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Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina – PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan 
edistäjänä -hankkeessa testataan toimintamallia, jonka avulla kuntasektori ja alueen pien-
yritykset saavat aikaan toimivan keskusteluyhteyden. Toimintamallin avulla välitetään tie-
toa kuntien hankinnoista ja suunnitelmista ja yritysten osaamisesta ja tarjonnasta. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallis-
tua kuntien järjestämisvastuulla olevien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. 

PPP-hankkeen pilottialueita ovat:  
JJR-allianssi (Juva, Joroinen, Rantasalmi)
Järvenpää
Koillis-Savo (Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi)
Länsi-Saimaa (Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Ylämaa)
Saarijärven alue (Saarikka-kuntayhtymä)
Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas sekä Kinnula)

Lisätietoja: 
www.kunnat.net/ppp-hanke
Projektipäällikkö Sanna Huovinen
P. (09) 771 2287
sanna.huovinen@kuntaliitto.fi 

•
•
•
•
•
•

PPP-lyhenteellä 
(public private partnership) 
tarkoitetaan julkisen ja yksityisen 
toimijan välistä yhteistoimintaa ja 
kumppanuusajattelua
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Lukijalle 
Jarkko Huovinen

Kunnat tukeutuvat yhä useammin yrityksiin kuntapalveluiden tuotannossa. Yrityksille 
tämä tarkoittaa laajenevia markkinoita kuntapalveluiden tuotannossa. Kunnan julkisena 
toimijana on hankinnoissaan noudatettava hankintalain edellyttämiä toimintaperiaatteita, 
jotka pienyrityksen näkökulmasta tuntuvat usein kankeilta ja byrokraattisilta. 

Tämän oppaan tarkoituksena on avata yrittäjille julkisia kilpailutusprosesseja ja tuoda esiin 
toimintamalleja yritysten ja kuntahankkijoiden vuoropuhelun kehittämiseksi ennen varsi-
naista hankintaprosessia, jolloin ajatustenvaihto voi olla vapaamuotoista. Kun kunta tietää 
mitä yritykset voivat tarjota ja yritykset tietävät mitä kunta on halukas ostamaan, on 
todennäköistä että tarjouspyyntö johtaa tarjouksiin ja onnistuneeseen asiakassuhteeseen 
kuntahankkijan ja yrityksen välillä.

Opas perustuu Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina -hankkeen aikana pilottialueil-
ta kerättyihin kokemuksiin. Hanke sai alkunsa yrittäjyyden teemaryhmän keskusteluista, 
joissa korostui kuntapalveluiden organisoinnin elinkeinopoliittiset vaikutukset erityisesti 
maaseudulla. Kunta voi palveluostoillaan luoda sen puuttuvan kysynnän, jonka yrityksen 
kannattava toiminta edellyttää markkinoiden muun kysynnän lisäksi. Tällöin paikkakun-
nan palvelutarjonta paranee. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat vaikkapa vanhuspalvelut, 
joissa samoilla yrityksillä on lähes poikkeuksetta sekä kunta-asiakkaita että itse maksavia 
asiakkaita. Vastaavalla tavalla esimerkiksi kiinteistöjen hoitoon liittyvät tehtävät ja mökki-
talkkaritoiminta voisivat täydentää toisiaan osina pienyrityksen palvelutarjontaa.

Julkisiin palveluhankintoihin mukaan pääseminen edellyttää pienyrityksiltä aktiivisuutta ja 
osaamista osallistua tarjouskilpailuihin sekä usein myös yhteistyötä toisten alan yrittäjien 
kanssa riittävän toimitusvarmuuden takaamiseksi. 

Voisiko kunta olla myös sinun yrityksesi uusi asiakas?  
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Pienyritykset kuntapalveluiden 
tuottajina -hankkeen antia 
Sanna Huovinen

PPP-hankkeen pilottialueilla lähdettiin tavoittelemaan kuntien ja yrittäjien yhteistoimintaa, 
jotta: 1) kunnat osaisivat nykyistä paremmin kilpailuttaa kokonaisuuksia, joita markkinat 
pystyvät tarjoamaan, ja 2) yritykset tuntisivat julkisen sektorin toimintatavat ja osaisivat 
kehittää toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä palveluiden tuottajina. 

Kuntasektorin, yrittäjien ja alueen muiden toimijoiden kesken käynnistettiin vuoropuhe-
lu kuntien suunnitelmista ja hankinnoista (mitä tuotteita ja palveluita kunta hankkii yri-
tyksiltä ja millaisia muutoksia ostomahdollisuuksissa on odotettavissa) sekä yritysten 
osaamisesta ja tarjonnasta (mitä tuotteita ja palveluita yritykset tuottavat tai pystyisivät 
tuottamaan kunnille). Toimialoittaisissa työryhmissä etsittiin ratkaisuja kuntayhteistyön 
parantamiseksi. 

Pilottialueilta saatuja tuloksia ovat muun muassa hankintojen ennakkotiedottaminen (han-
kintaseminaari ja -kalenteri), kunnan pienhankintaohje, selvitys kuntapalveluita tuottavis-
ta yrityksistä, mahdollisuus ilmoittautua kunnalle palveluntuottajaksi, yrittäjien osallistu-
minen kuntien työryhmiin, yhteistilaisuudet, osatarjousten mahdollistaminen, yritysten 
verkottuminen, kyläkohtainen palvelutarve/tuottajakartoitus, pitkäkestoiset sopimukset, 
jatkuva palvelusetelihaku ja kuljetusten suunnittelu yhteistyössä yli kuntarajojen. 
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Osapuolten palaute on ollut kannustavaa ja odotukset yhteistoiminnan jatkumisesta ovat 
korkealla. Kuntahankkijan mielestä ostot yksityisiltä palveluntarjoajilta voivat helpottaa 
kunnan omaa toimintaa (ulkoistamisessa myös henkilöstö-, palkka-, eläke-, työterveys-, 
ja loma-asioista huolehtiminen siirtyy palveluntuottajalle). Lisäksi yhteistoiminta edistää 
kuntien ja yritysten vuorovaikutusta ja keskinäistä ymmärrystä, sekä kehittää osapuolten 
osaamista hankintakäytännöissä. Yrittäjien mielestä työryhmätoiminta on lisännyt toi-
mijoiden keskinäistä tuntemusta, edistänyt verkostoitumista viranhaltijoiden ja muiden 
yrittäjien kanssa, ja se on näkynyt kuntahankkijan myönteisempänä suhtautumisena yk-
sityistä sektoria kohtaan. Toisaalta monet yrittäjät pitävät kuntien säästötarpeita ongel-
mana laatuajattelulle ja kehittämistyön jatkamiselle. Kuntien palvelutuotantoon kuitenkin 
tarvitaan uusia tuottajia, vaihtoehtoja ja kilpailua – vuoropuhelu kunnissa siis jatkukoon!

Pilottialueiden yrittäjille tehdyn kyselyn (n = 279) mukaan:

80 % yrittäjistä haluaisi lisätä kuntayhteistyötä 
57 % yrittäjistä arvioi yksityisen tuotannon kasvavan kuntasektorille yleisesti ja 
41 % uskoo oman tuotantonsa lisääntyvän kuntasektorille lähivuosina
Tärkeimmät julkisiin hankintoihin osallistumista edistävät tekijät ovat: 

 1. yhteistilaisuudet kuntapäättäjien ja yrittäjien kanssa 
 2. verkottuminen muiden yrittäjien ja toimijoiden kanssa
 3. aiempi kokemus julkiselle sektorille tuottamisesta 
 4. vuoropuhelu kunnan viranhaltijoiden kanssa

Kolmannes (30 %) yrittäjistä on kohdannut ongelmia tuottaessaan tuotteita tai 
palveluita kunnille
Merkittävimmät julkisiin hankintoihin osallistumista estävät tekijät ovat: 

 1. kuntien hankintaosaaminen
 2. hankintasopimusten muuttuminen laajoiksi kokonaisuuksiksi tai 
  seudullisiksi 
 3. alalla toimivat suuret yritykset

•
•

•

•

•
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Hankintalain haasteet ja 
onnistunut tarjous 
Jaana Juutilainen

Kun julkinen organisaatio tekee vähäistä suurempia hankintoja oman organisaation ulko-
puolelta, on osto toteutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Tällä het-
kellä raja-arvot lain soveltamiselle ovat 15 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhoitoalan os-
toissa 50 000 euroa ja rakennusurakoissa 100 000 euroa. Näiden raja-arvojen alle jääviin 
ostoihin laki ei sovellu, mutta raja-arvot ylittävissä ostoissa lain säännökset on otettava 
huomioon kaikissa vaiheissa. Raja-arvot ovat muuttumassa siten, että yleinen raja-arvo 
kaksinkertaistuu 30 000 euroon ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan ostojen osalta raja-ar-
voksi tulee 100 000 euroa. Rakennusurakoiden uusi raja-arvo on vielä auki. Lain sovelta-
misala siis supistuu käytännössä melko paljon.  

Tarjouspyyntö on oltava lain mukaisesti laadittu ja tarjouksen on oltava tarjouspyynnön 
mukainen, jotta se voi olla mukana tarjousten vertailussa. Lain tarkoituksena on edistää 
hankinnan tarkoituksenmukaisuutta ja varmistaa kaikkien osapuolten kannalta parhaan 
mahdollisen lopputuloksen aikaansaaminen.   

Valmistautuminen kilpailutukseen

Jotta voi osallistua kilpailutukseen, on ensin varmistettava, että saa tiedon kilpailutuksesta 
ja menettelyn alkamisesta. Toimittaessa toimialoilla, joissa suuri osa liikevaihdosta tyy-
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pillisesti kertyy julkisten organisaatioiden ostoista, on jo opittu seuraamaan hankintame-
nettelyjä. Julkinen sektori on laaja ja erilaiset yhteistyöhankkeet ovat lisääntyneet, mikä 
osaltaan on laajentanut ostoja myös muille kuin perinteisille julkisten hankintojen aloille. 
Tarjouskilpailujen seuraaminen voi laajentaa liiketoiminnan mahdollisuuksia yllättäen.

Jos tiedät etukäteen palveluiden ja tuotteiden ostajatahoja, voit pyrkiä tuomaan näiden 
tietoon sen, että olet halukas osallistumaan tarjouskilpailuihin. Näin pääset todennäköi-
semmin mukaan tarjouspyyntömenettelyyn valittavien yritysten joukkoon. Markkinointi 
on sallittua julkisille ostajille ennen tarjouskilpailun käynnistymistä. 

Tarjouspyyntö menettelyn perustana

Tarjouspyyntö on koko menettelyn tärkein asiakirja ja se määrittelee millä tavalla ja mitä 
kriteerejä käyttäen lopullinen päätös tehdään. Vain tarjouspyynnön mukaisesti tehdyt tar-
joukset voivat tulla mukaan vertailuun ja vain niiden joukosta valitaan ostettava tuote tai 
palvelu. Tarjouspyynnön sisältöön on siis perehdyttävä tarkasti ja kaikki siinä olevat edel-
lytykset tuotteelle tai palvelulle on otettava huomioon tarjousta tehtäessä. Erityisesti on 
syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

tekniset edellytykset
valintakriteerit ja niiden väliset painotukset
onko mainittu, milloin edellytykset ja kriteerit on oltava täytettynä 
liitteet – myös ne, jotka tuntuvat tarpeettomilta (hankintayksikkö päättää, mitä liittei-
tä haluaa!) 
kriteerien katevaikutus 
tarjouksen muoto ja määräaika

Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tekeminen täsmälleen tarjouspyynnön mukaisena on välttämätöntä. Tämä 
ei ole oikea vaihe arvioida tarjouspyynnön tarkoituksenmukaisuutta tai sen sisältöä. Jos 
tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai siitä ei käy ilmi kaikkia pyydettyjä tietoja tai 
kaikkia kriteerejä ei ole huomioitu, ei tarjousta voida ottaa lainkaan mukaan vertailuun. 
Tarjouskilpailun häviäminen on aina ikävää, mutta erityisen harmillista se on silloin, kun 
tarjous jää vertailun ulkopuolelle huolimattomuusvirheen vuoksi. Sisällöltään paraskin tar-
jous on jätettävä sivuun, jos se ei täytä muodollisia seikkoja. 

Huomioi erityisesti seuraavat seikat:

liitä mukaan kaikki pyydetyt liitteet oikeanlaisina ja oikeassa muodossa (huomioi esi-
merkiksi ajankohdat)    
ilmoita kaikki pyydetyt seikat tutullekin hankintayksikölle täsmälleen pyydetysti 
ilmoita kaikki kelpoisuusehdot
kuvaa kaikki pyydetyt tekniset edellytykset ja kriteerit täsmälleen pyydetyllä tavalla
ilmoita hinta täsmälleen pyydetyllä tavalla
varmista, että tarjous on perillä määräajassa ja pyydetyllä tavalla
tarkista vielä kerran kaikki!

  

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
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Yrittäjän kompastuskivet, ylitä nämä:

lähetä tarjous ajoissa ja oikealla tavalla  
tarkista liitteet ja niiden ajankohtaisuus (älä lähetä vanhoja liitteitä)
mainitse kaikki tekniset edellytykset, joita on pyydetty
kerro tuotteesta ja palvelusta kaikki mitä on pyydetty ja tarkista tiedot
huomioi pyydetty toimitusaika ja toimitustapa
hinnoittele oikein suhteessa kriteerien painoarvoihin 
huomioi painoarvot ja keskity niiden merkityksen miettimiseen
ilmoita hinta siten ryhmiteltynä kuin tarjouspyynnössä on pyydetty
käytä pyydettyjä hinnoittelueriä ja -tapoja 
käytä pyydettyjä määriä 
älä käytä kokonaishintaa, jos on pyydetty osahintoja ja päinvastoin
tarkista tarjouksesi voimassaoloaika 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



10

Julkisen ja yksityisen sektorin 
hinnoittelu ja kustannus-
laskenta – kustannusten 
läpinäkyvyys ja vertailtavuus 

Yritysnäkökulma 

Vesa Ekroos

Tuotteistuksessa ja hinnoittelussa päästään hyvään lopputulokseen vain mikäli yrityksen 
kirjanpito ja kustannuslaskenta ovat kunnossa ja tuotteistukseen ja hinnoitteluun osallistu-
vat henkilöt ovat alan ammattilaisia. Tuotteistus ja hinnoittelu ovat aina ryhmätyötä, jossa 
avaintoimijoita ovat yrityksen tuotekehitys-, talous-, tuotanto- ja markkinointiasiantuntijat 
yhdessä yrityksen johdon kanssa. Hinnoittelussa käytettävän tuottotason (katetuottovaa-
timus) määrittää aina yrityksen ylin johto. Usein tämä asiantuntija- ja vastuujoukko koos-
tuu yhdestä ihmisestä – yrittäjästä.

Tuotettaessa palveluita hankintayksiköille on tärkeää tietää myös julkisen sektorin itse 
tuottamien palveluiden omakustannushinta (julkisen tuotannon kustannusten läpinäky-
vyys, oikeellisuus ja vertailtavuus). Lisäksi muut julkisten ostopalveluiden hankintaan liit-
tyvät kriteerit (mm. laatutaso-, toimitusaika-, takuuvaatimukset) tulee selvittää mahdol-
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lisimman tarkasti. Julkisen sektorin omakustannushintoja on entistä enemmän saatavissa 
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien kotisivuil-
ta. Tarjouspyyntöehtoihin liittyvää informaatiota saa seuraamalla jatkuvasti vireillä olevia 
ja toteutuneita julkisia hankintoja sekä niissä noudatettuja kriteereitä. Kannattaa myös 
perehtyä julkisen terveydenhuollon enenevässä määrin käyttämän DRG-hinnoittelun1 pe-
rusteisiin. 

Oleellisimpia eroja yksityisen ja julkisen hinnoittelun välillä ovat yrittäjien katetuottovaa-
timus sekä eräät arvonlisäverotukseen liittyvät tekijät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden hinnoittelussa vallitsee arvonlisäveron osalta eroavaisuus – julkinen 
sektori voi vähentää arvonlisäveron hankinnoistaan, yksityinen ei voi. Tämä aiheuttaa 
keskimäärin noin 7–8 prosentin eroavaisuuden kustannuksissa julkisen sektorin hyväksi. 
Tapauksissa, joissa julkinen hankintayksikkö ostaa arvonlisäverottomia palveluita yksityi-
seltä yritykseltä (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut) se saa arvonlisäveron 
palautuksena valtiolta 5 prosentin palautuksen ostohinnasta.

Kustannuslaskennan, tuotteistuksen ja hinnoittelun perustat ovat: 

hyvä kirjanpitojärjestelmä (ajantasainen tilikartta, riittävän yksityiskohtaiset tiliöin-
tiohjeet, kustannusten riittävä kohdistus, koko talousseurantajärjestelmän riittävä 
ajantasaisuus)
mahdollisimman tarkka ja ajantasainen materiaali- ja varastokirjanpito (raaka-aineet, 
keskeneräiset työt, alihankintana ostettavat osatuotteet, valmiit tuotteet, varaston 
kiertonopeus)
tuotteen valmistukseen, palvelun tuottamiseen tai hankintaan sitoutuvan ajankäytön 
tarkka seuranta
tuotteen valmistukseen, palvelun tuottamiseen tai hankintaan sitoutuvien muiden 
kulujen tarkka seuranta (mm. vuokra-, energia-, huolto-, takuu-, korko- ja poistokus-
tannukset) 
johdon/yrittäjän/omistajien selkeät ja ajantasaiset tulostavoiteohjeet
tarkka investointilaskenta
selkeät organisaatio- ja tuotevastuut
koko organisaation laatu- ja kustannustietoisuus (mitä kustannuksia aiheuttaa huono 
laatutaso, mitä mahdollisuuksia hinnoitteluun tuo laadun korkeatasoisuus)
markkinoiden syvällinen tuntemus, kilpailijoiden riittävä tuntemus ja vertaisarviointi 
(benchmarking)

Hinnoittelussa aina selvitettäviä asioita:

todelliset kustannukset (omakustannukset) 
tuottovaatimus
markkinoiden kysyntä ja tarjonta
kilpailutilanne
laatutasovaatimukset
toimitusaikavaatimukset

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

1 NordDRG on melko laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon DRG-hinnoittelu on 

vielä kehitysvaiheessa.
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Kustannuslaskenta-, tuotteistus- ja hinnoittelumenetelmiä 

1. Jakolaskenta
Sopii pelkistettyyn kustannuslaskentaan silloin kun yritys valmistaa pääsääntöisesti vain 
yhtä tuotetta. Yrityksen kokonaiskustannukset jaetaan tuotettujen suoritteiden, valmis-
tettujen tuotteiden tai tuotettujen palveluiden kokonaismäärällä.

2. Lisäyslaskenta ja hybridilaskenta
Edellisen jakolaskennan kehittyneempiä muotoja, joita käytetään silloin, kun yritys tuottaa 
useita erilaisia tuotteita. Tällöin suoritteille kohdistetaan mahdollisimman tarkasti kaikki 
tuottamiseen kuluvat välittömät kustannukset ja yrityksen välilliset kustannukset kohdis-
tetaan suoritteille erikseen määriteltävien lisien avulla.

3. Toimintolaskenta (ABC)
Yleisesti käytössä oleva laskentamenetelmä, joka perustuu tarkkaan suoritteen tuottami-
seen sitoutuvien kaikkien kustannusten (muuttuvat ja kiinteät, välittömät ja välilliset) sekä 
tuottovaatimuksen laskentaan. Yleiskustannusten jakaminen mahdollisimman syvälle on 
toimintolaskennan yksi vahvuus. Alla on esimerkki toimintolaskennasta terveydenhuollon 
palvelutuotteen hinnoittelussa. 
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Käytännön toimintolaskentaesimerkki. Terveydenhuollon yksityisen palveluntuottajan hin-
noittelumalli (leikkaustoimenpiteen osuus kokonaispaketista):

 
välittömät aineet ja tarvikkeet    __________ €
proteesi      ________   __ €
välittömät palkat
toimenpiteen kesto minuutteina  ___min
                  -    lääkärien palkat  ___ €/min __________ €
                  -    hoitajien palkat    ___ €/min __________ €
                  -    muu henkilöstö     ___€/min __________ €
toimenpidetilat
vuokra (sisältäen salin vaihdon)   ___ €/min     __________ € 
siivous     ___€/min __________ €
sterilointi                   ___ €/min __________ €
potilaan kuljetus                           ___ €/min __________ €
laitekuoletukset     __________ €
sidotun pääoman korko   ____ %  __________ €
huoltokustannukset     __________ €
yleiskustannukset (vyörytetyt)    __________ €

omakustannushinta     ========== €
tuottovaatimus    ____ %  __________ €
pakettihinta         
       ========== €

Kokonaispakettihintaan lasketaan lisäksi samoin periaattein:

anestesia      ___________ €
vuodeosasto      ___________ €
kuvantaminen      ___________ €
laboratorio      ___________ €
fysioterapia      ___________ €
muut       ___________ €

Asiakkaan maksama kokonaispakettihinta  ___________ €

       =========== €

4. Suoriteperusteinen laskenta

Perustuu pitkäaikaisten, toistuvien ja jatkuvien suoritteiden kustannusten laskentaan. 
Sopii erityisen hyvin esimerkiksi lasten päivähoidon, laitoshoidon ja ikääntyvän väestön 
pitkäaikaishoidon hinnoitteluun. Suoritteen tuottamiseen osallistuu tasaisesti sama hen-
kilöstömäärä sekä materiaali- ja muut kustannukset, kuten vuokra, ovat vakiintuneita. 
Suoriteperusteisessa laskennassa voidaan laskea kustannukset ja hinta useille suoritteille 
käyttämällä esimerkiksi erilaisia kertoimia eri panostustason vaativille palvelutuotteille 
(esimerkiksi lasten päivähoidossa eri ikäluokat päivähoidossa, perhepäivähoidossa, ryh-
mäperhepäivähoidossa sekä osapäivähoito, vuorohoito, esiopetus, jne.).
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Kuntahankkijan näkökulma 

Tero Tyni

Kuntapalveluiden keskeinen ero yritysmaailman laskentaan verrattuna on se, että useat 
kuntapalvelut ovat verorahoitteisia lakisääteisiä palveluita. Varsinaisen palvelutuotannon 
kustannusten lisäksi osa kunnan kustannuksista on järjestämisvastuusta aiheutuvia kus-
tannuksia.

Aikaisemmin kunnissa on tehty lähes kaikki itse, eikä ollut niin selvää tarvetta selvittää 
oman palvelutuotannon yksikkökustannuksia. Nykyisessä tilanteessa, jossa kunnilla on 
vaihtoehtoisia tuotannon järjestämistapoja – esimerkiksi yksityiset palvelutuottajat – tar-
ve tuotekohtaiselle kustannuslaskennalle on korostunut. Myös kuntien tekemä yhteistyö 
siihen liittyvine kustannusten jakoineen lisää tarvetta entistä läpinäkyvämmälle kustan-
nustietietoisuuden lisäämiselle.

Tyypillisin tuotekohtaisen kustannuslaskennan tapa kuntapuolella on jakolaskennan eri-
koissovellutus ekvivalenssilaskenta. Laskennan avulla jonkin toimintayksikön kokonaiskus-
tannukset jaetaan yksikössä tuotetuille suoritteille tai tuotteille ekvivalenssi- eli kustan-
nuspainokertoimien avulla. Laskenta perustuu oletukseen, että tiedetään eri suoritteiden 
tai tuotteiden kustannusero. Esimerkiksi päivähoidon henkilöstömitoitukset ovat sellaiset, 
että alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen vaaditaan 1,75-kertainen määrä henkilöstöresurs-
seja verrattuna yli 3-vuotiaaseen lapseen. Koska päivähoidon kustannukset ovat erittäin 
henkilöstövoittoisia, kuten palvelutuotannossa yleensäkin, henkilöstömitoituserojen käyt-
täminen kustannuslaskennassa eri tuoteryhmien painokertoimina on perusteltua. 

Tarkempaakin kustannuslaskentaa kunnissa toki tehdään. Esimerkiksi oman palvelun ja 
ostopalvelun välinen edullisuusvertailulaskenta vaatii perusteellisempaa tuotteistamista 
sekä yksityiskohtaisempaa laskentaa. Keskeisenä kysymyksenä on palvelutuotannon tuot-
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teistaminen: ovatko tuotteet vertailukelpoiset eli onko yksityisen tuottajan ”tuotesisältö” 
sama kuin omassa tuotannossa, jonka kustannukset on selvitettävä. Tämänkaltaisessa 
laskentatilanteessa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat erityiskysymykset:

Onko omiin tuotantokustannuksiin laskettu mukaan joitakin sellaisia kustannuksia jot-
ka aiheutuvat kunnalle riippumatta siitä, tuotetaanko palvelut itse vai ostetaanko ne 
ulkoa (esim. toimialajohdon kustannukset, osa toimialahallinnon kustannuksista sekä 
eräät eläkemaksut).
Ovatko omat tuotantokustannukset oikein laskettu, onko mukana kaikki palvelutuo-
tannon kustannukset (esim. pääomakustannukset tai sisäiset veloitukset).
Aiheutuuko ostopalveluiden käyttämisestä joitakin sellaisia kustannuksia, joita ei ai-
heudu omana tuotantona tehdessä (esim. kilpailuttamiskustannukset). 
Laskennallinen arvonlisäveron palautus kannattaa ottaa huomioon sekä kunnan 
oman tuotannon ja ostopalvelun välisessä että eri palveluntuottajien välisessä vertai-
lussa. Useista sosiaali- ja terveysalan palveluista kunta saa vähentää arvonlisäveron 
laskennallisen palautuksen 5 %, mikä edullisuusvertailussa otetaan huomioon. 
Kunnan nykyinen kapasiteettitilanne vaikuttaa edullisuusvertailulaskentaan. Jos 
kunnan yksiköt ovat tällä hetkellä täydellä käytöllä, tuotantomäärän lisääminen voi 
aiheuttaa uuden toimintayksikön perustamisen, mistä voi aiheuttaa huomattava kes-
kimääräisen yksikkökustannuksen nousun nykyiseen verrattuna. Tällöin ostopalvelui-
den käyttäminen voi olla kustannustehokasta. Vastaavasti tilanteessa, jossa kunnalla 
on vajaakäytössä olevaa tuotantokapasiteettia, lisätuotannon ostaminen yksityiseltä 
sektorilta on harvoin perusteltua, ellei omia tuotantorakenteista olla valmiita sopeut-
tamaan.
Myös laadulliset eroavaisuudet otetaan huomioon. Yleensä tämä tehdään vasta las-
kelman lopuksi, kun ensin on selvitetty mahdollinen kustannusero. Tämän jälkeen on 
helpompi tarkastella asiaa, että kannattaako parempilaatuisesta tuotannosta maksaa 
enemmän.

•

•

•

•

•

•
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Yrittäjän ja kunnan yhteistyön 
hyödyt 
Juha-Pekka Okulov

Yrityksille kunnan hyvästä kumppanuudesta on hyötyä!

Toimiva kunnan ja yrityksen yhteistyö suunniteltuna pitkällä aikajänteellä antaa yritykselle 
mahdollisuuden kehittää laatua sekä toimintatapoja. Kuntien palveluntuotannon kipuilu 
talousahdingon keskellä tekee sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien pienyritysten sekä 
kuntien yhteistyöstä entistä tärkeämpää. Hyvä kumppanuus toimii kunnan ja yrityksen 
parhaaksi monella eri tavalla.

Toimivan kumppanuudet edut yritykselle ovat muun muassa seuraavat: 

parantaa yrityksen suunnitelmallisuutta 
parantaa investointien mahdollisuutta
kokoaa toimialan ammattilaiset yhteistyöhön
täydentää kunnan järjestämää palveluverkostoa 
mahdollistaa koulutuksia (yritykset yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa)
toimii kunnan hyvän elinkeinopolitiikan tukena
mahdollistaa uusia toimintatapoja ja yritystoiminnan kehittämisen kysynnän mukai-
seksi
mahdollistaa verkostoitumisen muiden alueen pienyritysten kanssa 
tuo synergiaetuja toimittaessa yhdessä kunnan palveluntuotannon kanssa

Kumppanuus edellyttää työtä, avoimuutta ja innovatiivista otetta yrityksen kehittämises-
sä. Kunnat ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka tuovat selkeästi esille laadukkaiden pal-
veluidensa vaikutuksen palvelurakenteidensa täydennykseksi. Sosiaali- ja terveysalanyri-
tyksiä ja kunnallista palveluiden kehittymistä ei voi Suomessa nähdä erillisinä toimina. 
Myöskään kilpailutus tai hankintalaki ei ole esteenä hyvän kumppanuuden luomiselle. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Yritysneuvojan vinkit 
kuntapalveluiden tuottajalle
Satu Nurmi

Yrittäjä, tärkeintä sinulle on tuntea oman yrityksesi toiminta ja talous. Tunnista kilpailuvalt-
tisi ja tiedosta heikkoutesi. Valmistaudu kuntapalvelumarkkinoille johtamisen- ja toimin-
nanhallinnan järjestelmällä, jonka olet luonut yhteistyössä työntekijöidesi kanssa. Valitse 
käyttöösi järjestelmä, johon kuuluu ulkopuolinen auditointi tai vastaava arviointi. Huomioi 
myös seuraavat ohjeet:

Tutustu hankintaprosessien kulkuun ja lue jo tehtyjä tarjouspyyntöjä ja tarjouksia 
HILMA-palvelusta: www.hankintailmoitukset.fi  tai pyydä julkisia asiakirjoja nähtäväksi 
suoraan kunnasta.

 On tärkeää pohtia mihin tarjouspyyntöön vastaa, kuinka kauan mahdollinen sopimus 
 sitoo ja millä ehdoilla. Mieti myös jos et osallistu tai et menesty kilpailussa. Tarjous-
 pyyntöasiakirjat liitteineen on hyvä lukea huolella – et voi tarjota kuin sen, mitä ostaja 
 määrittää. Tutustu hankinnasta kirjattuihin vaatimuksiin ja tarkista erilaiset määritel-
 mät2. Hinnan määrittelyssä on oltava tarkkana – yrityksesi palvelutuotteen sisältö on 
 harvoin täysin sama kuin mitä ostaja haluaa ostaa. Lisäherkut hinnoitellaan erikseen, 
 mutta vain jos niitä pyydetään. Hyödynnäthän myös avointen kysymysten ajankoh-
 dan.

Ole aktiivinen toimija ja kerro, millaisia palveluita ja mahdollisuuksia yrityskenttä voi 
tarjota. Hankinnan suunnitteluvaiheessa hakija ei aina tiedä, mitä on tarjolla tai mikä 
on edes mahdollista!
Osallistu kunnan strategianeuvotteluihin, niin saat tiedon mitä tilaajaorganisaatiossa 
ajatellaan tarvittavan. Kunnallista päätöksentekoa kannattaa seurata ja tiedotathan 
lautakuntia huomaamistasi epäkohdista ennen strategisia linjanvetopäätöksiä ja en-
nen budjetin tekoa. Uteliaisuus palkitaan!
Hae synergiaetuja! Yhden naisen tai miehen yritysten kannattaa miettiä voimava-
rojen yhtenäistämistä – yksin harvoin pärjää, mutta yhteistyössä kaikki hyötyvät ja 
kannattavalle liiketoiminalle löytyy perusta.
Selvitä vaihtoehtoisia tapoja. Esimerkiksi palveluseteliä koskevissa käytännöissä 
kuten myös lupa- ja ilmoitusmenettelykäytänteissä on kunta- ja aluehallintovirasto-
kohtaisia eroja. Nämä asiat kannattaa tarkistaa jokaisesta kunnasta erikseen, jossa 
ajattelit palvelua tarjota. Esittele ideasi ja liiketoiminta-ajatuksesi jo alkuvaiheessa 
viranomaisille, niin säästyt monelta karikolta.

•

•

•

•

•

2 Miten tarjouksen laatija määrittää esimerkiksi kuntouttavan työotteen.
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Kunta asiakkaana
Kunta haluaa ostaa! 

Pirjo Latva-aho

Sitoutuneisuus ja erilaiset riippuvuudet kuntien ja yritysten välillä tulevat vastaisuudessa 
yhä korostumaan. Laman myötä kunnat saivat jälleen muistutuksen taloudellisesta riip-
puvuudestaan yritystoiminnan menestyksestä. Vara kuntien kehittämiseen häipyi ja vel-
kaantuminen lisääntyi.

Kunnat ovat käyttäneet vaihtelevassa määrin yksityisiä palveluita ja tavarahankintoja. 
Hankintojen kirjo ja toimittajien suuri määrä saattavat kuitenkin yllättää – näin kävi ainakin 
Järvenpäässä. Vuoden ensimmäinen kvartaalitarkastelu paljasti, että lähes 500 järvenpää-
läisen yrityksen kanssa oli tehty kauppaa. Sekä kaupunki että yrittäjät olivat kuvitelleet 
toimittajien määrän huomattavasti vähäisemmäksi.

Tosiasia on, ettei kunta pysty tuottamaan palveluitaan ilman laajamittaista yhteistoimin-
taa yritysten kanssa; yksinkertaisesti henkilöstö ei riitä siihen! Kansantalouden tasapaino 
järkkyy, jos julkinen sektori käyttää ylisuuren osuuden työvoimasta. Yksityinen sektori ei 
kuitenkaan ole taikasana ja vastaus kaikkeen. Jos yksityinen sektori tuottaa palveluita os-
topalveluina, sen on tuotettava ne huomattavasti tehokkaammin ja laadukkaammin, jotta 
kunnan kannattaa niitä hankkia.
 
Yksityiset palvelut saattavat monesti miellyttää käyttäjää enemmän kuin julkisella sek-
torilla asioiminen. Toiminta yksityisellä puolella saattaa olla joustavampaa ja henkilökoh-
taisempaa ja asiakkaan neuvotteluvara on suurempi. Yksityinen sektori voi joustavammin 
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muotoilla tarjottuja palveluita asiakkaiden toivomusten mukaisiksi, kunhan laatustandardit 
täyttyvät. Tämä näkökulma tulee esille ennen kaikkea palveluseteleiden käytössä, jolloin 
asiakas voinee setelillä hankkia kalliimpiakin palveluita maksamalla itse erotuksen. Kunta-
laisten tyytyväisyyden kannalta valinnan vara on aina hyväksi.

Kunnan hankinnat moottorina toimiville markkinoille

Kuntien edun mukaista on saada hyvin toimivat yksityisten palveluiden markkinat alueelle 
ja turvata jatkuvien palveluhankintojen mahdollisuudet. Toimivat markkinat ovat riittävän 
suuret kun yritysten välinen hinta- ja laatukilpailu toimii: ei liian kilpaillut muttei myöskään 
kartellisoituneet. Kunnat voivat omalla hankintapolitiikallaan sekä eri tavoin yritysten toi-
mintaedellytyksiä parantamalla vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen.

Pelisääntöjen ymmärrys helpottaa

Avoimuus on keskeistä luottamuksen ja hyvän ilmapiirin luomisessa kuntahankkijan ja 
yrittäjien välillä. Hyvä tiedonvälitys ja vakiintuneet kanavat säästävät resursseja molem-
min puolin. Osapuolten ei joka kerran tarvitse erikseen miettiä, mistä ja miten tarvitta-
vat tiedot löytyvät. Kaiken mikä ei säännösten mukaan ole salaista, pitäisi olla avointa 
ja julkista. Avoimessa viestintäympäristössä ja hioutuneessa yhteistyössä pelisäännöistä 
vallitsee yleensä konsensus. 

Avoimuus koskee ennen kaikkea kuntien tulevaisuuden suunnitelmia. Yrittäjän pitää voida 
luottaa siihen, että kunnat tekevät hankintapäätöksensä pitkäjänteisesti. Samoin kunnan 
täytyy voida luottaa yksityisen sektorin toimintaan ja tarjonnan jatkuvuuteen.

Toimivassa palvelutuotantoyhteistyössä osapuolet tuntevat toisensa hyvin. Palveluntuot-
tajat tuntevat kuntaostajan ja sen menettelytavat ja odotukset. Kokenut palveluntarjoaja 
tuntee hankintalain ja noudattaa sen monesti ärsyttäviltäkin tuntuvia kiemuroida. Näin 
kuntapäättäjä ei joudu tilanteeseen, että sen olisi pakko hylätä tarjous heti ensi vaiheessa. 
Kokenut palveluntarjoaja on tuotteistanut pitkälle toimintansa ja hallitsee tuotteidensa 
kustannukset laskennallisesti. Tarjoukset ovat vahvalla pohjalla eikä toiminnan tulos tuota 
yllätyksiä.

Hyvä kuntahankkija tuntee puolestaan markkinat: tietää mitä palveluntarjoajia on ole-
massa, millaisia heidän palvelunsa ovat ja miten yrittäjät tavoitetaan. Elinkeinotoimet 
yritystuntemuksellaan voivat osaltaan auttaa palvelutuottajien tavoittamisessa. Osaava 
hankkija myös ymmärtää yritysten toiminnan lähtökohdat ja tietää, mitkä ovat yritysten 
toiminnan kehittämisen kannalta välttämättömiä asioita. Yhteistyössä hankintatilanne on 
muokattavissa sellaiseksi, että siinä täyttyvät molempien osapuolten keskeiset odotuk-
set.
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Kilpailuttamisprosessin hallinta 

Jussi Oksa

Julkisen tarjousprosessin hallinta toimittajan näkökulmasta

Julkisella sektorilla hankintamäärät ovat lähes poikkeuksetta suurempia kuin yksityisellä 
sektorilla vastaavissa tuoteryhmissä. Tämä johtaa siihen, että kilpailu on kovaa ja hinnat 
aina edulliset. Tämä siis silloin, kun julkinen hankintayksikkö on hoitanut oman osansa 
prosessista ammattimaisesti.

Toinen erityispiirre julkisissa hankinnoissa on suhteellisesti yksityistä sektoria korkeammat 
myyntitapahtumakustannukset erityisesti lainsäädännön alaisissa hankinnoissa. Myynti-
tapahtumakustannukset kohoavat aikataulullisesti pitkän hankintaprosessin ja etukäteis-
valmistelujen johdosta. Toisaalta voittaessaan tarjouskilpailun yritykselle syntyy tuottoja 
suurista hankintamääristä johtuen. Toinen merkittävä etu on se, että saamalla kaupan 
julkishallinnon kanssa, yritys usein kasvattaa omien ostojensa suuruutta omille toimit-
tajilleen ja sitä kautta saavat ostohintaetuja, jotka parantavat katetta muille asiakkaille 
tehtyjen kauppojen osalta. Seuraavassa on käyty läpi julkishallinnon myyntiprosessin eri-
tyispiirteitä:

1. Konsultoiva myynti

Termi konsultoiva myynti kuvaa toimittajan roolia tarjouskilpailutilanteessa. Lähes poik-
keuksetta toimittaja on kaupan osapuolista se, joka tuntee paremmin alan markkinat, 
tuotteet sekä palvelut. Toimittajan roolina on konsultoida hankintayksikköä ja osallistua 
tarjouspyyntöjen tekniseen vuoropuheluun (eli tarjouspyynnön kommentointi ennen tar-
jouspyynnön julkistamista).
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2. Myynnin etupainotteisuus

Reagointi tarjouskilpailuihin on oltava etupainotteista. Mikäli toimittaja odottaa hankin-
tailmoitusten ilmestymistä HILMA-palveluun, on hän vääjäämättä myöhässä. Toimittajan 
tulee olla yhteydessä hankintayksikön edustajiin etukäteen saadakseen tiedon tulevista 
tarjouskilpailuista ja osallistuakseen tekniseen vuoropuheluun. Tämä on ehdoton edellytys 
menestysmahdollisuuksien maksimoimiseksi julkisella sektorilla erityisesti lainsäädännön 
alaisissa hankinnoissa. Sen jälkeen kun tarjouspyyntö on julkaistu, ei ole enää juuri mitään 
tehtävissä. 

Kaikki hankintayksiköt eivät anna mahdollisuutta tarjouspyyntöjen etukäteiskommentoin-
tiin. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että se on paras tapa saada taloudellisesti ja toimin-
nallisesti laadukkaita lopputuloksia tarjouskilpailuista. Tarjouspyynnön valmisteluprosessi 
on hankintayksiköille eräänlainen tiedon ostamisprosessi. Tiedon myyjän, eli toimittajan, 
on kuitenkin syytä muistaa valmistelussa vähintäänkin kohtuullinen puolueettomuus. Täl-
lainen suhtautuminen on omiaan lisäämään luottamusta prosessiin osallistuvaan toimit-
tajaan.

Parhaimmillaan hankintayksiköt ovat vieneet tarjouspyyntöjen valmistelun nettiin koti-
sivuilleen, minkä johdosta kaikki halukkaat voivat kommentoida valmisteluvaiheen doku-
mentteja.

3. Prosessin pituus

Tyypillisesti julkinen hankintaprosessi kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Toimittajan 
tulee hyväksyä prosessin kesto ja resursoida sekä aikatauluttaa myyntityö oikein.

4. Prosessin raadollisuus

Kilpailu julkisella sektorilla toimii paremmin kuin yksityisellä sektorilla. Tästä syystä tuot-
teista saatava yksikkökate jää yleensä yksityissektorin kauppaa pienemmäksi. Hinnalla on 
korostunut painoarvo hankinnoista päätettäessä. Tästä myös usein kritisoidaan hankin-
tayksiköitä. On kuitenkin syytä muistaa, että hankintayksiköt monesti tuotteistavat tuot-
teiden ja palveluiden laatua jo tuotemäärittelyihin sekä palvelutasovaatimuksiin. Tällöin 
hinnan painoarvoa on varsin perusteltua korottaa tarjousten vertailuperusteita määritet-
täessä.

Juridiikka korostaa tarjouskilpailujen etupainotteisuutta, jolloin tarjousten käsittelyyn ei jää 
tilaa soveltamiselle. Pahimmillaan muotovirheet voivat johtaa tarjousten hylkäämiseen.

Tällä hetkellä suurin hankintayksiköiden ongelma on se, että ne saavat tarjouskilpailuissa 
luvattoman paljon tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia. Hankintayksiköt eivät hylkää tar-
jouksia kiusatakseen, vaan siksi, että virheellisen tarjouksen hyväksyminen on virhe, joka 
voi pahimmillaan johtaa mittaviin hyvitysmaksuihin.

5. Tarjottavien palveluiden räätälöitävyys

Usein liiaksi vakioitu palvelu tai tuote heikentää toimittajan menestymismahdollisuuksia. 
Tämä johtuu siitä, että hankintayksiköillä on tarve tuotteistaa itse tarjouspyyntönsä tasa-
puolisen kohtelun turvaamiseksi: koska hankintayksikkö itse tuotteistaa palvelun, vaatii se 
myyjän tuotteelta muuntautumiskykyä ja kustannustuntemusta, jotta hinnoittelu ja palve-
lutaso saadaan tarjouksissa kohdalleen.
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6. Hankintayksikön luotettavuus

Valitettavan usein kuulee sanottavan, että julkishallinnossa kilpailutetaan kilpailuttamisen 
ilosta, sitoutumatta mihinkään. Toimittajalla on oikeus vaatia hankintayksikköä pitäyty-
mään antamissaan lupauksissa. Toimitusmäärät on pitäydyttävä sopimuksen mukaisissa 
rajoissa. Mikäli hankintayksiköt eivät tältä osin kykene kantamaan vastuutaan, tulee ky-
seeseen sopimusrikkomus ja siitä aiheutuu vahingonkorvauksia. Yksinkertaisin ja nopein 
reagointitapa on korottaa hintojaan, mikäli suunnitellut volyymit eivät toteudu. Seuraaval-
la kerralla kannattaa muistaa hankintayksikön katteettomat lupaukset tarjouskilpailujen 
yhteydessä ja antaa jo lähtökohtaisesti kalliimpi hinta. Mikäli kaikki toimivat näin, ostaja 
saa ansionsa mukaan. 

7. Luovuuden puute

Korostunut juridiikka on johtanut siihen, että luovuus on kaukana julkisista hankinnoista: 
prosessissa korostetaan tasapäistämistä määrittämällä eli tuotteistamalla ostettava tuote 
etukäteen tiukasti. Tällä on hyvät ja huonot puolensa, joista jälkimmäinen voi johtaa sii-
hen, että innovaatiot eivät tule hyödynnetyksi.

8. Asiakassuhteen hoito sopimusaikana

Useimmissa tapauksissa sopimuksen jalkauttaminen vaatii toimittajalta jatkuvaa myynti-
työtä. Tämä korostuu erityisesti tavarahankinnoissa, joissa tilaajia on paljon. Valinta sopi-
mustoimittajaksi on vasta myyntilupa. Ehdottomasti väärä tapa on jäädä konttorille odot-
tamaan tilauksia. Jos näin kuitenkin toimitaan, on turha syyttää ostajaakaan mahdollisista 
ohiostoista. Tilaajien sitouttaminen on hankinnan kilpailuttajan ja toimittajan yhteistyötä.

Aktiivisen myyntityön tulee kohdistua tilaajiin, ei sopimuksen hallinnoinnista vastaaviin. 
Tilaajille suunnatun myyntityön frekvenssi on kuitenkin mietittävä järkeväksi: se ei saa 
tuntua häiritsevältä ja toisaalta kustannustehokkuus vaatii mahdollisimman standarde-
ja tilausprosesseja ja jopa automatisointia. Sopimuksen alkumetreillä on järkevää tavata 
kaikki tilaajat ja sopia heidän kanssaan yksinkertaisista tilausprosesseista. Jatkossa yhteyt-
tä on pidettävä siten, että toimittaja voi varmistua siitä, että tilaukset kotiutuvat.

Aktiivisuus vaatii resursseja mutta takaa usein kohtuullisen pitkän sopimusajan. Oleellisinta 
on se, että toimittaja on sanansa mittainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sopimus-
kauden aikaiseen hinnoitteluun. Hinnoittelun tulee elää sopimuskautena myös alaspäin, 
mikäli myyjän omat sisäänostohinnat ovat laskeneet. Tänä päivänä hintainformaatiota on 
saatavilla kaikkialta ja valveutunut ostaja huomaa, mikäli toimittaja vedättää. Vedättämi-
sellä on usein negatiivinen vaikutus yhteystyön tasoon, pituuteen ja tulevaisuuteen.

Erityispiirteitä kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Vaikka voimassa olevan lainsäädännön perusteella julkisyhteisöt voivat jättää tietyin edel-
lytyksin kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat kilpailuttamatta, sitoo julkishankki-
joita myös näissä prosesseissa tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Yrityksillä on 
paikallistasolla oikeus vaatia, että hankintojen lähtökohta on se, että kaikista hankinnoista 
järjestetään tarjouskilpailu tavalla tai toisella. 

Yritysten perusedellytys on tuntea oman kuntansa hankintaohjeet kansalliset kynnysar-
vot alittavissa hankinnoissa. Yleensä nämä ohjeet saa kysymällä niitä esimerkiksi kunnan 
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hankinnoista tai taloudesta vastaavalta viranhaltijalta. Kunnalla tai muulla julkisyhteisöllä 
nämä ohjeet tulee olla olemassa ja johtavien viranhaltijoiden on oltava niistä tietoisia.

Kansallisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa yritysten omalla aktiivisuudella on 
erityinen merkitys. Tämä johtuu kynnysarvon alittavien hankintaprosessien vähäisestä 
julkisuudesta. Oman yrityksen tiedot tulee toimittaa niille viranhaltijoille, jotka hankkijana 
edustavat kunkin yrityksen toimialaa. Yrityksen markkinointiponnistelut eivät saa jäädä 
pelkkien sähköisten viestinten varaan, vaan on syytä aktiivisesti pyrkiä tapaamaan han-
kintoihin liittyviä henkilöjä. 

Yritysten ongelmana useinkin ovat julkisyhteisöjen, erityisesti kuntien, toimipisteiden ja 
vastuiden pirstaloituneisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisia hankintoja tekeviä toi-
mipisteitä ja viranhaltijoita on paljon, mikä puolestaan aiheuttaa yrityksille myyntitapah-
tumien lisäkustannuksia. Markkinoinnin kohdistuessa johtaviin viranhaltijoihin, on pidettä-
vä huolta siitä, että viesti myös menee läpi organisaation tilaaville tahoille asti. 

Erityispiirteitä kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa yrityksillä on erinomainen mahdollisuus 
hyödyntää hankintojen yhteistä kauppapaikkaa, HILMA-palvelua www.hankintailmoituk-
set.fi , osana myyntikontaktien hankintaa. HILMA-palveluun tulee ehdottomasti tutustua 
hyvin. 

Useat yritykset laiminlyövät myynnin henkilökohtaisen kontaktoinnin merkityksen ja luot-
tavat sokeasti HILMA-palveluun kauppapaikkana. Julkisen hankinnan myynnin etupainot-
teisuus korostaa kuitenkin sitä, että yritysten on oltava liikkeellä riittävissä ajoin ennen 
tarjouspyynnön julkaisemista, jotta ne voivat osallistua tarjouspyyntöjen tekniseen vuoro-
puheluun ja sitä kautta saada oman äänensä kuuluville. Kun tarjouspyyntö on jo julkaistu, 
sen jälkeen on turha kritisoida tarjouspyynnön tuotteistusta, koska hankintayksikkö on 
sen jo tuotteistanut. 

Toinen tärkeä osa on lainsäädännön tunteminen, jotta yritykset osaavat tehdä tarjouk-
sensa oikein tulematta hylätyksi tarjouskilpailuissa. On syytä muistaa, että hankintayk-
siköllä on aina mahdollisuus lainsäädännön puitteissa vaikuttaa toimittajille kohdistuvien 
tilausten määrään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valitsemalla toimittajaksi useam-
man palveluntuottajan, voi hankintayksikkö ohjata tilaukset sellaisille yrityksille, jotka ovat 
suhtautuneet asiallisesti tarjouskilpailuihin ja niiden järjestämiseen. Pahimmillaan tämä 
ongelma johtaa kierteeseen, josta ei löydy voittajaa. 



24

Palveluseteli kunnan, asiakkaan 
ja yrittäjän mahdollisuutena 
Janne Pesonen

Laki palvelusetelistä sosiaali- ja terveyspalveluissa tuli voimaan 1.8.2009. Palvelusetelilaki3 
parantaa yksityisten palveluntarjoajien kilpailu- ja toimintaedellytyksiä merkittävästi. Pal-
veluseteleitä voi esimerkiksi jatkossa käyttää yli kuntarajojen ja asiakkaiden valinnanmah-
dollisuudet lisääntyvät muutenkin yksityisten palveluntarjoajien tullessa jatkossa nykyistä 
selkeämmin aidoksi vaihtoehdoksi. Kun asiakas valitse itse palveluntuottajansa, ovat eri 
tuottajat tasavertaisemmassa asemassa suhteessa asiakkaisiin ja markkinat kehittyvät 
toimivimmiksi. Kilpailua käydään niillä tekijöillä joilla kuuluukin, eli palveluiden saatavuu-
della, laadulla ja hinnalla.

Palvelusetelien hyödyt

Palveluseteleiden käyttöönotolla voidaan saavuttaa monentyyppisiä hyötyjä. Asiakkaille 
palvelusetelien merkittävimmät hyödyt liittyvät valinnanmahdollisuuksien lisääntymiseen 
ja hoitoon pääsyn nopeutumiseen. Myös palveluiden laadun voidaan odottaa kehittyvän 
asiakkaan päättäessä itse palveluntuottajansa. Asiakkaan hyödyt ovat tiivistetysti:

3 Uuden lain lähtökohtana on selkeyttää palvelusetelien käyttöä ohjailevaa säädöspohjaa ja tehdä palve-
lusetelistä nykyistä käyttökelpoisempi väline kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. 
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asiakas voi valita itse palveluntuottajansa (näin esimerkiksi hoidon laatu kehittyy eri 
toimijoiden kilpaillessa palveluseteliasiakkaista)
asiakas saa valita itselleen parhaiten sopivan hoitoajankohdan ja -paikan
hoitoon pääsy nopeutuu
palveluntuottajansa itse valitsemien joukko kasvaa merkittävästi4

palveluseteli tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden kohdentaa haluamansa lisäpanostus 
julkiselle sektorille suoraan palveluihin, ei yleisen hallinnon pyörittämiseen (moni olisi 
valmis maksamaan lisää veroja turvatakseen palveluiden laadun)
palveluseteliä voidaan käyttää osamaksuna esim. pyörätuolia ostettaessa (maksusi-
toumusta sen sijaan ei) 

Kunnat hyötyvät palveluseteleistä monin tavoin, mutta merkittävimmät suorat hyödyt liit-
tyvät niiden taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Palvelusetelit ovat kunnille aito mahdolli-
suus keventää sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia tuoden kunnille muun muassa 
seuraavia hyötyjä: 

kuntien kustannusrakenne selkeytyy ja kustannusten ennakoitavuus paranee, kun 
maksetaan kiinteähintaisista suoritteista
palvelun kilpailuttaminen jää asiakkaan tehtäväksi
henkilöstön saatavuuteen ja rekrytointiin liittyvät ongelmat vähenevät
kunnan paine uusien kiinteistö- ja korjausinvestointien osalta pienenee
hoidon laadun parantuessa ja hoitoon pääsyn nopeutuessa ihmisten työssäoloaika 
kasvaa5

kunnan verokertymä kasvaa ihmisten työssäoloajan lisääntyessä ja asiakaslähtöisen 
kysynnän synnyttäessä uutta yritystoimintaa
hoitoon pääsyn nopeutuminen säästää myös tulevissa hoitokustannuksissa
kunnan omien työntekijöiden työpaine vähenee palveluiden siirtyessä yksityiselle 
sektorille
kunnan kustannustietoisuus oman palveluntuotannon todellisista kustannuksista kas-
vaa
kunta pääsee markkinoiden asiakaslähtöisyyden myötä eroon useista kuntien han-
kintoihin liittyvistä ongelmista
kunta voi keskittyä aiempaa paremmin kriittisiin perustoimintoihinsa resurssien va-
pautuessa

Kuntien lisäksi valtio hyötyy palveluseteleiden käyttöönoton vaikutuksista. Säästöä syntyy 
työssäoloajan pidentymisen ja tulevan hoidontarpeen lykkääntymisen myötä esimerkiksi 
eläkekustannusten ja sairauspäivärahojen vähenemisen myötä. Yrityksille merkittävim-
mät hyödyt ovat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja palvelusetelijärjestelmän suhteel-
linen markkinaneutraalius. Lisäksi toiminta markkinoilla muuttuu mielekkäämmäksi, kun 
yritykset voivat keskittyä kuntien hankintatoimen kanssa seurustelun sijasta asiakkaan 
kannalta olennaisiin asioihin, eli palveluiden saatavuuteen, laatuun ja kustannustehok-
kuuteen. 

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

4 Palveluseteli sorsii vähävaraisia vain tilanteessa, jossa palvelusetelin arvo on määritelty liian alhaiseksi.
5 Tämä on myös muiden työnantajien etu, työurat pidentyvät ja yhtenäistyvät.
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Palvelusetelien käyttöönotto

Palveluseteleiden käyttöönottoon liittyy kaksi avainkysymystä: 1) otetaanko palveluse-
telit käyttöön ja jos otetaan, niin missä laajuudessa ja missä palveluissa, ja 2) halutaanko 
palvelusetelijärjestelmästä kehittää oikeasti toimiva, asiakkaita palveleva ja palvelumark-
kinoiden kehittymisen mahdollistava järjestelmä. 

Palveluseteleiden mahdollista käyttöönottoa kannattaa pohtia edellä esitettyjen kunnille 
ja asiakkaille koituvien hyötyjen pohjalta. Vaikka palvelusetelijärjestelmän hyödyt ovat-
kin varsin ilmeiset, löytyy järjestelmälle myös vastustajia. Usein nihkeää suhtautumista 
perustellaan esimerkiksi sillä, että alueelta ei löydy riittävästi yksityisiä palveluntarjoajia. 
Argumentti on sinänsä pielessä, koska erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa kysyntä 
on pitkälti julkisesti ohjattua. Jos ei ole ollut julkisesti ohjattua kysyntää, niin myöskään 
tarjontaa ei ole voinut syntyä. 

Palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ovat palvelusetelien arvo 
sekä palveluseteleillä maksettavien palveluiden tuottajiksi kelpuutettavat palveluntuot-
tajat. 

Palvelusetelien arvon osalta kunnissa kannattaa ensin laskea mahdollisimman selkeästi 
oman tuotannon todelliset kustannukset. Tämän jälkeen tulee tehdä vertailua olemassa 
oleviin markkinahintoihin ja asettaa palvelusetelin arvo sellaiseksi, että se on palveluiden 
käyttäjille aidosti houkutteleva vaihtoehto. Liian pieni palvelusetelin arvo johtaa palvelu-
setelin päälle maksettavan omavastuuosuuden kasvamiseen ja vähentää halukkuutta pal-
velusetelien käyttöönottoon. Liian arvokas palveluseteli puolestaan saattaa olla kunnalle 
omaa tuotantoa kalliimpi vaihtoehto. Laissa määritellään, että palvelusetelin arvon tulee 
olla asiakkaan kannalta kohtuullinen. Yhtä lailla asiakkaalla on aina mahdollisuus kieltäy-
tyä palvelusetelistä ja edellyttää kunnan tarjoavan palvelut jollain muulla tavoin. Oikein ja 
asiakkaan kannalta houkuttelevasti hinnoiteltu palvelusetelijärjestelmä voi olla kunnalle 
tulevaisuudessa imago- ja kilpailuvaltti.

Palveluntarjoajien valinnan osalta kunnissa kannattaa tehdä selkeät kriteerit ja hyväk-
syä palveluseteleiden piiriin kaikki kriteerit täyttävät palveluiden tuottajat. Näin palvelu-
markkinoille pääsy on säädeltyä, mutta samalla avointa, riittävän helppoa ja mahdollistaa 
myös uusien toimijoiden markkinoillepääsyn. 

Uusi palvelusetelilaki on luonteeltaan mahdollistava. Se ei velvoita kuntia palvelusetelei-
den käyttöönottoon. Kukin kunta päättää itsenäisesti ottaako se palvelusetelit käyttöön 
ja jos ottaa, niin missä laajuudessa. Monissa kunnissa on jo ymmärretty palvelumarkkinan 
monipuolisuuden mukanaan tuomat hyödyt ja halua palvelumarkkinoiden kehittämiseen 
löytyy. Nyt tähän on siis palvelusetelilainsäädännön selkeytymisen myötä myös välineet.
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Ole aktiivinen toimija ja selvitä osallistumismahdollisuutesi yhteistyöhön niin 
kuntasektorin kuin muiden yrittäjien kanssa
Tutustu kuntaostajaan, sen menettelytapoihin, hankintaohjeisiin ja odotuksiin
Muista, että hankintalaki ei ole este kunnan ja yrittäjän väliselle vuoropuhelulle, 
kunhan se käydään ennen tarjouskilpailua
Markkinoi ja tiedota tuotteistasi ja palveluistasi hankintayksiköille
Pidä huoli, että yhteystietosi ovat ajan tasalla hankintarekistereissä
Reagoi tarjouskilpailuihin ajoissa voidaksesi vaikuttaa tekniseen vuoropuheluun 
ja saadaksesi oman äänesi kuuluville 
Seuraa hankintailmoittelua, esim. HILMA-palvelua www.hankintailmoitukset.fi  
sekä hankintayksiköiden kotisivuja ja tiedotusvälineitä
Tutustu hankintaprosessin kulkuun ja tehtyihin tarjouspyyntöihin ja tarjouksiin
Ole selvillä omista kustannuksistasi, tuotteistuksestasi ja hinnoittelustasi
Selvitä kuntasektorin itse tuottamien palveluiden omakustannushinta ja han-
kintaan liittyvät kriteerit (esim. laatutaso ja toimitusaika)
Lue tarjouspyyntö huolellisesti ja vastaa täsmälleen niin kuin pyydetään
Muista palauttaa tarjous ja kaikki pyydetyt liitteet määräajassa oikeaan osoit-
teeseen
Tarkista, että saat tiedon hankintapäätöksestä perusteluineen sekä valitusosoi-
tukset (siltä varalta, että menettely on virheellinen) 
Muista myös mahdollisuus palvelusetelin käyttöön: selvitä eri kuntien palvelu-
seteliä koskevat käytännöt

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Yrittäjän muistilista
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