
• Valtion ja kuntien hankinnoissa on tarjolla kauppaa n. 35 miljardin edestä 

vuosittain 

• Julkinen asiakas on yritykselle vakaa, luotettava kumppani: julkinen toimija 

maksaa laskunsa

• Julkinen asiakas on yritykselle hyvä meriitti ja mahdollisuus saada näkyvyyttä 

potentiaalisessa asiakaskunnassa

• Julkinen asiakas kehittää ja haastaa yrityksen toimintatapoja 

Yrittäjä, julkisista hankinnoista voi löytyä uutta 

liiketoimintaa!



• Tutustu Hilmaan! Julkisten hankintojen maksuton, sähköinen ilmoituskanava 

www.hankintailmoitukset.fi

• Yli 60 000 €:n kansalliset ja EU-hankinnat

• Kansallisista/EU-hankinnoista sekä pienhankinnoista tietoa myös kunnan 

sähköisestä hankintajärjestelmästä, kunnan nettisivuilta, kunnan tilaisuuksista, 

paikallislehdistä

• Varsinaiset tarjouspyynnöt

• Hankintailmoituksessa, tai siinä on tieto mistä löytyy

• Kunnan sähk. hankintajärjestelmässä (jos käytössä)

• Kunnan nettisivuilla

• Hyödynnä kirjallinen kysymys-vastausaika: kysy epäselvistä asioista, huomauta 

puutteista tai virheistä – sinä olet asiantuntija!

Mistä tietoa hankinnoista ja tarjouspyynnöistä?

http://www.hankintailmoitukset.fi/


• Hilmassa ja muissa palveluissa ohjesivut – tutustu!

• Hilmassa voit hakea hankintoja hakusanan, alueen, ajankohdan, CPV-koodien 

mukaan; muissa sähk. järjestelmissä haut kunnan/julkisen hankkijan mukaan

• Säästä aikaa ja vaivaa - tee Hilmaan hakuvahti, saat ilmoitukset suoraan 

sähköpostiisi 

Miten sähköisiä ilmoituskanavia ja 

hankintajärjestelmiä käytetään?



• Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu, Jenni Vesanen

• Yleisen tason neuvontaa, opastusta, tukea

• Ei tarvitse olla jäsen

• Suomen Yrittäjien Yrityksille bisnestä hankinnoista –opas aloittelijalle

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY – kattava tietolähde

Mistä saan neuvoa ja apua?



• Ole aktiivinen, tartu tietoon!

• Hilma haltuun! + muut palvelut 

• Seuraa kuntasi nettisivuja hankintojen osalta

• Osallistu kunnan yrittäjätilaisuuksiin, verkostoidu, kysy

• Osallistu markkinavuoropuheluihin – vaikuta hyvän hankintaprosessin syntyyn

Miten onnistun?



• Ole löydettävissä! Yhteystiedot ja nettisivut ajan tasalla

• Tee myyntiä! Hankkijoihin ja toimialoihin saa olla yhteydessä – kerro yrityksesi 

tuotteista ja palveluista tulevia hankintoja varten (ei enää tarjousaikana muuten 

kuin kysymys-vastaus-menettelyn kautta)

Miten hankkijat löytävät yritykseni?



• Julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma: www.hankintailmoitukset.fi

• Muita sähköisiä hankintajärjestelmiä:

• https://tarjouspalvelu.fi

• https://pienhankintapalvelu.fi

• https://www.mercell.com

• https://www.hankintasampo.fi

Tietolähteitä ja neuvontaa

http://www.hankintailmoitukset.fi/
https://tarjouspalvelu.fi/
https://pienhankintapalvelu.fi/
https://www.mercell.com/
https://www.hankintasampo.fi/


• Suomen Yrittäjien Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas

https://www.yrittajat.fi/opas/yrityksille-bisnesta-hankinnoista-611921

• Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu
https://www.yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/a/jasenedut-ja-
palvelut/neuvontapalvelut/hankintaneuvonta-556554#
Jenni Vesanen, jenni.vesanen@yrittajat.fi, 050 576 5503

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY https://www.hankinnat.fi/

Tietolähteitä ja neuvontaa

https://www.yrittajat.fi/opas/yrityksille-bisnesta-hankinnoista-611921
https://www.yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/a/jasenedut-ja-palvelut/neuvontapalvelut/hankintaneuvonta-556554
mailto:jenni.vesanen@yrittajat.fi
https://www.hankinnat.fi/

