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Algoritmit hankintojen apuna

Oletko koskaan miettinyt, miksi

• siirtäisit hankintojen 
laskentatehtävät botille

• antaisit ohjelmistorobotin 
suorittaa joitain 
hankintaprosessin 
rutiininomaisista tehtävistä tai 
avustaa niiden suorittamisessa

• laittaisit ohjelmistorobotin 
ohjeistamaan hankintoihin 
liittyvien yleisimpien 
kysymysten ratkaisemisessa

Siksi, että sinulle jäisi 
enemmän aikaa oleelliseen!
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Hank on nyt vasta kaksi kuukautta vanha, mutta osaa jo hieman hankintalakia, simuloida 
tarjouskilpailun tuloksia ja puhua suomea. Hank osaa suositella hankintamenettelyä ja 
kertoa, miten innovaatioita voi hankkia. Vertailukoneessa Hank auttaa määrittämään, mikä 
olisi fiksuin laadun painoarvo. 

Hank ei korvaa ihmistä, mutta se pystyy tekemään rutiininomaiset tehtävät puolestamme ja 
tarjoamaan näkökulmia monimutkaisten kysymysten ratkaisuun. 

HANK apunasi
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Kun olet vastannut seuraaviin kysymyksiin, HANK kertoo sinulle, 
mitä päätöksentekoprosessia sinun tulisi noudattaa hankinnassa

Voisiko HANK korvata
hankintaohjeesi?

Onko hankinta x vai y?

X 

B

Vastauksiesi perusteella suosittelen, että
toimit tavalla x ja luet lisätietoja paikasta y

Onko hankinta a vai b?
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Vastauksiesi perusteella Dynaaminen hankintajärjestelmä voisi sopia juuri
tähän hankintaan. HANK lähettää sinulle yhteenvedon keskustelusta
sähköpostiisi.

Esimerkkejä HANKin antamista
suosituksista

Vastauksiesi perusteella “Laadun maksimoinnin kaava” voisi sopia juuri
tähän hankintaan. HANK lähettää sinulle yhteenvedon keskustelusta
sähköpostiisi.

Vastauksiesi perusteella suorahankinta ei ole mahdollinen. HANK kertoo
sinulle täällä (Linkki) miten voit aloittaa uuden hankinnan valmistelun.

Vastauksiesi perusteella suosittelemme sinulle markkinavuoropuhelun
käynnistämistä. HANK lähettää sinulle sähköpostina vinkkejä vuoropuheluun
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• HANK hankintabotin tulevaisuuden suunta rakentuu 
asiakkaidemme tarpeista. HANK ei ole tällä hetkellä yleisesti 
tarjottava palvelu, vaan räätälöimme botin aina asiakkaan 
tarpeista lähtien organisaatiokohtaiseksi palveluksi.  

• Organisaatiokohtainen palvelu (oma sivusto) syntyy 
erillistoimeksiannon kautta. Toimeksianto voi olla 
esimerkiksi 

• hankintaohjeen/-käsikirjan siirtäminen bottiin 
• vastuullisten/innovatiivisten hankintoihin ohjeistaminen ja 

tiedon keruu 
• markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa 
• tarjouskilpailun simuloiminen vertailukoneessa  

Miten saan HANKin avukseni?
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jussi.pyykkonen@ptcs.fi
+358 44 02 39 149 

Saila Eskola
saila.eskola@ptcs.fi
+358 50 369 7614

Lisätietoja antavat
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Asiantuntijoita n.

20

Kokemusta 
julkisista 
hankinnoista yli 

200
vuotta.

Vuonna 2017 
asiantuntijamme 
luennoivat

150 koulutus-
tilaisuudessa

ja teimme 
asiantuntijatyötä

8 maassa.

Tuhansia kilpailutuksia.
Alliansseja, ambulanssikyytejä, 
arkkitehteja, bussilinjoja, igluja, 
katulamppuja, kotihoitoa, 
koulurakennuksia, lasten sijaishuoltoa, 
lento-opetusta, lumen-aurausta, 
lääkäreitä, maatalouslomitusta, 
mediatoimistoja, meripelastusveneitä, 
putkisaneerauksia, siltoja, 
tietojärjestelmiä, tunneleita, älybusseja…

Hoidamme myös yhtiö-, 
työ- ja sopimusoikeudelliset 
toimeksiannot ja 
oikeudenkäynnit.

Alansa pioneeri. 
Perustettu

2004.

Lupaamme:

Asiakkaan tarpeisiin 
räätälöityä palvelua. 
Ripeästi ja 
käytännönläheisesti.

PTCServices Oy  
Suomen johtava julkisten hankintojen asiantuntija ja kouluttaja


