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1 Johdanto 

 

Julkisen hankinnan onnistuminen riippuu ennen kaikkea hankintayksikön tekemästä hankinnan 
valmistelusta. Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikön tulee kyetä määrittämään 
hankinnan tarve, millaisella palvelulla tai tuotteella tarve voidaan tyydyttää sekä kysymyksessä ole-
van alan lainsäädäntö, käytännöt ja toimintatavat. Käytännön ongelmia ilmenee, jos todellista kes-
kustelua ei synny alalla toimijoiden ja hankintayksiköiden välillä valmisteluvaiheessa.  

Hankintayksiköt tekevät julkisia hankintoja jonkin julkisen tarpeen vuoksi kansalaisille, kuntalaisil-
le tai asiakkaille tarkoituksenaan saada julkisille varoille paras vastine. Taloudellisiin seikkoihin 
keskittyminen hankintayksiköissä johtaakin usein halvimman hinnan painottamiseen voittavan tar-
jouksen ratkaisuperusteena. Hankintakilpailutuksissa tarjoavat yritykset pyrkivät puolestaan vas-
taamaan hankintayksiköiden tarjouspyyntöihin ensisijaisena kilpailuetunaan halvin hinta. Hankkijan 
ja toimittajan yhteinen taloudellinen motiivi saattaakin johtaa tilanteeseen, jossa hankittavan palve-
lun tai tuotteen laatu ja toimivuus jäävät taloudellisten tekijöiden varjoon.  

Hankinnan valmisteluvaihe, jossa hankinnan kohde ja tavoite määritetään, on jäänyt vähälle huomi-
olle hankintaoikeudellisessa keskustelussa. On kuitenkin kiistatonta, että hankinnan onnistuminen ja 
epäonnistuminen juontavat juurensa hankinnan valmisteluvaiheeseen: hankinnan kohteen määrityk-
seen, tarjousdokumentaation muotoiluun ja parhaan tarjouksen valintatavan valintaan. Kuitenkaan 
julkisen hankinnan valmisteluvaihetta ei ole sitovasti säännelty hankintalainsäädännössä.1  

Teknisellä dialogilla tarkoitetaan hankintayksikön toimeenpanemaa hankintaa edeltävää markkinoi-
den kartoitusta, joka toteutetaan vuoropuhelulla markkinatoimijoiden kanssa. Suomessa teknisestä 
dialogista käytetään myös nimitystä tekninen vuoropuhelu. 2 Tässä artikkelissa nimityksiä vuoropu-
helu ja dialogi käytetään synonyymeina. Kuitenkin hankintaoikeuden taustan ollessa EU-
oikeudessa, käytetään artikkelissa tästä hankinnan valmistelutavasta yleismaailmallisempaa nimi-
tystä dialogi (vrt. engl. technical dialogue, skandinaaviset kielet teknisk dialog). 

Dialogi on hankintayksikölle vapaaehtoinen, hankinnan valmistelua ohjaava toimenpide ennen kil-
pailutuksen aloittamista. Teknisen dialogin keskustelevan luonteen vuoksi hankintayksiköt ovat 
osalta vierastaneet dialogin käyttöä, koska se saattaa asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan. Tekni-
sen dialogin tosiasiallisista hyödyistä huolimatta markkinatoimijoiden osallistuminen hankinnan 
valmisteluun on jäänyt toistaiseksi hyödyntämättä käytännössä.  

 

 
1 Suomessa julkisia hankintoja säännellään laissa julkisista hankinnoista 2007/348 (”hankintalaki”) ja laissa vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 2007/349 (”erityisalojen hankin-
talaki”). EU:n tasolla julkisia hankintoja säätelevät direktiivit 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (”erityisalojen hankintadirektii-
vi”) ja 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekome-
nettelyjen yhteensovittamisesta (”hankintadirektiivi”). 
2 Teknistä dialogia voidaan kutsua myös RFI:ksi (Request for Information), riippuen markkinakartoituksen toteuttamis-
tavasta. 
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Tekninen dialogi saattaisi pakollisen lainsäädännön puuttumisesta ja hankintamarkkinoiden sen 
suhteen kokemasta epävarmuudesta huolimatta olla ratkaisu yllä kuvattuun hintaa ja laatua koske-
vaan ongelmaan. Lisäksi teknisellä dialogilla voidaan pyrkiä toteuttamaan tehokkuushyötyjä ja stra-
tegisia, horisontaalisia tavoitteita. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä tekniseen dialogiin 
liittyviä kysymyksiä ja hyviä käytäntöjä. Hankintalainsäädäntö mahdollistaa markkinatoimijoiden ja 
hankintayksiköiden väliselle vuoropuhelulle laajojakin käyttömahdollisuuksia, mutta toimintatapaa 
ei tällä hetkellä hyödynnetä sen potentiaalin mukaisesti.  

2 Teknisen dialogin toteuttaminen 

Teknisen dialogin avulla hankintayksikkö saa kilpailutettavan alan sisäpiiritietoa markkinatoimijoil-
ta ja pystyy saamansa tiedon avulla kilpailuttamaan hankintatarpeensa tarkoituksenmukaisemmalla 
tavalla. Dialogin tarkoituksena on selvittää markkinoilla toimivien potentiaalisten tarjoajien määrää, 
toimijoiden riskinkantohalukkuutta ja toimituskykyä, markkinoilla olevia tuotteita ja niiden ominai-
suuksia, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja hankintayksikön tarpeen tyydyttämiseksi, palvelun toteutta-
mistapoja, markkinatoimijoiden hinnoittelua sekä alalla käytettäviä sopimusehtoja tai käytäntöjä. 
Markkinatoimijoiden kanssa käydyn keskustelun avulla mahdollistetaan parhaan hankintakokonai-
suuden määrittäminen; esimerkiksi hankittaessa tietojärjestelmää laskutuksen hoitamista varten voi 
olla tarpeen samalla selvittää, voiko järjestelmään teknisesti liittää myös palkanmaksujärjestelmä tai 
muu käytettävyyttä helpottava mekanismi, sekä selventää vaihtoehtojen kustannuserot.  

Teknisen dialogin järjestäminen on hankintayksiköille vapaaehtoinen toimenpide, jonka voidaan 
katsoa olevan hyödyksi hankinnoissa, jotka ovat monimutkaisia, yhdistävät eri hankintalajeja (ns. 
sekamuotoiset hankinnat) tai koskevat alaa, jonka piirissä hankintayksikkö ei ole aikaisemmin kil-
pailuttanut hankintoja. On kuitenkin todettava, ettei vuoropuhelun voi katsoa tuovan erityistä lisäar-
voa hankinnanvalmistelutyöhön rutiininomaisissa hankinnoissa.  

Ajallisesti dialogi toteutetaan ennen hankintailmoituksen julkaisemista, eli ennen hankintalaissa 
kuvatun hankintaprosessin alkua. On olennaista erottaa tekninen dialogi asiallisesti ja ajallisesti 
varsinaisesta hankintamenettelystä, sillä tarjousrauhan ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaami-
seksi neuvottelujen käyminen hankintayksikön ja markkinatoimijoiden välillä on katsottu kielletyk-
si tarjousprosessin aikana.3 

Tekninen vuoropuhelu voidaan toteuttaa joko yhteistyössä alalla toimivien itsenäisten yritysten, eli 
markkinatoimijoiden kanssa, tai pelkästään asiantuntijavoimin. Asiantuntijaryhmän suorittama tek-
ninen dialogi on mahdollista esimerkiksi erityisaloilla, kuten lääketieteellisissä hankinnoissa. Läh-
tökohtaisesti tekniseen dialogiin osallistuu kuitenkin yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia tarjoajia 
hankinnassa. Tämän vuoksi artikkelissa mainitaan osallistujina pääasiallisesti markkinatoimijat. 

Hankintayksikkö voi pyytää markkinatoimijoita osallistumaan tekniseen dialogiin joko julkisesti 
ilmoituksella HILMA-järjestelmän tai hankintayksikön Internetsivujen kautta, tai ottamalla yhteyttä 
valitsemiinsa yrityksiin. Kattavin markkinakartoitus saavutetaan mahdollisimman monen toimijan 

 
3 Mm. Udbudsrådet: Dialog ved utbud – hvad er muligt? Juni 2010, s. 10 (Tanskan valtion perustaman julkisten hankin-
tojen edistämisen elimen Udbudsrådetin koostama opas, saatavissa Internetissä (tanskaksi): 
http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Nyheder/2010/Vejledning_om_graenserne_for_dialog.pdf). Poik-
keuksena neuvottelukiellosta tarjousprosessin aikana ovat luonnollisesti neuvottelua sisältävät hankintamenettelyt neu-
vottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely. 
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aktivoimisella. Tosin on myös huomioitava, että koko markkinan ja kaikkien asiantuntijoiden kuu-
leminen voi olla prosessina turhan raskas ja aikaa vievä sen tarkoitukseen nähden. Tämä ei välttä-
mättä ole tarpeenkaan hyvän kartoituksen aikaansaamiseksi. 

Hankintayksikön on myös mahdollista keskustella vain yhden markkinatoimijan kanssa. Hankin-
tayksikön velvollisuus on kuitenkin kaikessa hankintoihin liittyvässä toiminnassa huomioida han-
kintalain perusperiaatteet avoimuudesta ja syrjimättömyydestä: mikäli neuvottelu yhden markkina-
toimijan kanssa ei vaaranna varsinaista hankintamenettelyä, ei ole syytä pitää toimenpidettä hankin-
talainsäädännön vastaisena. Markkinatoimijoiden laajemmalla otoksella hankintayksikkö voi kui-
tenkin päästä monipuolisempaan lopputulokseen. 

Hankintayksikön käyttäessä HILMA-järjestelmää, on ilmoitus merkittävä selkeästi varsinaisesta 
hankintaprosessista erilliseksi ilmoitukseksi ja nimettävä tekninen dialogi käytetyn metodin mukai-
sesti. Hankintayksikön on tärkeää painottaa ilmoituksessaan, että lopullisen kilpailutuksen ajankoh-
taistuessa menettelystä tullaan julkaisemaan erillinen hankintailmoitus. Suomessa varsinkin kunnat 
ja enemmän kilpailuttavat julkisoikeudelliset laitokset julkaisevat tällaisia ennakkoilmoituksia 
HILMA-palvelussa. Teknisestä dialogista on ilmoitettu esimerkiksi seuraavasti:  

”Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan []palveluja kos-
keva tietopyyntö, jonka tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu palveluntuottaji-
en sekä käyttäjien eturyhmien kanssa liittyen []palveluihin ja niiden tuottamiseen. Tieto-
pyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. 

Käytävän teknisen vuoropuhelun tavoitteena on laatia []palvelujen tarjouspyyntö- ja sopi-
musasiakirjat, joita käytetään [päättävän elimen] päätöksestä riippuen hankinnan mahdolli-
sessa kilpailuttamisessa myöhemmin vuonna 2011.” 

”Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa [palvelun] markkinaa sekä selvittää tulossa 
olevaan/tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön tavoittee-
na on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan to-
teuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä asiakirja ei ole hankintail-
moitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus/tekninen vuoropuhelu eli tieto-
pyyntö. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinakar-
toituksen jälkeen.” 

Tekninen dialogi voidaan toteuttaa käytännössä eri tavoin: vuoropuhelua voidaan käydä kirjallisesti 
tai suullisesti, avoimen keskustelun muodossa tai kysymyksiin vastaamalla. Hankintayksikkö voi 
myös pyytää markkinatoimijoita kommentoimaan luonnosvaiheessa olevaa tarjouspyyntöä. Toteu-
tustapoja voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla itsenäisinä valmistelutoimenpiteinä, tai yhdistämällä 
useampi tapa yhdeksi hankintaselvitykseksi.  

2.1 Hankintayksikön itse suorittama markkinakartoitus 

Hankintayksikön suunnitellessa uudenlaisen tuotteen tai palvelun hankintaa voidaan minimivaati-
muksena edellyttää hankintayksikön suorittamaa omatoimista markkinakartoitusta. Ennen tarjous-
pyynnön laatimista hankintayksikkö voi tutustua markkinatarjontaan messuilla, infotilaisuuksissa ja 
Internetin kautta. Mikäli hankintayksiköllä ei ole aiempaa kokemusta vastaavasta hankinnasta, voi 
pintapuolisen markkinakartoituksen tulos jäädä melko merkityksettömäksi.  
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Markkinakartoitusta ei itsessään pidetä teknisenä dialogina, sillä kyse ei ole varsinaisesta hankinnan 
valmistelusta tai yhteistyöstä markkinatoimijoiden kanssa. Markkinakartoituksella hankintayksikkö 
kartoittaa markkinaa: millaisia toimijoita hankinnan kohteen kannalta relevanteilla markkinoilla 
toimii, onko niillä edellytyksiä toteuttaa suunniteltu hankinta, millainen kapasiteetti yrityksillä on 
henkilökunnan tai toimitilojen osalta tai mitä ovat olemassa olevien palveluiden hinnat. Kartoitus 
voidaan suorittaa yllä mainitulla tiedonhakua muistuttavalla tavalla tai julkisella markkinakartoitus-
pyynnöllä. Markkinakartoitus voi yksinkertaisissa hankinnoissa riittää itsessään hankinnan valmis-
telutoimenpiteeksi, mutta kartoitusta voidaan hyödyntää myös teknisen dialogin ensimmäisenä vai-
heena monimutkaisemmissa hankinnoissa.  

2.2 Tiedotustilaisuus 

Tekninen dialogi voidaan toteuttaa tiedotus- tai keskustelutilaisuuden muodossa. Tällöin kutsumi-
nen on hyvä toteuttaa mahdollisimman suurella jakelulla esimerkiksi HILMA-järjestelmän tai han-
kintayksikön Internetsivujen kautta. Keskustelutilaisuuden myötä hankintayksikkö saa käsityksen 
hankinnan toteuttamismahdollisuuksista käytännössä. Lisäksi hankintayksikkö saa julkisen tilaisuu-
den myötä selville potentiaalisten tarjoajien määrän sekä toimijoiden kiinnostuksen hankintaa ja sen 
sisältämiä riskejä kohtaan. 

Tiedotustilaisuuden ei ole tarkoitus olla yksityiskohtainen neuvottelu. Tilaisuuden yleisluontoisuu-
desta johtuen saattaakin olla, että hankintayksikkö itse ei saa kovinkaan hyvää käsitystä esimerkiksi 
hankinnan vaihtoehtoisista toteuttamismuodoista. Tiedotustilaisuus on kuitenkin hyvä keino saattaa 
hankintayksikön tarve markkinatoimijoiden tietoon esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö 
on aiemmin itse hoitanut hankinnan järjestämisen.  

2.3 Kirjallinen tietopyyntö 

Suullisen tiedotustilaisuuden sijasta hankintayksikkö voi selvittää erilaisia ratkaisumalleja kirjalli-
sesti tietopyynnöllä. Tietopyynnön tavoitteena on saada markkinatoimijoiden vapaamuotoisia kuva-
uksia hankinnan toteuttamismalleiksi. Markkinatoimijoita voi myös pyytää arvioimaan toteutta-
mismallin edellyttämää työmäärää ja kustannuksia. Palautuneiden ratkaisuehdotusten myötä han-
kintayksikkö saa lisäksi varmistuksen potentiaalisten tarjoajien kiinnostuksesta projektiin. Kirjallis-
ten ratkaisuehdotusten joukosta hankintayksikön on helppo arvioida ratkaisuehdotusten hyviä ja 
huonoja puolia sekä mallien kustannustehokkuutta.  

Kirjallinen yhteydenpito markkinatoimijoiden kanssa on neuvotteluihin verrattuna tarjoajien kohte-
lun näkökulmasta tasapuolisempi keino hankkia tietoa hankinnan tarpeen kohteesta, sillä hankin-
tayksikön on helppo dokumentoida kirjallisesti saadut kommentit. Kirjallisen keskustelun tuloksena 
syntynyt materiaali on lisäksi tarvittaessa yksinkertaista koota jälkeenpäin.  

2.4 Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointi 

Eräs tapa toteuttaa tekninen vuoropuhelu on luonnosvaiheessa olevan tarjouspyynnön kommentoin-
ti. Tällöin hankintayksikkö saa suoraan kommentteja markkinatoimijoilta valitsemansa ratkaisun 
toteuttamisesta ja sen kustannuksista sekä yksityiskohtaisemmin hankintayksikön käyttämistä tuot-
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teen määrittelyistä ja sopimusehdoista. Kommenttikierros voidaan toteuttaa esimerkiksi Internetissä 
hankintayksikön kotisivujen tai HILMA-järjestelmässä julkaistun ilmoituksen kautta. 

Tarjouspyyntöluonnoksen kommenttikierroksella pystytään tarkistamaan, että tarjouspyynnössä ei 
esimerkiksi ole käytetty alalle epätyypillisiä toimitusehtoja tai tavaran koon määrityksiä. Samalla 
voidaan ennen varsinaista tarjouspyyntöä varmistaa, ettei kilpailu jää vähäiseksi esimerkiksi tar-
jouspyynnön vääränlaisten määritelmien takia. Kommenttikierroksen jälkeen hankintayksikkö voi 
huomioida lopullisessa tarjouspyynnössään saamansa relevantit kommentit katsomallaan tavalla: 
esimerkiksi ilmenneet epäsopivat määritelmät tai sopimusehdot voidaan tarvittaessa muuttaa ennen 
lopullisen tarjouspyynnön julkaisemista.   

Tarjouspyyntöluonnoksen kommentoinnin etuna on tasapuolisuus, sillä menettelyllä voidaan var-
mistaa, että mahdollisimman monia markkinatoimijoita kuullaan, eikä tarjouspyyntömateriaali täl-
löin räätälöidy vain yhden yrityksen tuotteiden tai palvelujen mukaiseksi. Kommenttikierroksen 
jälkeen hankintayksikön onkin kiinnitettävä erityistä huomiota tarjoajien tasapuoliseen kohteluun. 
Markkinatoimijat saattavat epätietoisesti tai tarkoituksella pyrkiä vaikuttamaan tulevaan tarjouskil-
pailuun omia tuotteitaan suosien, joten hankintayksikön on säilytettävä objektiivisuutensa vastauk-
sia analysoidessaan. Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointi tulisi toteuttaa kirjallisessa muodossa, 
jottei hankintayksikön tule käytyä neuvotteluja yksittäisten markkinatoimijoiden kanssa ennen tar-
jouskilpailun alkamista. 

3 Tekninen dialogi hankintaoikeudessa 

3.1 Hankintalainsäädännön periaatteet arvioinnin taustalla 

Hankintalain 1 § todetaan, että lain tarkoituksena on turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuo-
liset mahdollisuudet tarjouskilpailussa, ja lain 2 § mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankin-
tamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä. Oikeuskirjallisuudessa on painotettu tarjoaji-
en tasapuolista kohtelua ja avoimuutta etenkin hankintakilpailutuksen aikana4, mutta periaatteiden 
noudattamiseen ei ole niinkään kiinnitetty huomiota hankinnan valmisteluvaiheen osalta. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö periaatteiden noudattaminen olisi yhtä lailla välttämätöntä valmistelu-
vaiheessa. Onkin huomioitava hankintadirektiivin 2 artiklan sanamuoto, jonka mukaan hankintavi-
ranomaisten on, ilman tarkempia ajallisia tai menettelyllisiä määritelmiä, kohdeltava taloudellisia 
toimijoita yhdenvertaisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti. Hankintaviranomaisten on kai-
kessa toiminnassaan, myös ennen hankintaprosessia, otettava huomioon keskeiset hankintaoikeudel-
liset periaatteet, jotka koskevat hankintatoimen avoimuutta, tarjoajien tasapuolista kohtelua ja suh-
teellisuutta. 

Hankintalainsäädännön mainitut kolme periaatetta ohjaavat hankintayksiköiden toimintaa, ja ne on 
huomioitava yksiköiden toiminnassa ilman erillisiä toimenpiteitä. Hankintayksikön toiminnan 
avoimuuteen ja tulevien tarjoajien tasapuoliseen kohteluun on kiinnitettävä huomiota teknisessä 

 
4 Esim Pekkala, Elise ja Pohjonen, Mika: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, Tietosanoma 2010, s. 35, jossa 
viitataan ”tarjousmenettelyn kaikkiin vaiheisiin”. Myös Virtanen, Pertti teoksessa Aalto-Setälä Ilkka ym.: Kilpailulait ja 
laki julkisista hankinnoista, Tietosanoma 2008, s. 536, jossa viitataan ”hankintamenettelyyn”.  
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dialogissa, jottei teknisen dialogin käyminen vaaranna tulevien tarjoajien oikeuksia lopullisessa 
hankintamenettelyssä. Periaatteet tulisi huomioida nimenomaan tulevan avoimen ja tasapuolisen 
hankintaprosessin aikaansaamiseksi.   

Hankintatoimen avoimuudella pyritään tiedottamisen ja dokumentoinnin kautta turvaamaan mark-
kinatoimijoiden mahdollisuus osallistua hankintojen kilpailutuksiin. Avoimuus on myös hankintoi-
hin liittyvän oikeussuojan tae: avoimuudella taataan markkinatoimijoiden tiedonsaanti tehtyjen rat-
kaisujen syistä ja oikeellisuudesta. Teknisen dialogin aikana hankintayksiköiden avoimuusvelvoite 
korostuu. Dialogia tulee käydä avoimesti, jotta myös vuoropuheluun osallistumattomilla toimijoilla 
säilyy mahdollisuus osallistua tulevaan hankintamenettelyyn: dialogilla saavutetut ratkaisut näkyvät 
lopullisesti kilpailutuksen tarjouspyynnön määrittelyissä. Käyty tekninen dialogi tulisikin dokumen-
toida huolellisesti.  

Tarjoajien tasapuolisella kohtelulla tarkoitetaan sitä, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdel-
la eri tavoin eikä erilaisia tapauksia kohdella samalla tavoin. Periaatteella ei edellytetä, että kaikkia 
markkinatoimijoita kohdellaan samalla lailla: samaa kohtelua edellytetään niin kauan kuin erilaisel-
le kohtelulle ei ole oikeutusta.5 Tasapuolisuus onkin arvioitava tapauskohtaisesti markkinatoimijoi-
den tilanteet huomioiden, jotta toimijoiden mahdollisuus tasapuoliseen kilpailuun turvataan. 

Teknisen dialogin yhteydessä tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, ettei markkinatoimijoita 
aseteta erilaiseen asemaan käydyn vuoropuhelun perusteella. Markkinatoimija voidaan saattaa mui-
ta toimijoita parempaan asemaan esimerkiksi antamalla toimijalle enemmän tietoa kuin muille, lai-
minlyömällä vuoropuhelun dokumentointi tai antamalla toimijalle tieto hankinnan lopullisesta koh-
teesta vuoropuhelun muodossa siten, että toimija saa muihin verrattuna enemmän aikaa tarjouksensa 
tekemiseen. Etenkin hankintayksikön käyttäessä yksittäistä toimijaa konsulttina hankinnan valmis-
telussa on suunnittelun dokumentointiin ja annettavan tiedon tarpeellisuuteen kiinnitettävä huomio-
ta. Muutoin yksittäinen yritys saattaa saada tiedollisen etulyöntiaseman muihin potentiaalisiin tarjo-
ajiin nähden tai mahdollisuuden vaikuttaa hankinnan lopulliseen kohteeseen.  

Hankinnan valmistelijan etulyöntiasemaa suhteessa muihin tarjoajiin on arvioitu mm. hankintaoi-
keudellisten periaatteiden näkökulmasta korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO 2003:74. 
Tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että hankintalainsäädännön keskeisiä yleisiä periaatteita ovat 
tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä kilpailun aikaansaaminen. 
Näin ollen, kun otetaan huomioon tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemista koskevien yllä mainit-
tujen yksityiskohtaisten säännösten sisältö, eivät ne estä arvioimasta, voivatko tasapuolisen ja syr-
jimättömän kohtelun sekä kilpailun aikaansaamisen periaatteet edellyttää, että tietyissä tilanteissa 
hankkeen suunnitteluun osallistunut yritys jätetään tarjouskilpailun ulkopuolelle 

Tarjoajien yhdenvertaisuuden takaaminen on hankintayksikön vastuulla jokaisessa yksittäisessä 
hankinnassa. Tekninen dialogi on mahdollista toteuttaa vaarantamatta tosiasiallista kilpailua hankin-
taprosessin aikana takaamalla vuoropuheluun osallistuville yhtäläinen pääsy tietoon, ja rajaamalla 
jaettava tieto vain vuoropuhelun toteuttamiseksi tarpeelliseen tietoon. On lisäksi otettava huomioon, 
että tasavertaisen kohtelun laiminlyöminen hankinnan valmisteluvaiheessa johtaa usein myös tar-
jouspyynnön syrjivään muotoiluun. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen vaarantuessa on 
hankintayksikön vastuulla tehdä arviointi yksittäistapauksessa siitä, onko teknisen dialogin käymi-
nen vaikuttanut lopulliseen tarjouspyyntöön tai tarjoajien lopullisiin tarjouksiin. Olennaista ei ole, 
onko markkinatoimijan tarkoituksena ollut hyötyä vuoropuhelusta tai onko hankintayksikkö osan-

 
5 Esim. yhdistetyt asiat 117/76 ja 16/77 Ruckdeschel & Co v Hauptzollamt Hamburg-St Annen, tuomion kohta 7: ”Ky-
seinen periaate edellyttää, että toisiinsa verrattavissa olevissa tilanteissa ei menetellä eri tavalla ainakaan, jos tällaista 
eroa ei voida objektiivisesti perustella.” 
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nut etukäteen varautua siihen, vaan sen arvioiminen, onko markkinatoimijoiden erilaiselle kohtelul-
le syytä käydyn dialogin takia.   

3.2 Hankinnan valmistelua ohjaava lainsäädäntö 

Teknisestä dialogista ei ole erikseen säännelty kansallisessa hankintalainsäädännössämme, mutta 
vuoropuhelun toteuttamiseen rohkaistaan EU-hankintalainsäädännössä. Suomen hankintalainsää-
däntö perustuu EU-direktiiveihin6, jotka mahdollistavat hankintaa edeltävän keskustelun markkina-
toimijoiden ja hankkijan välillä.  

EU:n tasolla teknisestä dialogista mainitaan hankintadirektiivin johdanto-osan7 8. kohdassa: ”Han-
kintaviranomaiset saavat ennen hankintasopimusten tekomenettelyjen aloittamista pyytää tai vas-
taanottaa teknistä vuoropuhelua käyden lausuntoja, joita voidaan käyttää tarjouspyyntöasiakirjojen 
laatimiseen edellyttäen, ettei kilpailu tällaisen lausunnon vaikutuksesta esty.” 8 Vaikka johdanto-
osan maininta teknisestä dialogista ei ole oikeudelliselta auktoriteetiltaan direktiivin artikloita vas-
taava, on johdanto-osalla kuitenkin vahvasti oikeuden soveltamista ohjaava rooli. Kohdan sanamuo-
to on sävyltään myönteinen, kunhan saaduilla neuvoilla ei ole haitallista vaikutusta kilpailuun. Läh-
tökohtana on näin ollen teknisen dialogin salliminen hankinnan valmistelutyön helpottamiseksi.  

Teknisen dialogin käymisen edellytys on, että hankintayksikkö toiminnallaan varmistaa, ettei vuo-
ropuhelu vaikuta lopulliseen kilpailutukseen kilpailua vaarantaen. Dialogi on katsottava kielletyksi 
kilpailun estyessä, mutta kilpailun estymisen lisäksi on myös huomioitava avoimuuden ja tarjoajien 
tasapuolisen kohtelun turvaaminen. On painotettava, että toimenpide ei välttämättä estä kilpailua 
samalla, kun tarjoajien tasapuolisuutta loukataan. Kilpailun rajoittumisen toteaminen saattaakin 
edellyttää vakavampaa rikkomusta hankintalainsäädäntöä vastaan. Esimerkiksi yhden tarjoajan 
saama ylimääräinen, ennenaikainen tieto on asia, joka rikkoo syrjimättömyysperiaatetta, muttei 
välttämättä vielä estä tosiasiallista kilpailua. Direktiivin johdanto-osan sanamuoto antaa virheellisen 
kuvan siitä, että teknisen dialogin katsominen kielletyksi edellyttäisi kilpailun rajoittumista. Tärke-
ämpi arviointikriteeri olisi ennemmin avoimuuden ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarkastelu 
käytännön tapauksessa.9 

Hankintadirektiivin johdanto-osan kohta pohjautuu EU:n ratifioimaan WTO:n GPA-sopimukseen10, 
jonka VI artiklan 4 kohdan mukaan: ”Hankintayksiköt eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan kil-
pailua rajoittavalla tavalla vaikuttavaa neuvontaa, jota voidaan käyttää tietyssä hankinnassa käy-
tettävien eritelmien valmistelussa, sellaiselta yritykseltä, jolla voi olla kaupallista mielenkiintoa 
tätä hankintaa kohtaan.” GPA-sopimuksen näkökulma asiaan on hieman erilainen kuin hankintadi-
rektiivin johdanto-osan, sillä sopimuksessa haitalliset neuvot on määritetty paitsi kilpailua rajoitta-

 
6 Hankintadirektiivi ja erityisalojen hankintadirektiivi. 
7 Oikeuslähteenä EU-direktiivien johdanto-osan sisällön on katsottu voivan ohjata tulkintaa ja harkintaa, mutta sen ei 
ole katsottu olevan oikeussääntö itsessään. Ks. esim. asia C-215/88 Casa Fleischhandel v. Bundesanstalt für Land-
wirtschaftliche Marktordnung, tuomion kohta 31:”Whilst a recital in the preamble to a regulation may cast light on the 
interpretation to be given to a legal rule, it cannot in itself constitute such a rule.” 
8 Vastaava teksti löytyy myös erityisalojen hankintadirektiivin johdanto-osan 15. kohdasta. 
9 Treumer, Steen: Technical dialogue and the principle of equal treatment – dealing with conflicts of interest after Fab-
ricom. P.P.L.R. 2007, 2, s. 103. 
10 Government Procurement Agreement; Julkisia hankintoja koskeva sopimus, joka on liitteenä Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 
yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa, neuvoston päätös 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1). 
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viksi, myös sellaisten yritysten antamiksi, joilla on asiaan kaupallinen mielenkiinto. Direktiivin 
johdanto-osan soveltamisala on laajempi, sillä neuvonnan antajan roolilla ei ole merkitystä arvioin-
tiin.  

Auktoritatiivisen lainsäädännön puuttumisesta huolimatta tekniseen dialogiin on suhtauduttu posi-
tiivisesti hankintadirektiiveissä ja GPA-sopimuksessa. Arvioitaessa teknisen dialogin vaikutuksia 
yksittäiseen kilpailutukseen on huomioitava paitsi kilpailun tosiasiallisen rajoittumisen, myös pro-
sessin avoimuuden ja syrjimättömyyden tarkastelu.  

4 Vaarantaako tekniseen dialogiin osallistuminen tarjoajan 
mahdollisuuden osallistua kilpailutukseen?  

Hankintayksikön on noudatettava hankintaoikeuden perusperiaatteita sen ottaessa markkinatoimi-
joita mukaan julkisen hankinnan suunnitteluvaiheeseen. Erityisesti tarjoajien tasapuoliseen kohte-
luun on kiinnitettävä erityishuomiota: markkinatoimijat eivät saa hyötyä osallistumisestaan hankin-
taa edeltävään suunnitteluun tiedollisesti tai saada lisäaikaa tarjouksensa tekemiseen. Hankintayksi-
köt ovatkin osin vierastaneet teknisen dialogin käymistä siitä syystä, että dialogin seurauksena jokin 
markkinatoimija saattaa päätyä muita toimijoita edullisempaan asemaan. Tekninen dialogi on kui-
tenkin mahdollista järjestää tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta. 

Mikäli yrityksen katsotaan teknisen dialogin myötä saaneen kilpailuetua lopullisessa hankintapro-
sessissa muihin potentiaalisiin tarjoajiin nähden, tulee se tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaami-
seksi sulkea pois tarjouskilpailusta. Tällaisen kilpailuedun saaminen on arvioitava tapauskohtaisesti, 
eikä tarjoajan poissulkeminen ole sallittua ”varmuuden vuoksi”; perusteeton poissulkeminen aset-
taisi toimijan tosiasiallisesti muita tarjoajia huonompaan asemaan. Tarjoajan kaksoisroolia11 epäil-
täessä on näin ollen hankintayksikön vastuulla osoittaa, että toimija on saanut etua hankintaproses-
sissa. Tällöin poissuljettavaa yritystä olisi lisäksi kuultava ja sille voidaan antaa mahdollisuus osoit-
taa puolueettomuutensa.12 

Suomessa markkinaoikeus on muutamassa tapauksessa arvioinut hankintaan liittyvän etukäteisneu-
vonnan haitallista vaikutusta kilpailuun. Kyse on tapauksista, joissa on käytetty ulkopuolista kon-
sulttia hankinnan valmistelun eri vaiheissa ja sama taho on myöhemmin tarjonnut hankinnan tar-
jouskilpailussa. Oikeusasteet ovat päätöksissään arvioineet tehdyn hankinnan toteutumista käytän-
nössä, ja erityisesti sitä, onko järjestely vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun tai todellisen 
kilpailun kyseisessä hankinnassa.13 Päätöksissä on päädytty prosessin oikeellisuuden arvioinneissa 
vastakkaisiin ratkaisuihin: eräässä tapauksessa tarjonneen yrityksen palveluksessa olleen asiantunti-
jan sallittiin hankintayksikön apuna toimiminen jopa tarjousvertailuvaiheessa, kunhan asiantuntija 
ei osallistunut päätöksentekoon.14 Päinvastaiseen arvioon päädyttiin tapauksessa, jossa markkinaoi-
keus katsoi hankintayksikön asettaneen asiantuntijan muita tarjoajia parempaan asemaan jo huomat-

 
11 Tarjoajan kaksoisroolilla tarkoitetaan sitä, että sama toimija on osallistunut sekä hankinnan valmisteluun asiantuntijan 
roolissa että tarjouskilpailutukseen tarjoajan roolissa. 
12 Udbudsrådet: Dialog ved udbud – hvad er muligt?, s. 10. 
13 Ks. esim. KHO 2003:74, yhdistetyt asiat MAO 83/2007 ja 84/2007 ja MAO 122/2011. 
14 MAO 253/2004. 
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tavan ajallisen hyödyn vuoksi.15 Yhtenäinen linja vaikuttaa toistaiseksi puuttuvan markkinaoikeu-
den ratkaisukäytännöstä. 

EU:n oikeuskäytännössä toistaiseksi ainut asiantuntija-avun käyttämistä koskenut tapaus on EU-
tuomioistuimen ennakkoratkaisu Fabricom16 vuodelta 2005. Ratkaisussaan tuomioistuin totesi, että 
hankinnan valmisteluun osallistunut henkilö ei välttämättä ole hankintasopimuksen tekomenette-
lyyn osallistumisen vuoksi samassa tilanteessa kuin henkilö, joka ei ole suorittanut tällaisia töitä. 
Näin ollen ei voida väittää, että yhdenvertaisen kohtelun periaate velvoittaa kohtelemaan tahoa sa-
malla tavoin kuin kaikkia muita tarjouksentekijöitä.17 Tuomioistuin kuitenkin tunnisti ongelmalli-
sen eturistiriidan konsultin käyttämisessä yleensä, koska konsultin voidaan katsoa pystyvän vaikut-
tamaan hankinnan ehtoihin itselleen edulliseen suuntaan. Tilanne oli tapauksessa omiaan vääristä-
mään kilpailua tarjouksentekijöiden välillä.18 EU-tuomioistuin ei ennakkoratkaisussaan antanut 
sabluunaratkaisua tulevia tapauksia varten, vaan tuomiosta on selkeästi havaittavissa kehotus jokai-
sen tapauksen yksittäiseen arviointiin 19

Oikeuskirjallisuudessa on muun muassa edellä mainittujen tapausten vuoksi esiintynyt huolta tekni-
sen dialogin tarjoamasta etulyöntiasemasta markkinatoimijoille. Teknisestä vuoropuhelusta keskus-
teltaessa on ensinnäkin varmistettava, että keskustelijat puhuvat samasta asiasta: varsinkin ulkomai-
sessa oikeuskirjallisuudessa teknisellä dialogilla saatetaan viitata myös rajatumpaan, yhden yrityk-
sen tekemään hankinnan valmistelutyöhön. Kyse on tällöin konsultin kaksoisroolin arvioinnista, ei 
aidosta teknisestä vuoropuhelusta. Toisaalta on huolestuttavaa, että teoreettisessa keskustelussa tek-
nisen dialogin mahdollisiin haittoihin ja riskeihin kiinnitetään enemmän huomiota kuin sen mahdol-
lisuuksiin.  

Arvioinnissa kilpailun säilyminen on pidettävä prioriteettina: markkinatoimijoille ei saa antaa liikaa 
valtaa teknisen dialogin myötä, vaan harkintavallan on säilyttävä hankintayksiköllä. Esimerkkinä 
tilanteesta on käytetty sillan rakentamiseen liittyvää esimerkkiä. Jos hankintayksikön tarve on ra-
kentamalla yhdistää veden erottamat maa-alueet, sen tulee kiinnittää erityistä huomiota tarjous-
pyynnössä mainitun toteutustavan valitsemiseen. Toteuttamistavan valinta esimerkiksi tunneliksi 
rajaa pois sillan rakentamisen. Hankintayksikön on valmisteluvaiheen harkinnassaan huomioitava 
myös sillanrakentamis- ja lauttamahdollisuudet tarpeen täyttäjinä. Hankintayksikkö voi teknisen 
dialogin avulla selvittää eri tekniikoiden eri puolia: tunneliratkaisua tarjoava yritys saattaa oman 
tekniikkansa painotuksesta huolimatta tuoda esille näkökohtia, jotka voidaan täyttää eri tavoin eri 
tekniikoilla. Yhden toimijan ehdotusta ei näin ollen tule tyrmätä suoraan vain suosimisen pelossa. 
Lisäksi on huomioitava, että hankintayksikön on täysin sallittua päätyä vain yhden toteuttamisvaih-
toehdon sisällyttämiseen tarjouspyynnössä, jos se katsoo vaihtoehdon olevan tarjolla olevista paras 
toteutustapa ja tuottavan kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun. 

On huomattava, että tekninen dialogi sisältää elementtejä, jotka väärin- tai huolimattomasti käytet-
tyinä saattavat vaarantaa tarjoajien tasavertaisen kohtelun tai estää kilpailua lopullisessa hankinnas-
sa. Kuitenkin niin kauan kuin hankintayksikkö säilyttää asemansa lopullisena päätöksentekijänä, 
eikä edes pyydä markkinatoimijoilta valmiita ratkaisuja, ovat teknisen dialogin mukanaan tuomat 
mahdollisuudet hyvät hankintojen parantamiseksi. Sitovan sääntelyn puuttuessa yksittäistilanteita 

 
15 MAO 122/2011. 
16 Yhdistetyt asiat C-21/03 ja 34/03, Fabricom v. Belgian valtio. 
17 Fabricom-tuomion kohdat 28 ja 31. 
18 Fabricom-tuomion kohta 31. 
19 Treumer, Steen: Technical dialogue and the principle of equal treatment - dealing with conflicts of interest after Fab-
ricom. P.P.L.R. 2007, 2, s. 105. 
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on tarkasteltava avoimuuden, suhteellisuuden ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. 
Teoreettisella tasolla järjestetyn aidon teknisen dialogin ei voida katsoa vaarantavan lopullisen kil-
pailutuksen kilpailuasetelmaa.  

5 Tekninen dialogi hankintapolitiikan uudistumisen keinona 

5.1 Teknisen dialogin mahdollistamat tehokkuusedut 

Euroopan komissio on keväällä 2011 selvittänyt tarvetta hankintalainsäädännön uudistamiseen, ja 
komissio on järjestänyt julkisen kuulemisen aiheesta vihreällä kirjallaan.20 Yli 600 eri sidosryhmien 
toimijaa vastasi kuulemiseen. Tulevan lainsäädäntömuutoksen helpottamiseksi EU:n sisämarkkina-
komissaari Michel Barnier järjesti lisäksi konferenssin kesäkuussa 201121, jonka aikana komissio 
esitteli kevään kuulemisen vastauksia ja eri sidosryhmien edustajat keskustelivat paneelidebateissa. 
Konferenssin selkeä viesti oli tarve muutokselle: puheenvuoroista nousivat esiin tarve lainsäädän-
nön tehokkuudelle, selkeydelle ja yksinkertaistamiselle.  

Useassa konferenssin puheenvuorossa painotettiin hankintayksiköiden ja markkinatoimijoiden vä-
listä keskustelua ja yhteistyötä, tarvetta hankintaa edeltävälle strategiselle vuoropuhelulle (”prior 
strategic dialogue”). Sidosryhmät ovat jo jonkin aikaa uusien hankintadirektiivien voimaantulon 
jälkeen tiedostaneet ristiriidan hankintayksiköiden tarpeissa ja markkinoilla olevien tuotteiden ja 
kehitystyön välillä. Onnistunut hankinta edellyttää näiden tosiasioiden kohtaamista. 

Oikein hyödynnettynä tekninen dialogi toimii hankintayksiköille helppona työkaluna toiminnan 
yksinkertaistamiseen ja entistä tehokkaampien hankintaprosessien toteuttamiseen. Teknisen dialo-
gin ei tarvitse nykyisen oletuksen mukaisesti antaa valmiita vastauksia hankintayksikölle, vaan eri 
näkökulmia innovatiivisempaan hankkimiseen. Tiettyjen tekniikoiden etukäteisen poissulkevan 
määrityksen sijaan hankintayksikkö voisi käyttää teknisen dialogin kautta saamaansa tietoa yhdis-
telmänä: nykyisten teknisten määritelmien perinnettä on mahdollista muuttaa käyttäen apuna mark-
kinatoimijoiden ammattitaitoa. Sen sijaan, että esimerkiksi rakennuksen lämmitysjärjestelmää kil-
pailutettaessa määritettäisiin tarve kaasu- tai sähkölämmitykselle, mahdollistettaisiin innovatiiviset-
kin ratkaisut määrittelemällä tarpeen mukaisen lämpöastemäärän 20 °C:ksi koko rakennuksessa. 
Teknisin spesifikaatioin voitaisiin vaatia myös muita kriteereitä (helppo säädettävyys, järjestelmän 
kattavuus koko rakennuksessa), jotka on mahdollista toteuttaa eri tekniikoin. Näin eri toimijat voi-
sivat tarjota erilaisia, jopa täysin uusia ratkaisuja, jotka täyttävät hankintayksikön asettamat vaati-
mukset eri tekniikoin. Saatujen vastausten perusteella hankintayksikön olisi mahdollista koota tar-
jouspyyntöönsä elementtejä, jotka pystytään toteuttamaan eri ratkaisuvaihtoehdoilla. Liian pitkälle 
viedyt pakolliset vaatimukset tarjouspyynnöissä saattavatkin estää parhaiden mahdollisten vaihtoeh-
tojen tarjoamisen markkinatoimijoiden taholta.  

 

 
20 Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta – Kohti tehokkaampia julkisia hankintamarkkinoita, 
KOM 2011(15) lopullinen. 
21 Conference on the Modernisation of EU Public Procurement Policy, 30.6.2011. 
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Tekninen dialogi on ennen kaikkea apuväline hankintayksiköille. On liikaa edellytetty, että hankin-
tayksikkö hallitsisi sekä hankintakäytännön että kilpailuttamansa palvelun tai tuotteen ominaisuudet 
ja käytännön riskit esimerkiksi erityisalojen, kuten tietotekniikan tai terveydenhuollon, osalta. Teh-
däkseen parhaita hankintoja hankintayksikön on käytettävä hyväkseen eri alojen asiantuntijoiden 
veloituksetonta, kiinnostunutta auttamishalua avoimella ja objektiivisella tavalla: neuvoja ei voi 
ottaa vastaan liian yksityiskohtaisella tasolla toimivan kilpailun vaarantumisen vuoksi, vaan saa-
duista vastauksista on suodatettava pois toimijan oman tekniikan suosimiseen johtavat neuvot. 
Hankintayksiköiden olisi myös mahdollista käyttää jatkuvaa teknistä dialogia hyväksi markkinoiden 
kehittämiseen haluttuun suuntaan. 

Teknisen dialogin hyödyntäminen entistä tehokkaampien hankintamenettelyjen saavuttamiseksi 
jatkossa vaatii asennemuutosta hankintayksiköissä. Hankintamenettelyjen tehokkuuden kannalta on 
haitallista suhtautua tekniseen dialogiin liian varovaisesti ja suosintaa peläten, sillä tekninen dialogi 
on ennen kaikkea nähtävä lainsäädännön kannalta suositeltavana toimenpiteenä. Avoimuuden ja 
syrjimättömyyden näkökulmasta teknisen dialogin toteuttaminen on järkevintä ennen kuin hankin-
tayksikkö on muodostanut liian tarkan kuvan hankinnan lopputuloksesta. Vuoropuhelu markkina-
toimijoiden kanssa hankinnan varhaisessa vaiheessa helpottaa hankintayksikön hankintasuunnitte-
lua merkittävästi. 

5.2 Tekninen dialogi strategisten tavoitteiden saavuttamisen 
apuvälineenä 

Komission järjestämässä konferenssissa painotettiin lisäksi komission Eurooppa 2020 -strategian22 
tavoitteisiin pyrkimistä. Strategialla tavoitellaan Euroopan älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua 
eri talous- ja sosiaalisen elämän alueilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi strategia on huomioitava 
myös julkisissa hankinnoissa ja kansallisilla toimenpiteillä. Eurooppa 2020 -strategia on huomioitu 
Suomessa valtionvarainministeriön julkaisemalla Suomen kansallisella ohjelmalla.23 

Myös Suomessa, pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on mainittu julkisten 
hankintojen uudistaminen. Uudistaminen pyritään hallituksen kaudella tekemään siten, että työlli-
syys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset 
näkökohdat pystytään paremmin huomioimaan julkisissa hankinnoissa.24 

Teknisellä dialogilla voidaan saavuttaa huomattavien tehokkuusetujen lisäksi myös strategisia ta-
voitteita. Komission järjestämän konferenssin puheenvuoroissa painotettiin julkisten hankintojen 
asemaa keinona innovatiivisuuden, vihreyden ja sosiaalisten tavoitteiden edistämiseen. Teknisen 
dialogin avulla markkinatoimijat voivat neuvoa hankintayksiköitä mainittujen tavoitteiden edistämi-
sessä tuote- tai palvelukohtaisesti teknisten määritelmien avulla.  

Hankintayksiköt, jotka ovat erikoistuneet hankintakäytäntöön ja rutiininomaisiin hankintoihin, voi-
vat kokea, että niiden käytännön tietämys ja kokemus eivät riitä huomioimaan perustarpeen lisäksi 
ylimääräisiä strategisia tavoitteita. Hankintayksiköllä on kuitenkin vapaat kädet teknisen dialogin 
hyödyntämisessä, eikä asiantuntijaneuvojen alaa tarvitse rajoittaa vain perinteisten määritelmien 
luonnosteluun. Hankintayksiköiden on laajennettava ajattelutapaansa: markkinatoimijoilta voi esi-

 
22 Komission tiedonanto KOM (2010) 2020 lopullinen. Eurooppa 2020, Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia. Kyseessä on komission toimenpideohjelma vuoteen 2020 mennessä kehityksen ja talouskasvun turvaamiseksi. 
23 Eurooppa 2020-strategia, Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2011. Valtionvarainministeriön julkaisuja 14a/2011. 
24 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, s. 40.  
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merkiksi kysyä neuvoa siihen, miten tavaran hankinta tai palvelun tuottaminen voidaan toteuttaa 
vihreämmin. Tällöin strategisten tavoitteiden saavuttamisen rajana on vain markkinatoimijoiden 
mielikuvitus. 

Innovatiivisia julkisia hankintoja voidaan edistää ensinnäkin jatkuvan teknisen vuoropuhelun avul-
la. Jatkuvalla ja säännöllisellä keskustelulla hankintayksikkö voi ohjata eri alojen kehitystä halua-
maansa suuntaan. Muutos ei tapahdu hetkessä, sillä markkinat eivät pysty yhden kilpailutuksen ai-
kana kehittämään tuotantoprosessejaan uuteen suuntaan. Tekniikan kehittyminen markkinoilla on 
välttämätöntä, jotta markkinatoimijat pystyvät toteuttamaan hankintayksikön vaatimia kestävämpiä 
ja tehokkaampia hankintoja. Kunnat ja valtion elimet ovat merkittäviä hankkijoita ja tärkeitä asiak-
kaita monelle markkinatoimijalle: niiden on asemansa vuoksi mahdollista ohjata tekniikan kehitys-
tä. 

Hankintayksiköt voivat toisaalta pyytää markkinatoimijoita auttamaan sellaisten tasapuolisten tek-
nisten spesifikaatioiden määrittelyssä, joilla pystyttäisiin suosimaan innovatiivisia ratkaisuja. Ny-
kyinen ratkaisu on vaihtoehtojen salliminen tarjouksissa, mutta vaihtoehtoja ei usein voida pisteyt-
tää muista tarjouksista poikkeavalla tavalla, jos kaikenlaisia vaihtoehtoja ei ole huomioitu tarjous-
pyynnössä. Ongelmana onkin innovatiivisiä ratkaisuja tarjoavan arviointi standardiratkaisua tarjoa-
vaan nähden. Hankintayksiköt tarvitsevat markkinatoimijoiden apua tarjouspyynnön laatimisessa, 
jotta tekniset määritelmät eivät olisi liian tiukkoja erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen. 

Spesifikaatioiden määrittelyn vaikeus koskee myös vihreämpiä hankintoja. Vaikeutena on tarjous-
pyynnön laatiminen siten, että ”vihreys” pystytään pisteyttämään tavalla, joka huomioi erilaiset 
tarjoajat tasapuolisesti. Pisteytyksenkin suhteen markkinatoimijat voivat teknisen dialogin myötä 
esittää hankintayksiköille ennen tarjouspyynnön laatimista erilaisia metodeja ja toimintatapoja, jot-
ka edistävät hankinnan vihreyttä. Hankintayksikön on ilman alan tuntemusta vaikeaa määritellä 
tällaisia kriteereitä alan käytännöt tai teknisen kehityksen taso huomioiden. Eräs tapa kestäviin ja 
ympäristöystävällisempiin hankintoihin on esimerkiksi pisteyttää hankinnan elinkaarikustannukset. 
Hankintayksikkö voisi tällöin teknisen vuoropuhelun avulla tiedustella tavaran tai palvelun varsi-
naisten tuotantokustannusten lisäksi materiaali-, kuljetus- ja hävityskustannuksia, jätemääriä tai 
muita huomioitavia tekijöitä; tämän tiedustelun tapahtuessa ennen tarjouspyyntöä on hankintayksi-
kön helppo vaatia näiden tekijöiden ilmoittamista tarjouspyynnössä. 

Hankinnan kohteeseen liittymättömien sosiaalisten näkökulmien käyttäminen tarjouksen valintape-
rusteena on lähes kokonaan poissuljettu nykyisestä hankintalainsäädännöstä muutamaa poikkeusta25 
lukuun ottamatta. Voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ei hankintayksikön ole mahdollista an-
taa lisäpisteitä yritykselle, joka esimerkiksi ei käytä lapsityövoimaa tai työllistää työttömiä. Varmin 
tapa sosiaalisten näkökohtien sisällyttämiseen nykyisen lainsäädännön puitteissa on pakottavien 
ehtojen asettaminen hankintasopimukseen. Komission järjestämässä konferenssissa esitettiin yhtenä 
muutoskohtana tällaisten hankinnan kohteeseen liittymättömien seikkojen huomioimisen mahdollis-
taminen. Teknistä dialogia olisi mahdollista käyttää sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen han-
kintasopimuksessa, ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös tarjouspyynnön osalta.  

Eurooppa 2020 -strategia ja uuden hallituksen tavoitteet asettavat hankintayksiköiden hankintatoi-
mille tavoitteita, mutta niiden täyttämiselle ei ole annettu konkreettisia apuvälineitä. Tähän mennes-
sä vähemmän hyödynnetty tekninen dialogi on oivallinen apuväline markkinalähtöisten välineiden 

 
25 Hankintalain 14 § mukaan hankintayksikön on sallittua rajoittaa tarjouskilpailuun osallistuminen työkeskuksille tai 
vastaaville yksiköille, jos näiden työtekijöiden enemmistö on vammaisia. Lisäksi hankintalain 49 § mukaan hankintayk-
sikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea sosiaalisia näkökohtia, kunhan 
ehdot ovat syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia.  
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hyödyntämiseen tuotanto- ja kulutustapojen sopeuttamisessa26, liiketoimintaympäristön parantami-
seen erityisesti innovatiivisten pk-yritysten osalta27, julkisten hankintojen kilpailuttamisen tehosta-
miseen28, keskeisten hankintojen viherryttämiseen29 ja strategisten näkökohtien parempaan huomi-
oimiseen julkisissa hankinnoissa30. Uusien tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan välttämättä 
vaadi uusia menettelyjä, vaan nykyisen hankintalainsäädännön entistä tehokkaampaa soveltamista 
ja sen nykyiselläänkin mahdollistamien työkalujen hyödyntämistä.  

6 Teknisen dialogin hyvät käytännöt 

Edellä mainittujen esteellisyyskysymysten ehkäisemiseksi sekä strategisten etujen ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi on hankintayksikön pidettävä mielessään muutama ydinseikka teknisen dialogin 
toteuttamisessa. Seuraavien seikkojen ei voida katsoa olevan ainoita oikeita käytäntöjä, mutta ne 
toimivat yhteenvetona hyvistä toimintatavoista: 

• Aseta tavoitteeksi hankintayksikön tiedonsaanti 
 

Tekninen dialogi järjestetään, jotta hankintayksikkö pystyy paremmin saavutta-
maan parhaan lopputuloksen käyttäessään julkisia varoja. Hankintayksikön tulisi 
pitää lähtökohtana omaa tiedonsaantiaan tarjoajien tiedonsaannin sijaan (poikke-
uksena tiedotustilaisuus). Varsinkin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on 
parempi käyttää avoimia kysymyksiä erilaisten vaihtoehtojen selvittämiseksi sen 
sijaan, että tarjoajille annetaan kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja hankinnan koh-
teesta. Tietojen luovuttamisen laajuus on arvioitava tapauskohtaisesti, mutta tapa-
uksesta riippumatta on teknisen dialogin tavoitteena hankintayksikön hyötyminen 
dialogista. 

 

• Tiedota osallistujia hankintavalmistelun prosessista 
Hankinnan valmistelua ei ole säännelty lainsäädännössä, ja hankintayksiköllä on 
tämän vuoksi vapaat kädet soveltuvan valmisteluprosessin toteuttamiseksi. Lain-
säädännön ja esimerkkitapausten puuttuessa hankintayksikön olisi kuitenkin tar-
peen kuvata prosessi kokonaisuudessaan valmisteluun osallistuville siksi, että 
osallistujille on selvää, että kyseessä on hankintamenettelystä erillinen prosessi. 
Näin osallistujille on myös selvää, että valmisteluprosessi selkeästi loppuu ennen 
varsinaisen kilpailutuksen aloittamista. Kuvallinen havainnollistaminen helpottaa 
dialogiin osallistuvia tahoja ymmärtämään prosessin kulun, vaikka lopputulos on 
saavutettavissa myös sanallisella kuvauksella. 

 
 

26 Komission tiedonanto KOM (2010) 2020 lopullinen, s.17. 
27 Komission tiedonanto KOM (2010) 2020 lopullinen, s. 18.  
28 Eurooppa 2020-strategia, Suomen kansallinen ohjelma, s. 26. 
29 Eurooppa 2020-strategia, Suomen kansallinen ohjelma, s. 32. 
30 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, s. 40. 



Hankinnan valmistelu voidaan kuvata esimerkiksi yksinkertaisella kuviolla, joka 
sisältää kaikki valmistelun vaiheet. Prosessi voitaisiin kuvata esimerkiksi alla ole-
valla tavalla: 

 

Kirjallinen  
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Kuvio on tarkoitettu esimerkkikuvioksi, joten vaiheiden määrää, järjestystä tai ai-
karajoja tulee käytännössä muokata hankintayksikön tarpeen mukaan. Suppeam-
missa hankinnan valmisteluissa voi yksikin vaihe riittää, jolloin kuvallinen esitys 
voi olla tarpeeton. Esimerkkikuviossa mainittu yhteenvetotilaisuuden järjestämi-
nen voisi olla hyvä käytäntö joka valmisteluprosessissa: viimeisellä tilaisuudella 
valmisteluvaihe saataisiin saatettua loppuun. Lisäksi hankintayksikön olisi samal-
la läpinäkyvyyden vuoksi mahdollista raportoida toimijoille saamiaan ehdotuksia 
nimettöminä ja niitä enempää analysoimatta.  

 

• Turvaa tarjoajille yhdenmukainen pääsy tietoon 
 

Dokumentointi on teknisen dialogin tärkein seikka: sillä turvataan sekä tarjoajien 
tasapuolisen kohtelun että avoimuuden toteutuminen. Hankinnan valmistelun kul-
ku, sen aikana ilmaissut mielipiteet ja perustelut ovat perusteena lopullisen han-
kinnan toteuttamistavan valinnalle. Raportoimalla käydyt vaihtoehdot ja keskuste-
lun kulku on tarjoajien ja hankintayksikön helppo ymmärtää, mihin tarjouksella 
pyritään. Perusteellinen dokumentaatio antaa pohjaa tarjoajien tasapuoliselle ja 
syrjimättömälle kohtelulle, koska tällöin on selvästi esitetty ne tiedot, joita on ja-
ettu teknisessä dialogissa. Dokumentaation huolellisuus on olennainen tekijä var-
sinkin silloin, kun yksittäistä markkinatoimijaa on käytetty hankinnan valmisteli-
jana. Kunnolla tehty dokumentaatio on osa sekä markkinatoimijoiden että hankin-
tayksikön oikeusturvaa. 

 

• Turvaa tarjoajille yhdenmukainen mahdollisuus tarjota: puhalla pilliin 
ajoissa! 
 

Tekniseen dialogiin osallistuminen ei saa vaikuttaa tarjoajien mahdollisuuteen tar-
jota varsinaisessa hankintamenettelyssä. Onkin olennaista, että hankintayksikkö 
tiedostaa olevansa ensisijaisesti vastuussa hankinnan järjestämisestä riippumatta 
käytetyistä asiantuntijoista tai käydyistä keskusteluista.  

 

Teknisessä dialogissa kommentoitavan materiaalin ei tarvitse olla täydellinen: on 
vain parempi, että lopullinen tarjouspyyntö on jollain tasolla uusi kaikille markki-
natoimijoille riippumatta tekniseen dialogiin osallistumisesta. Tämä voidaan taata 
ainoastaan siten, että hankinnan valmistelun ja varsinaisen hankintakilpailutuksen 

Markkina- 

kartoitus 

2 vk 

Tiedotus- 

tilaisuus 

15.12. 

dialogi 

4 vk 

13.1. saakka 

Ilmoitus  Yhteenveto- 

valmistelu- tilaisuus 

vaiheesta 1.12 1.2.  
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välille tehdään selkeä ero. Hankintayksikön on ennen hankinnan kohteen lopullis-
ta määrittelyä tai muun olennaisen seikan valintaa suljettava tekniseen dialogiin 
osallistujat valmistelun ulkopuolelle. Toimijat eivät saa vuoropuhelun vuoksi saa-
da lisäaikaa tarjoustensa laatimiseen ja täten parempaa asemaa pelkästään kilpai-
lutukseen osallistuviin tahoihin nähden.  

 

• Toteuta dialogi suhteessa tavoitteeseen 
 

Hankintayksikön tulee muistaa suhteellisuus järjestäessään teknistä dialogia. On 
turhaa järjestää liian laajakantoista teknistä dialogia koko markkinoille, jos kyse 
on suppeasta hankinnasta. On myös tarpeetonta paljastaa toteutettavan hankinnan 
jokaista yksityiskohtaa, jos se ei ole tarpeen markkinatoimijoiden avun saamisek-
si. Hankintayksikön tulee mitoittaa tekninen dialogi suhteeseen toivottavan tulok-
sen ja vastausten laajuuden kanssa.  

 

7 Tekninen dialogi kolmantena hankintamentaliteettina31 

 

Kansallinen hankintalainsäädäntömme on ollut voimassa pari vuosikymmentä, joten hankintayksi-
köt tietävät, että julkisten hankintojen tekeminen ei ole pelkää byrokratiaa. Julkisilla hankinnoilla 
aikaansaadaan toimivaa kilpailua, merkittävää markkinoiden kehitystä ja tarpeellista talouskasvua. 
Hankintalainsäädännön hallitseminen hankkijan taholla ei kuitenkaan riitä tarkoituksenmukaisten 
hankintojen toteuttamiseksi. Onnistunut hankinta, joka tuottaa hankintaviranomaiselle säästöjä ja 
lisäarvoa, edellyttää osaavia tekijöitä ja tuotteen tai palvelun tuntemista. 

Hankintayksikön on mahdollista laajentaa omaa osaamistaan käyttämällä hyödykseen markkinatoi-
mijoiden asiantuntemusta hankinnan kohteesta. Kilpailutusta edeltävällä teknisellä dialogilla kilpai-
lutusta on mahdollista toteuttaa tehokkaampia ja laadukkaampia hankintoja: hankinnan kohde ja 
laajuus pystytään määrittämään tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi, tarjouspyynnön määri-
telmät pystytään asettamaan tarpeelliselle, muttei kilpailua rajoittavalle tasolle ja hankintayksikkö 
pystyy varmistamaan riittävän ja toimivan kilpailun toteutumisen hankinnassa.  

Hankintalainsäädäntö mahdollistaa julkisten hankintojen toteuttamisen kaikille avoimesta, pelkkiin 
tarjouksiin ja tarjoushintaan perustuvasta tarkasti säännellystä hankkimisesta joustavaan, neuvotte-
levaan julkis-yksityisyhteistyömalliin (JYY)32. Näissä kahdessa hankintamenettelyssä ja kaikissa 
näiden väliin jäävissä vaihtoehtoisissa menettelyissä osapuolten roolit ja asenteet vaihtelevat. Han-
kintamentaliteetilla tarkoitetaan hankkeen osapuolten suhtautumista hankintaan: sen toteutukseen, 
tavoitteeseen ja yhteistyökumppaniin. Kahta ääripäätä edustavaa hankintamentaliteettia on nimitetty 

 
31 Kiitän OTL Kari Tolosta hyvästä aiheeseen liittyvästä keskustelusta. 
32 Julkis-yksityisellä yhteistyömallilla tarkoitetaan investointien toteuttamis- ja rahoittamistapaa, jossa julkinen ja yksi-
tyinen sektori toteuttavat yhteistyössä julkisen investoinnin. Malli tunnetaan kansainvälisesti ja Suomessakin lyhenteel-
lä PPP (Public-private partnership). Mallia on Suomessa käytetty lähinnä suurten elinkaarihankkeiden toteuttamiseen.  



kilpailuttamismentaliteetiksi ja julkisyksityiseksi yhteistyömentaliteetiksi (JYY-mentaliteetti). Men-
taliteettien eroja voidaan kuvata seuraavasti33: 

 

 

JYY-mentaliteetti 

 

Hankintayksikkö Yritys 

Yhteistyöhaluinen Aktiivinen 

Tietää, mitä haluaa, 
muttei miten 

Voi tarjota ratkaisuna 
omaa palveluaan 

Palvelukuvaus voi 
elää prosessin aika-
na 

Tarkastelee hanketta 
yhteistyöosapuolena 

Paino parhaan rat-
kaisuvaihtoehdon 
löytämisessä 

Tilaus erilaisille dif-
ferointistrategioille 

Ei sanele omia eh-
tojaan hankkeen 
lähtökohdaksi 

Toimii omalla toi-
mintamallillaan 

Haluaa jakaa riskejä Haluaa jakaa riskejä, 
mutta perii siitä myös 
hinnan 

Kilpailuttamismentaliteetti 

Hankintayksikkö Yritys 

Aktiivinen Passiivinen 

Sanelija Sopeutuu 

Tietää mitä haluaa ja 
miten 

Toteuttaja 

Palvelukokonaisuus 
lyöty lukkoon 

Ei tilaa innovoida 

Paino kilpailuttamisme-
nettelyn sujuvuudessa 

Täydellisen kilpai-
lun markkinat 

Painottaa menettelyn 
kirjallisuutta 

Ei todellista kontak-
tia ostajaan 

Hinta painottuu valinta-
kriteerinä 

Tuotantolähtöinen 
toimintamalli 

Haluaa pitää ja hallita 
riskiä 

Sopeutuu 
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Kuviosta on nähtävissä selkeästi ensinnäkin ”tavallisen” hankintamenettelyn avainasiat, joita yri-
tykset, ja osaltaan varmasti myös hankintayksiköt, pitävät hankalina julkisissa hankinnoissa. Toi-
mittajan käsien sitominen ja hankintayksikön hankintadominanssi eivät välttämättä johda parhaa-
seen lopputulokseen; saattaakin olla, että osa tarjoajista jättää osallistumatta tarjouskilpailutukseen 
liiallisen sanelun vuoksi.34 Toisaalta JYY-mentaliteetti kuvaa joustavaa ja yhteistyöhaluista asen-
netta hankintaan. JYY-yhteistyöhön sisältyy kuitenkin muun muassa riskien jakoa, joka ei element-
tinä sovellu kaikenlaisiin hankintoihin. JYY-mallin hankintaprosessi voidaan lisäksi kokea turhan 
raskaaksi muissa kuin vaativissa palveluhankinnoiss

 

 
33 Karisto, Petri ja Lohivesi, Kari: Hankintamentaliteetit julkisten palvelujen ulkoistamisessa; sisältö ja seuraukset. 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/07, s. 33. 
34 Karisto, Petri ja Lohivesi, Kari: Hankintamentaliteetit julkisten palvelujen ulkoistamisessa; sisältö ja seuraukset. 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/07, s. 29. 



Onkin esitettävissä teknisen dialogin mallia näiden kahden hankintamentaliteetin lisänä, eräänlaise-
na kolmantena hankintamentaliteettina. Erona kahteen esitettyyn malliin teknisen dialogin mentali-
teetti ilmenisi ennen varsinaista kilpailutusta, hankinnan valmisteluvaiheen aikana. Teknisen dialo-
gin avulla on mahdollista toteuttaa ”tavallinen” hankintamenettely yhteistyömallin sisältämin posi-
tiivisin elementein:  

Teknisen dialogin mentaliteetti 

 

Hankintayksikkö Yritys Seuraus 

Aktiivinen Yhteistyöhaluinen Hankintayksikön työ helpottuu, 
saa apua hankinnan määritte-
lyyn 

Tietää, mitä haluaa, muttei 
miten 

Voi tarjota ratkaisuna omaa 
palveluaan 

Voidaan saavuttaa paras ratkai-
sumalli 

Palvelukuvaus luonnosvaihee-
na 

Kertoo oman palvelunsa mah-
dollisuudet 

Avoin palvelukuvaus, joka 
voidaan toteuttaa eri ratkaisu-
tavoin 

Painottaa tiedonsaantiaan: kir-
jallinen menettely, kuuntelijan 
rooli 

Asiantuntijan rooli Hankintayksikkö saa tietoa, 
jota sillä ei ole, antamatta lii-
kaa tietoa eteenpäin.  

Valintakriteerinä paras koko-
naisratkaisu: tehokkuus, vihre-
ys, kestävyys, innovatiivisuus, 
sosiaaliset näkökohdat 

Asiakaspalvelulähtöisyys Paras lopputulos palvelun tai 
tavaran käyttäjälle ja hankin-
tayksikkö saavuttaa tavoitteen-
sa 

Päätäntävalta hankintayksiköl-
lä 

Ei valtaa hankinnanvalmiste-
lussa 

Hankintayksikkö valmistelee 
lopullisen tarjouspyynnön itse 
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Hankintayksiköiden hankintaperinteeseen kuuluu pitkälti asenne itse tekemisestä ja pääasi-
allisen vastuun kantamisesta hankinnoissa. Tämän vuoksi JYY-malliin perustuva toiminta-
pa voi tuntua hankintayksiköiden näkökulmasta liian epämääräiseltä. Kompromissiratkaisu 
on teknisen dialogin mentaliteetti: uudella ajattelumallilla saavutetaan yhteistyömallin edut. 
Teknisen dialogin myötä hankintayksikön hankintoihin liittyvä valmistelutyö helpottuu, ja 
hankintayksikkö saa pohdittavakseen erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Teknistä dia-
logia hyödyntämällä saavutetaan lisäksi laadullisesti parempia hankintoja, hankintayksikön 
kannalta kevyempiä hankintaprosesseja sekä konkreettista hyötyä loppuasiakkaalle.  

Eräs teknisen dialogin ajattelumallin huomattavimmista eduista on hankintayksikön projek-
tinjohdollisen roolin säilyttäminen. Hankintayksikkö voi dialogin myötä yhtäältä laajentaa 
tietämystään ja ymmärrystään hankinnan kohteesta ilman investointeja lisähenkilöstöön tai 
konsultteihin. Toisaalta lopullinen hankinnan kohde ja hankinnan toteuttamistapa voidaan 
ja tuleekin jättää hankintayksikön harkinnan varaan. On painotettava, että hankintayksiköllä 
on teknisestä dialogista huolimatta vastuu siitä, että se saavuttaa parhaan lopputuloksen 
suhteessa hankintainvestointiin (best value for money –ajattelun mukaisesti) ja että hankin-
talainsäädäntö tulee huomioiduksi asianmukaisesti. Hankintayksikkö on kaikesta huolimat-
ta se taho, joka vastaa hankinnan toteutusvaiheesta ja lopputuloksesta suhteessa tarjoajiin ja 
lopulta mahdollisessa valitusvaiheessa myös suhteessa markkinaoikeuteen. 

Sekä hankintayksiköt että erilaiset sidosryhmät kaipaavat voimassaolevaan hankintalain-
säädäntöön joustavuutta ja mahdollisuutta neuvottelujen käymiseen.35 Varsinaiseen hankin-
tamenettelyyn liittyy tiukkoja prosessisäännöksiä, mutta ennen hankintamenettelyn aloitta-
mista on avoin keskustelu sallittua ja suositeltavaakin. Hankinnan valmistelu teknisen dia-
login avulla on hankintayksiköille helppo ja joustava keino, jolla saavutetaan paras lopputu-
los hankinnassa.  

                                                 
35 Ks. esim. European Commission: Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy, 
Towards a more efficient European Procurement Market, Synthesis of replies. 24.6.2011. 
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