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PÄIVÄN AGENDA

ERÄ 1 - Mitä? Missä? Miten siihen pääsee kiinni?

ERÄ 2 - UNGM-portaali ja rekisteröityminen, yms.



MIKÄ?

• Rahastot ja ohjelmat, sekä 

erityisjärjestöt

• 17,7 miljardia USD

• Suomesta 9,2 milj. USD

• 23 eri järjestöä osti Suomesta



AGENDA 2030



MITÄ SUOMESTA OSTETAAN? 



• suhdetoimintaa

• hyvä asiakkaan toimintaympäristön 

ymmärrys

• pilotti tai referenssit

• 3 vuotta liiketoimintaa

• toimitusvarmuus

• yhteistyökumppanit

MYYNTI YK:LLE



MISSÄ?

New York
Geneve
Budapest

Rooma

Kööpenhamina

Nairobi

+ kenttä toimipisteet
organisaatiosta riippuen



JOMPI KUMPI JA MOLEMMAT



POTENTIAALI

• Digitaaliset ratkaisut

• Clean Tech & energia

• Terveysalan ratkaisut

• Turvallisuuteen liittyvät 

ratkaisut ja teknologiat

• Koulutusratkaisut



MILLAINEN MARKKINA?
Unicef, hankkii kohtalaisen keskitetysti, tärkeitä hubeja

mm. Kööpenhamina, New York, ja Nairobi (lapset, 

koulutus ja terveys) 74% alueellisten pääkonttoreiden 

kautta.

WFP, pääkonttori Roomassa, muutakin kuin ruokaa, 

ICT, digitaaliset ratkaisut – digi-cash, jne. vahva 

logistiikka verkosto

UNDP, hankkii hajautetusti, vaatii kenttämyymistä, 70% 

hankinnoista tulee 36 maa toimistosta. Fokus: 

köyhyyden vähentäminen, demokratia, kriisien esto ja 

jälleenrakentaminen, ympäristö ja energia.

UNIDO, vaatii erillisen lisärekisteröitymisen, 

kohtalaisen keskitetty hankinta, teollisuuteen liittyviä 

projekteja, maatalous, muu valmistava teollisuus, jne. 

(Wien), usein kaipaa lisää uusia tarjoajia

UNOPS, projektiorganisaatio, toteuttaa muiden projekteja 

sekä YK järjestöt että hallitukset, pankit, jne. Laaja 

valikoima eri projekteja infrasta, asumiseen, koulutukseen, 

jne. (Kööpenhamina HQ, hankinnat sekä paikallisesti että 

keskitetysti, riippuen tuotteista/palveluista)

YK:n sihteeristö, New York tärkeä hubi – valtavat 

hankinnat mm. rauhanturvaoperaatioihin liittyen (vesi, 

energia, asuminen, ICT), hyvä tietää myös Global Service 

Centers Valencia ja Brindisi

UNHCR (Geneve ja Budapest) – pakolaisiin liittyvät asiat, 

hankintoja paljon keskitetty mm. Budapestiiin.



ERI HANKINTATAVAT
• Rahalliset kilpailutusraja-arvot saattavat vaihdella hieman järjestöstä toiseen. 

Expression of Interest (EOI) or Request for EOI (REOI)
Kirjallinen esitys yrityksiltä jossa annetaan lisätietoa tuotteista, resursseista, referensseistä ja kompetensseista liittyen johonkin tiettyyn mahdollisuuteen/tarpeeseen. 
Edeltää kilpailutusprosessia.

Request for Quotation (RFQ)
Epäformaalimpi hankintatapa, alempi arvo (yleensä noin 100.000 USD asti, riippuu järjestöstä voi olla myös alle 30k USD), standardi määritelmät, tuote jo olemassa 
markkinoilla.  RFQ ”helpompi” saavuttaa.

Invitation to Bid (ITB)
Muodollinen hankintatapa, korkeampi arvoinen (yleensä yli 100.000 USD), halvin hinta, ”bulkki” osaaminen. Pyynnön kriteerejä noudattava tarjoama ja halvin hinta 
voittaa. 

Request for Proposal (RFP)
Muodollinen hankintatapa, korkeampi arvoinen (yleensä yli 100.000 USD), hankinnan tarpeet ja kriteerit voidaan täyttää usealla tavalla, ”luovempi hankinta”, yhteisesti 
paras ratkaisu voittaa kilpailutuksen. Ei tiedteä etukäteen mitä tuoteryhmää, speksiä ollaan hankkimassa vrt. ITB

• Tarjouskilpailutukseen osallistuessa tulee noudata ohjeita erittäin tarkasti. Tarjoa kaikki pyydetty tieto ja pysy aikataulussa, muista mahd. tarjousten avaus tilaisuus 
ja debriefing mahdollisuudet.

Erityistilanteissa myös suorahankinta mahdollinen (poikkeustila, kiire, muu syy)



HANKINTAPROSESSI



HANKINTAVINKIT
• Hankintasuunnitelmat ovat julkisia ja saatavilla eri järjestöjen 

sivuilta (esim. https://www.unops.org/english/Opportunities/suppliers/Pages/Business-opportunities.aspx )

• Hankintakatalogit – tuotespeksit ja hinnat (esim. https://www.unfpaprocurement.org/products )

• EOI:t intressikyselyt – muista osallistua!

• Suorat tarjouskyselyt – panosta niihin, vähemmän kilpailua

• Tarjouskilpailuprosessi – noudata orjallisesti ohjeistusta!

https://www.unops.org/english/Opportunities/suppliers/Pages/Business-opportunities.aspx
https://www.unfpaprocurement.org/products


INNOVAATIOT
UNOPS Possibilities Portal: 

https://www.unops.org/english/Services/Procurement/Pages/Possibilities.aspx

UNICEF Innovation: 

https://www.unicef.org/innovation/innovation_81416.html

UNTIL –laboratorio perustetaan Helsinkiin, fokus: koulutus, terveys, 

kiertotalous sekä rauha ja turvallisuus 

https://www.untilabs.org

INNOVATION CORNER – UNGM

Mahdollisuus ehdottaa ja esitellä erityisiä innovaatioita

https://www.unops.org/english/Services/Procurement/Pages/Possibilities.aspx
https://www.unicef.org/innovation/innovation_81416.html
https://www.untilabs.org/


CLIMATE TECHNOLOGY 
CENTER & NETWORK
• Verkosto edistää  ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa kehittyvienmaiden toiveisiin perustuen.

• Tarjoaa tietoa eri teknologia ratkaisuista, kapasiteetin kasvattamista ja neuvontaa toimintatapojen luomiseksi

• Tarjoaa teknistä neuvontaa siitä miten kehittyvät maat voivat nopeammin ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä 
teknologioita. 

• Jäseninä verkostossa valtiot, yksityinen sektori, tutkimuslaitokset, asiantuntijat, alueelliset ja toimiala-asiantuntijat, jne.

• Clean tech yritykset joilla on sopivia ratkaisuja ja kokemusta kehittyviltä markkinoilta – mahdollisuus osallistua eri 
tapahtumiin ja teknisiinvuoropuhelukyselyihin. 

• UNEP + UNIDO + konsortia partnerit

• https://www.ctc-n.org/news-multimedia/recorded-webinars

• Webbisivut: https://www.ctc-n.org/network

https://www.ctc-n.org/news-multimedia/recorded-webinars
https://www.ctc-n.org/network


Humanitarian Partnerships and Networks Week, Geneve
• https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/4616tfld_l1.html&tid=4616&laid=1

EU Procurement Forum – YK-hankintaseminaari, New York
• http://eupf.org/

Delegaatiomatkat: Etiopia, Ruanda + Kenia
• Toimialat Etiopia 12.-13. maaliskuuta: agroteknologia, energia, vesi ja sanitaatio, jätteidenkäsittely (maanhallinta)

• Second International Agro-Industry Investment Forum  https://isid.unido.org/aife2.html

• Toimialat Ruanda + Kenia 5.-9. maaliskuuta: maa ja metsätalous, telekommunikaatio, jätteistä energiaksi, uusiutuvaenergia

• Business Finland webbisivuilta

WORLD IDEAS
WORLD IDEAS

TULEVAT TAPAHTUMAT

https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/4616tfld_l1.html&tid=4616&laid=1
http://eupf.org/
https://isid.unido.org/aife2.html


WEBINAARIT



• www.marketopportunities.fi

WORLD IDEAS

WORLD IDEAS

MARKKINOINDEN
MAHDOLLISUUKSIA JA LIIDEJÄ

http://www.marketopportunities.fi/


ILMAISET LÄHTEET 
AUTTAVAT ALKUUN

• UNGM – United Nations Global Market Place vuositilasto täynnä ilmaista markkinatietoa
• https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/ASR/ASR_2015_Full.pdf

• UNGM / Virtual Business Seminars / Materials

(paljon esityksiä eri järjestöjen hankinnoista)

• Ulkoasianministeriön teettämä opas kv-hankintoihin
• http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=166857&GUID={F114E16D-1EC1-4A0C-80AE-CE6646430757}

• Työstä näkyvyyttä YK:n suuntaan kaikista mahdollisista suunnista &

kasvuohjelma ja Team Finland verkosto käytettävissä ja eri rahoitusmuodot

• Liity myös LinkedIn ryhmään ”Developing Markets Business Finland”
• https://www.linkedin.com/groups/12041547

https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/ASR/ASR_2015_Full.pdf
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=166857&GUID={F114E16D-1EC1-4A0C-80AE-CE6646430757}
https://www.linkedin.com/groups/12041547


KEHITTYVÄTMARKKINAT
KASVUOHJELMA
• Ohjelman tavoite yhdessä Ulkoministeriön kanssa nostaa suomalaisosuutta YK:n organisaatioiden 

hankinnoissa ja kansainvälisten rahoituslaitosten projekteissa. Tukea innovatiivista 

yhteiskehittämistä ja pilotointia.

• Toimenpiteinä: neuvonta ja aktivointi, mahdollisuuksista tiedottaminen, verkostojen rakentaminen ja 

niiden avaaminen

Yhteystiedot:

Terhi.rasmussen@businessfinland.fi

+4520549894 + Globaali Team 
Finland verkosto
maailmalla

mailto:Terhi.rasmussen@businessfinland.fi


REKISTERÖINTIPROSESSI
TYÖPAJA



UNGM REKISTERÖINTI

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/HelpCentre_Guides

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/HelpCentre_Guides


DEMO - REKISTERÖINTI

Rekisteröintiprosessi

https://www.ungm.org/Public/Video/View/3

https://www.ungm.org/Public/Video/View/3


PIDÄ MIELESSÄ

• Varmista oikeat UNSPSC koodit – koodit on päivitetty, kannattaa käydä tarkistamassa! Varmista 

että ovat niin tarkat ja yksityiskohtaiset kuin mahdollista

• Päivitä omat tiedot ja muista logata sisään ”tasaisin väliajoin” , tärkeä varmistaa että portaalissa on 

oikea ja toimiva s-posti osoite

• Aktiivinen oma seuranta ”Expression of Interest”, ”Request for Information”, ”Target Product Profile” 

–TAS (Tender Alert Service) palvelun hyödyntäminen 

• Älä perusta useita tilejä

• Varmista että yrityksen nimi on oikea ja sama kuin yrityksen laillinen nimi, tärkeä myös tarjouksia 

tehdessä

• Yksityiset henkilöt voivat nyt rekisteröityä, jos kiinnostuneita konsulttitehtävistä 



TENDER ALERT SERVICE

• 250 USD/ vuodessa

• E-mail palvelu

• Lisätietoja: https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService

https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService


UNOPS POSSIBILITES PORTAL





WORLD IDEAS


