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Markkinavuoropuhelun määritelmä

= Tilaajan ja toimittajien ja loppukäyttäjien (!) käymää vuoropuhelua.

 tilaaja saa tietoa markkinoiden tilanteesta ja kykenee siten 

määrittelemään hankinnan kohteen paremmin.

 toimittajat saavat tietoa tilaajan tarpeesta ja voivat siten kehittää 

tuotettaan tai palveluaan tuohon tarpeeseen sopivammaksi.

 loppukäyttäjät pääsevät artikuloimaan omat toiveensa ratkaisulle.

Hankintalaissa puhutaan markkinakartoituksesta ja käsitteenä 

markkinavuoropuhelu on pitkälti sama, mutta ajoitus on eri:

- markkinakartoitus sijoittuu hankintaprosessissa hankinnan 

suunnitteluvaiheeseen

- markkinavuoropuhelu kattaa sekä suunnitteluvaiheen että itse kilpailutuksen 

aikaisen vuorovaikutuksen
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Mitä markkinavuoropuhelu käytännössä on?

• Viestintää hankinnasta ja sen tavoitteista

• Tarpeiden selvittämistä

• Tarjonnan tutkimista

• Halutun tarjoajamäärän ja kilpailun aikaansaamiseksi tehtävää suunnittelua

• Hinnoittelutapojen ja muiden ehtojen selventämistä molemmille osapuolille 

(mikä alalla lasketaan tarjoushintaan ja mikä ei, miten vältetään yllättävät 

kulut ja muut ongelmat sopimuskaudella?)

• Markkinavuoropuhelulla voidaan selvittää:

– Mitä voidaan hankkia ja miten

– Miten yhteistyötä voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä

– Mihin ja kehen hankinta vaikuttaa

• Markkinavuoropuhelu on vuoropuhelua – ei siis hankkijan 

yksipuolista viestintää tavoitteista tai yritysten pitchausta omista 

ratkaisuistaan, vaan keskusteleva prosessi.
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Lähde: http://tuta.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e47ac9de3187ac7ac911e49f0d03ed2d9926282628/markkinavuoropuhelu-workshop_kooste.pdf

Markkinavuoropuhelu on monen osallistujan 

yhteisponnistus



Syitä tehdä markkinavuoropuhelua

• Etsitään innovatiivista ratkaisua tai hankittavasta 

ratkaisusta ei ole vielä kokemuksia. 

• Halutaan tietoa siitä millaisia tuotteita tai palveluita on 

markkinoilla tai kehitettävissä ongelman/tarpeen 

ratkaisemiseksi.

• Halutaan tietoa ratkaisujen kypsyysasteesta.

• Halutaan tietoja yrityksistä tai yhteistyökumppaneista 

jotka voivat tarjota ratkaisuja.
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HANKKIJA (KUNTA): Mitä hyötyjä 

markkinavuoropuhelun toteutuksesta saadaan?

• Vuoropuhelun kautta on mahdollista löytää hyvät/parhaat 

sopimuskumppanit ja vahvistaa tilaajan ja tuottajan yhteistyötä

• Kriteerien määrittely helpottuu

• Viestimällä aikaisin hankinnoista voidaan tehdä sisäistä 

yhteensovittamista muiden hankintayksiköiden kanssa

• Käyttäjien toiveet palvelun tai tuotteen laadun osalta voidaan 

huomioida

• Kustannustehokkuus

• Ymmärrys saatavilla olevasta teknologian tai palvelun tasosta 

kasvaa
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TARJOAJA (YRITYS): Mitä hyötyjä 

markkinavuoropuhelun toteutuksesta saadaan?

• Voivat suunnata omia investointejaan tukemaan tulevan

hankinnan tarpeita

– Ymmärrys kunnan tarpeista kasvaa ja indikaatio tahtotilasta 

hankkia jotain tuo uskallusta kehittää omaa tuotetta tai investoida

• Aikaa muodostaa uusia kumppanuuksia (ja muutoinkin 

verkostoitua)

• Pääsevät artikuloimaan markkinoilla olevan viimeisen 

osaamisen hankkijoille

• Lisää näkyvyyttä hankkivalle organisaatiolle
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Hyvän markkinavuoropuhelun merkit

• Markkinavuoropuheluun on varattu riittävästi aikaa

• Prosessi on avoin ja osallistava (viestintä äärimmäisen 

tärkeää)

• Prosessi on hyvin dokumentoitu (avoimuuden 

todistaminen, monistusmahdollisuus muissa 

hankinnoissa ja yleisesti tiedon tallennus)

• Strategiset tavoitteet on nivottu yksittäiseen hankintaan 

(helpottaa esim. hankinnan perustelussa 

päätöksentekijöille)

• Oma lähtötilanne selvitetty hyvin, riittävät taustatiedot 

hankinnan kohteesta
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Kuka koordinoi markkinavuoropuhelua?

• ”Markkinaintegraattori”:

– ymmärrys sekä julkisen että yksityisen sektorin toimintalogiikasta 

– kokonaisvaltainen näkemys markkinoista

• Markkinaintegraattorin tulisi olla mukana hankinnan 

pitkän aikavälin suunnittelussa ja hänelle kuuluu 

tiedonjako kaikkien toimijoiden välillä.
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Tekesin tutkimus markkinavuoropuhelusta - Vuoropuheluun 

osallistuneiden toimittajien määrä (n=24 hanketta)

• Enimmäkseen suppeahkoja, sillä 54 % hankkeista 

markkinavuoropuhelun alkuun osallistui alle kymmenen yritystä. 

• Kehitystrendinä oli toimittajien määrän supistuminen, sillä 63 % 

hankkeista toimittajien määrä markkinavuoropuhelun aikana supistui 

joko lievästi tai voimakkaasti.

• 56 % hankkeista markkinavuoropuhelun lopussa toimittajia oli 

mukana enää korkeintaan neljä.

• Haasteena riittävän yritysjoukon mukaan saaminen (mukana olevien 

yritysten määrä ja monipuolisuus vaikuttavat oleellisesti hankinnan 

lopputulokseen).
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Esikaupallisen valmisteluvaiheen kesto (n=35 

hanketta)

• 3-45 kuukautta

• Yleisin 12 kuukautta

• Valmisteluvaiheen kesto vaikuttaa siihen, kuinka 

radikaalia tuotteen tai palvelun kehittämistä hankkeessa 

on ylipäänsä mahdollista tehdä.
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Hankinnan myötä… (n=23 hanketta)
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+ 44 % vastanneista ilmoitti löytäneensä hankkeen myötä uusia 

toimittajia. Pääosa vastanneista ilmoitti, että ”jotkut” tai ”puolet” 

toimittajista olivat tilaajalle uusia.



Kiinnostaako tietää lisää?

• Olemme julkaisseet selvityksen markkinavuoropuhelun 

konseptista ja onnistumisen avaimista:

• Myös Motivan sivuilla hyvää aineistoa ennakoivan 

markkinakartoituksen tekemiseen.
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KIITOS!

Suvi Häkämies, Green Net Finland
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