
Tarjouspalvelu
Pienhankintapalvelu

Marketplace

Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja 
turvallisesti 
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Tarjouspalvelu ja Pienhankinta-
palvelu

1. Verkkopalveluita, joissa tarjoajat voivat:

• Tutustua ja tehdä tarjouksia avoimiin
hankintoihin

• Tarjouspalvelu: kynnysarvon ylittävät
kilpailutukset

• Pienhankintapalvelu: kynnysarvon alittavat
kilpailutukset

• Asettaa vahtipalvelun käyttöönsä

• Lähettää kysymyksiä ja lukea vastauksia

• Jättää tarjouksia sähköisesti

• Hallita omia tarjouksiaan

2. Portaaleihin pääsee:

• www.tarjouspalvelu.fi

• www.pienhankintapalvelu.fi

3.  Avoin ja ilmainen kaikille
• Cloudian järjestelmätuki auttaa

ongelmatilanteissa

4. Helppo tarjousprosessi: 
• Tutustu tarjouspyyntöön ja mahdollisiin 

liitteisiin

• Tee tarvittaessa kysymyksiä ja lue vastauksia

• Jätä tarjous vastaamalla lomakkeella 
hankintayksikön tekemiin kysymyksiin

5.  Valtakunnallinen

• Portaalit ovat laajalti käytössä 
hankintayksiköillä valtakunnallisesti 

• Samat tunnukset käyvät kaikkien 
hankintayksiköiden portaaleihin
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Hyödyt ja edut tarjoajalle

1.  Ei tarvitse tehdä erillistä tarjousdokumenttia
• Riittää kun vastaat muutamalla lomakesivulla 

hankintayksikön laatimiin kysymyksiin sekä lataat 
mahdollisesti pyydetyt liitteet

2.  Ei arvuuttelua, mihin asioihin pitää vastata ja 
miten
• Selkeä ja määrämuotoinen tarjouslomake kertoo 

selvästi mitä tietoja pitää antaa ja huomauttaa 
puutteellisista tiedoista

3.  Vähemmän huolimattomuusvirheitä ja turhia       
hylkäyksiä
• Palvelu huomauttaa ennen tarjouksen lähetystä, jos 

sinulta puuttuu jokin vaadittu liite tai tieto tai jos 
jokin vastauksesi ei täytä asetettua vaatimusta

4. Hankintayksikön vastaukset kysymyksiin eivät 
katoa
• Sähköpostivastauksen lisäksi kaikki kysymykset ja 

vastaukset ovat nähtävillä kootusti palveluissa

5. Syrjimätöntä ja tasapuolista kaikille tarjoajille

• Tarjouksen jättäminen ei vaadi julkisten hankintojen 
erityisosaamista

• Määrämuotoinen tarjoaminen tarjouslomakkeilla 
vähentää tulkintaepäselvyyksiä

• Kukaan ei voi jättää tarjouksia määräajan jälkeen ja 
kaikkien tarjoukset saapuvat perille yhtä turvallisesti

• Hankintayksikkö ei voi avata tarjouksia ennen 
määräaikaa

6.  Helppo korjata lähetettyä tarjousta tai perua 
tarjous

• Tämän voi tehdä määräajan puitteissa

7.  Vahti-palvelu Pienhankintapalvelussa 

Palveluita käyttämällä sinä voit keskittyä antamaan 
mahdollisimman hyviä tarjouksia! 
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Tietoturvallinen tapa jättää tarjous

1. Suojattu yhteys

• Verkkoliikenne palveluun on suojattu samanlaisella varmistetulla SSL-salauksella kuin verkkopankeissa

2. Suomessa sijaitsevat palvelimet

• Kaikki data säilytetään Suomessa suomalaisen lainsäädännön alaisena

3. Sertifioitu toimittaja ylläpitää sähköistä tarjousportaalia

o ISO 27001 mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

o ISO 9001:2008 mukainen laatujärjestelmä

o Bureau Veritas vastaa standardin mukaisesta sertifioinnista

4. Tarjoukset turvassa salattuna tietokannassa

• Hankintayksikkö ei voi avata tai tutustua jätettyihin tarjouksiin ennen kuin määräaika on päättynyt ja järjestelmä 
on muodostanut avauspöytäkirjan

5. Jätetty tarjous ei voi hävitä

• Kaikki jätetyt tarjoukset varmuuskopioidaan automaattisesti
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Tarjouspyynnön löytäminen

1. HILMA

• HILMA ilmoituksessa on suora linkki ilmoitukseen 
Tarjouspalvelussa

2. Hankintayksikön lähettämä linkki

• Hankintayksikkö on voinut lähettää sähköpostin 
tarjoajalle, jossa on suora linkki ilmoitukseen 
toimittajaportaalissa 

3. Mene suoraan portaaliin

• Tarjouspalvelu.fi

• Pienhankintapalvelu.fi

4. Lisäksi 

• Hankintayksikön kotisivut

• Paikallinen media

• Sidosryhmäyhteistyö

Rajoitettu menettely
• Jos hankinta julkaistaan rajoitettuna, saa tarjoaja 

sähköpostilla linkin kyseiselle ilmoitukselle 
toimittajaportaalissa.  

• Linkin kautta tarjoaja pääsee tarjouspyyntöön käsiksi. 
• Rajoitettu tarjouspyyntö ei näy muille kuin rajoitettuun 

kilpailutukseen hyväksytyille tarjoajille

5



Rekisteröitymien ja kirjautuminen
Tarjouspalveluun 

Rekisteröityminen

• Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä siihen tarkoitettu lomake 
(syötetään yrityksen ALV-tunnus, yritystiedot ja henkilön/tunnuksen 
tiedot)

• Samaan yritykseen voi rekisteröityä useita käyttäjiä

• Ensimmäisenä rekisteröityvä henkilö toimii pääyhteyshenkilönä, joka 
hyväksyy muiden henkilöiden samaan organisaatioon 
rekisteröitymiset

• MUISTA aktivoida tunnus sähköpostiin saapuneen viestin linkistä, 
kirjautuminen on mahdollista vasta tämän jälkeen! (tarvittaessa 
vaaditaan lisäksi myös pääyhteyshenkilön hyväksyntä)

Sisäänkirjautuminen:

• Syötä tunnus (sähköpostiosoite) ja salasana

• Mikäli salasana on unohtunut, voit käyttää Salasana unohtunut –
toimintoa

• Kirjautuneet henkilöt voivat nähdä tarjouspyyntöjen kaikki tiedot sekä 
jättää tarjouksia

• Samat tunnukset käyvät myös muiden hankintayksiköiden 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaaleihin

• Pienhankintapalvelu –portaaliin rekisteröityneet pääsevät 
Tarjouspalvelu.fi -portaaliin samoilla tunnuksilla.
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Rekisteröityminen ja kirjautuminen 
Pienhankintapalveluun

Rekisteröityminen:

• Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä siihen tarkoitettu lomake 
(syötetään yrityksen ALV-tunnus, yritystiedot ja henkilön/tunnuksen 
tiedot)

• Samaan yritykseen voi rekisteröityä useita käyttäjiä

• Ensimmäisenä rekisteröityvä henkilö toimii pääyhteyshenkilönä, joka 
hyväksyy muiden henkilöiden samaan organisaatioon 
rekisteröitymiset

• MUISTA aktivoida tunnus sähköpostiin saapuneen viestin linkistä, 
kirjautuminen on mahdollista vasta tämän jälkeen! (tarvittaessa 
vaaditaan lisäksi myös pääyhteyshenkilön hyväksyntä)

Sisäänkirjautuminen:

• Syötä tunnus (sähköpostiosoite) ja salasana

• Mikäli salasana on unohtunut, voit käyttää Salasana unohtunut –
toimintoa

• Kirjautuneet henkilöt voivat nähdä tarjouspyyntöjen kaikki tiedot sekä 
jättää tarjouksia

• Samat tunnukset käyvät myös muiden hankintayksiköiden 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaaleihin

• Tarjouspalvelu.fi –portaaliin rekisteröityneet pääsevät 
pienhankintapalveluun samoilla tunnuksilla.
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Tarjouspyyntöjen löytäminen ja 
selaaminen Tarjouspalvelussa

TARJOUSPYYNTÖJEN LÖYTÄMINEN:

• Tarjouspyyntölistauksesta löydät kaikki hankintayksikön julkaisemat 
tarjouspyynnöt (paitsi rajoitetun menettelyn kilpailutukset)

• Valitse tarjouspyyntö, jota haluat tarkastella

TARJOUSPYYNNÖN SELAAMINEN VÄLILEHDILLÄ:

1) Tarjouspyynnön tiivistelmä

2) Koko tarjouspyyntö ja liitteet

3) Kysymykset ja vastaukset 

4) Kelpoisuusvaatimukset (tai ESPD)

5) Hankinnan kohteen tietojen syöttö –lomake 

6) Tarjouksen lähetys

• Voit aina tallentaa tarjouksesi keskeneräisenä ja jatkaa tekemistä ja 
lähettää sen myöhemmin (määräajan puitteissa).
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Tarjouspyyntöjen löytäminen ja 
selaaminen Pienhankintapalvelussa

TARJOUSPYYNTÖJEN LÖYTÄMINEN:

• Tarjouspyyntölistauksesta löydät kaikki hankintayksikön julkaisemat 
tarjouspyynnöt (paitsi rajoitetun menettelyn kilpailutukset)

• Valitse tarjouspyyntö, jota haluat tarkastella

TARJOUSPYYNNÖN SELAAMINEN VÄLILEHDILLÄ:

1) Tarjouspyynnön Perustiedot

2) Kysymykset ja vastaukset

3) Hankinnan kohteen tietojen syöttö –lomake 

4) Tarjouksen liitteet

5) Yleiset kriteerit 

6) Lähetä tarjous 

• Voit aina tallentaa tarjouksesi keskeneräisenä ja jatkaa tekemistä ja 
lähettää sen myöhemmin (määräajan puitteissa).
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Tarjousten ja omien tietojen hallinta

Tarjouspyynnön määräajan ollessa voimassa voit:

• muokata keskeneräisiä tarjouksia
• jättää kysymyksiä hankintayksikölle
• tarkastella lähetettyjä tarjouksia
• perua lähetetyn tarjouksen
• korjata lähetettyä tarjousta 
• tehdä rinnakkaisen tarjouksen 
• osallistua sähköiseen huutokauppaan

Tarjouspyynnön määräajan päätyttyä voit: 

• nähdä listauksen lähetetyistä tarjouksista
• avata lähetetyn tarjouksen pdf-koosteen

Lisäksi voit: 

• muokata omia yhteystietojasi (pääyhteyshenkilöt voivat 
muokata myös yritystietoja)

• laatia vahteja, jotta saat ilmoituksen tulevista 
tarjouskilpailuista

• täydentää yrityksen omaa ESPD-profiilia
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