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1. YLEISTÄ
1.1 Ohjeen soveltamisala
Keravan kaupungin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan näitä ohjeita,
kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hankintoja koskevia kunnan sisäisiä ohjeita ja
määräyksiä. Toimivaltuuksista hankinta-asioissa määrätään Keravan kaupungin
hallintosäännössä, keskushallinnon sekä toimialojen toimintasäännöissä.
Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään:
- kansallisen kynnysarvon alittaviin (pienhankinnat alle 60 000 euroa)
- kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja
- EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin.
Tätä hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittäviin
hankintoihin. Pienhankinnoista eli kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista on oma
erillinen ohjeensa, pienhankintaohje.
Keskeiset hankintaa koskevat säädökset ovat:
- Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), hankintalaki
- Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), erityisalojen hankintalaki
- Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
(1233/2006), tilaajavastuulaki
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), julkisuuslaki
- Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016)
- Korkolaki (1982/633)
- Arvonlisäverolaki (1501/1993)
- Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013)
Lisäksi on noudatettava yleistä hallintoa koskevaa lainsäädäntöä kuten kuntalakia (410/2015)
ja hallintolakia (2003/434).
Hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta saa lisätietoa hankintoja koskevasta
hallituksen esityksestä HE 108/2016 vp ja eduskunnan talousvaliokunnan mietinnöstä
31/2016 vp.
Tässä ohjeessa ei käsitellä tarkemmin erityisalojen hankintalakia. Eritysalojen hankintalakia
sovelletaan tyhjentävästi luetelluilla toimialoilla toimivien vesi- ja energiahuollon sekä
kuljetus- ja postipalveluiden yksiköiden kynnysarvot ylittäviin tavara- ja palveluhankintoihin.
Eritysalojen hankintalain soveltaminen riippuu ensisijaisesti hankintayksikön toiminnan
luonteesta, ei hankinnan kohteesta.

1.2 Hankintatoimen yleiset periaatteet
Perusedellytys hankintaan ryhtymiselle on, että hankittavan tavaran tai palvelun tarve on
olemassa ja että hyväksytyssä talousarviossa on hankintaa varten varattu määräraha. Ennen
hankintaan ryhtymistä tulee selvittää, onko hankinnasta olemassa voimassa oleva
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hankintasopimus tai puitesopimus. Eri toimialojen tarvitsemat samankaltaiset tuotteet tai
palvelut tulee hankkia keskitetysti. Hankintojen tulee olla selkeästi suunniteltua ja
vastuutettua toimintaa.
Hankintojen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kutakin hankintaa varten on varattu
määräraha, hankinta on kilpailutettu ja että hankinnan tarve on täytäntöönpanohetkellä
edelleen olemassa.
Hankintasopimukset laaditaan käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja
tai muita hankinnan laadun edellyttämiä konsultointi-tai rakennusalan yleisiä sopimusehtoja.
Sopimusehtoja valmisteltaessa on varmistauduttava niiden soveltuvuudesta kyseiseen
hankintaan. Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä on säädetty lisäksi mm.
oikeustoimilaissa ja kauppalaissa.
Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää
laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja
muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja
rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalain mukaan hankinnat
on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät
tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuun.
Kaikissa hankinnoissa noudatetaan hankintalain 3.1 §:n periaatetta, jonka mukaan
hankintayksikön tulee kohdella hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia
tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimia avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset
huomioiden.
Tasapuolisuudella ja syrjimättömyydellä tarkoitetaan sitä, että osallistujia ja muita toimittajia
ei saa asettaa toisiinsa nähden epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi asettamalla syrjiviä
vaatimuksia tai kohtelemalla samanlaisessa tilanteessa toimittajia eri tavalla. Kaikille tahoille
tulee antaa sama tieto samaan aikaan.
Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että hankintayksikön tulee määritellä hankinnan
vaatimukset siten, että ne ovat suhteessa hankinnan kohteeseen ja vaatimuksilla
tavoiteltaviin päämääriin. Esimerkiksi hankintalain 85.2 §:n mukaan
vähimmäisliikevaihtovaatimus voi olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen
ennakoidun arvon suuruinen ilman perusteltua syytä.
Avoimuudella tarkoitetaan sitä, että hankinnat tulee ilmoittaa asianmukaisessa laajuudessa
riittävän avoimesti, esim. kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa ja EU-hankinnat myös
Euroopan laajuisessa TED-kanavassa sekä pienhankinnat tarjouspalveluportaalissa.
Hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys on huomioitava
myös hankintalain soveltamisen ulkopuolelle jäävissä kansalliset kynnysarvot alittavissa
hankinnoissa eli ns. pienhankinnoissa.

1.3 Hankintojen johtaminen
Kaupungin hankintoja on johdettava suunnitelmallisesti. Hankintojen avulla toteutetaan
myös kaupungin hyväksymää strategiaa.
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Hankintojen kokonaissuunnittelu on osa keskushallinnon ja toimialan toiminnan ja talouden
suunnittelua. Hankintojen suunnittelun laajuus ja yksityiskohtaisuus tulee suhteuttaa ottaen
huomioon hankintojen merkittävyys ydintoiminnalle ja hankintabudjetin osuus toiminnan
menoissa. Keskushallinnon ja toimialojen johto vastaavat siitä, että hankintatoiminta
organisoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla, hyväksyttyjen linjausten mukaisesti ja että
yhteishankittavat tuotteet hankitaan niille kilpailutetuista hankintapaikoista.
Hankintatoimen johtamisessa tulee pyrkiä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön.
Hankintatarpeeseen sopivan lopputuloksen löytämiseksi tulee hyödyntää olemassa olevia
kilpailumahdollisuuksia, yhteishankintamenettelyä ja hallinnon yhteistoimintaa.
Hankinnoissa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää hankintastrategiaa.
Keskushallinnon ja toimialojen tulevat hankinnat määritellään vuosisuunnitelmassa, jonka
toteutumista seurataan säännöllisesti.

1.4 Toimivalta tehdä hankintoja ja määritelmät
Toimivallasta, tilausvaltuuksista ja delegointivaltuuksista hankinta-asioissa on määrätty
erikseen hallintosäännössä sekä toimielimen toimintasäännössä. Hankinta voidaan toteuttaa
vain, jos siihen on varattu määräraha.
Hankinta. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai
niihin rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan.
Hankintavaltuus. Toimivalta tehdä hankintapäätöksiä tavarahankinnoista,
palveluhankinnoista tai urakkahankinnoista määritellyn euromäärän puitteissa.
Hankintavaltuus käsittää oikeuden tehdä ja allekirjoittaa myös hankintasopimus, ellei toisin
ole määrätty. Hankintaan oikeutettu vastaa hankkimiensa tavaroiden, palveluiden ja
urakoiden asianmukaisesta kilpailuttamisesta ja hankintalain sekä kaupungin ohjeistuksen
noudattamisesta hankinnassa.
Tilausoikeus. Oikeus toimeenpanna aiemmin toteutettu hankinta eli tehdä määrärahojen
puitteissa tilauksia kilpailutetuilta toimittajilta, joiden kanssa on tehty hankintasopimus.
Voidaan antaa viranhaltijalle tai työntekijälle.
Tilaus. Tilauksella tarkoitetaan hankinnan toimeenpanoa, joka perustuu toimintayksikön
aiemmin toteuttamaan hankintaan tai yhteishankintaan. Edellyttää viranhaltijapäätöksen
tekemistä vain, jos kyse on suuresta kokonaistilauksesta. Tilaukset on aina dokumentoitava.
Suorahankinta. Suorahankinnalla tarkoitetaan vähintään kansallisen kynnysarvon arvoista
hankintaa, jota ei erityisellä hankintalain 40§:ssä, 41 §:ssä, 110§:ssä tai 119 §:ssä säädetyllä
perusteella kilpailuteta.

1.5 Sisäisen hankinnat ja sidosyksikköhankinnat
Kunnan eri toimialojen toisilleen tarjoamat sisäiset palvelut jäävät hankintalain
kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle.
Toinen merkittävä poikkeus hankintalain kilpailuttamisvelvoitteen soveltamisesta koskee nk.
sidosyksiköltä (in house -yksikkö) tehtävää hankintaa. Sidosyksikkö on hankintayksiköstä
muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, jota hankintayksikkö
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yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo samoin kuin se valvoo omia
toimipaikkojaan. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Lisäksi
sidosyksikön tulee harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa,
joiden määräysvallassa se on. Muihin kuin omistajaan kohdistuvan liiketoiminnan eli ns.
ulosmyynnin osuus saa olla pääsääntöisesti enintään 5 % ja 500.000 euroa (poikkeus soteyksiköt: prosenttiosuus on 10 prosenttia 31.12.2021 saakka). Siinä tapauksessa, että
ulosmyynti jää alle 100.000 euroa kolmessa vuodessa muille kuin hankintayksiköille ei
prosenttirajoitusta sovelleta.
Sidosyksikköasemaa arvioidaan pääsääntöisesti sopimuksentekoaikaan vallinneiden
olosuhteiden mukaan. Mikäli sidosyksikköasema menetetään, yksiköltä tehtävät hankinnat
tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.

1.6 Kuntien yhteishankinnat ja hankinnat yhteishankintayksiköltä
Kunnat voivat tehdä vapaaehtoista yhteistyötä yhteisten hankintojen kilpailuttamisessa.
Kuntien yhteishankinnasta, vastuista ja muista yhteistyön ehdoista tulee sopia erikseen
hankintakohtaisesti kuntayhteistyötä käynnistettäessä. Yhteishankintana hoidettavassa
hankinnassa kukin mukana oleva kunta päättää itse hankinnasta, tekee lähtökohtaisesti itse
hankintasopimukset, vastaa itse mahdollisista hankintaa koskevista valitusasioista ja valvoo
omalta osaltaan hankintojen sujumista ja hankintasopimuksen noudattamista.
Mikäli toinen hankintayksikkö tekee kilpailutuksen (hankinnan) Keravan kaupungin puolesta,
tulee asiasta tehdä aina kirjallinen päätös ja antaa toiselle yksikölle valtakirja.
Mikäli Keravan kaupunki kilpailuttaa hankinnan toisen hankintayksikön puolesta, tulee
kyseiseltä hankintayksiköltä olla kirjallinen ja allekirjoitettu valtakirja kilpailutukseen,
päätöksentekoon ja tarvittaessa hankintasopimukseen.
Hankinnat voidaan myös toteuttaa yhteishankintayksikön kautta. Hankintayksikön katsotaan
tällöin noudattaneen hankintalakia, jos yhteishankintayksikkö on sitä noudattanut.
Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka hankkii sen suoraan tai
välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee näille tavaroita,
palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä.
Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi
ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä taikka näiden tehtävien
hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi. Esimerkiksi Hansel
Oy on yhteishankintayksikkö.
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2. HANKINTAPROSESSI
2.1 Hankintojen suunnittelu ja valmistelu
Hankinta on suunniteltava huolellisesti, jotta hankinta saadaan asianmukaisesti läpivietyä ja
käytettävillä määrärahoilla saadaan parhaat mahdolliset tulokset. Hankinnan toteuttamiseksi
on valittava hankintamenettely, joka soveltuu parhaiten kyseisen tuoteryhmän, palvelun tai
urakan kilpailutuksen. Ennen hankinta on syytä selvittää, missä määrin oma organisaatio voi
tuottaa palvelun itse sekä missä määrin hankinta on syytä kilpailutta ja hankkia
ostopalveluna.
Markkinakartoitukselle ja kilpailuttamiselle on varattava riittävä aika. Uuden hankinnan
valmistelu, kilpailuttaminen sekä sopimusvaiheeseen pääseminen voi kestää 1 vuoden.
Suurissa hankkeissa voi tämä aika olla pidempi. Hankinta on aikataulutettava realistisesti ja
tarkoituksenmukaisesti huomioiden mm. kilpailutukseen ja hankintapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloon kuluva aika.
Hankintayksiköllä on oltava yksityiskohtaiset tiedot omista tarpeista ja riittävä tieto
markkinoilla olevista ratkaisuista, hintatasosta ja sopimusehdoista ennen kuin tarjouspyyntö
julkaistaan. Suunnitteluvaiheen huolimaton hoitaminen tai sen ohittaminen johtaa yleensä
epäonnistuneeseen hankintaprosessiin.
Hankinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistuttava aina toimialalta kyseisen
hankinnan substanssialan asiantuntija. Tavallisuudesta poikkeavan hankkeen suunnittelussa,
hankinnan kohteen määrittelyssä ja kilpailuttamisessa on tarpeen mukaan käytettävä hyväksi
ulkopuolista asiantuntemusta.
Hankittavien tuotteiden tekniset ominaisuudet ja palveluiden laadulliset vaatimukset eivät
saa suosia ainoastaan tiettyä toimittajaa tai palveluntuottajaa. Tarjoajille asetettavat
soveltuvuusvaatimukset eivät saa suosia tiettyä tarjoajaa.
Hankinnassa on pyrittävä huomioimaan ennakoivasti hankintayksikön eri toimialojen
yhteiset tuote- tai palvelutarpeet. Toimitukset on pyrittävä ajoittamaan tarpeen mukaisesti
ja turhaa varastointia välttäen.

2.2 Markkinakartoitus, tekninen vuoropuhelu ja koekäyttö osana valmistelua
Hankinnoissa on syytä tehdä ennen tarjouspyynnön julkaisemista
markkinakartoitus/tekninen vuoropuhelu, joka voidaan toteuttaa kirjallisesti tai tapaamisten
muodossa.
Markkinakartoituksessa voidaan keskustella ketään osapuolta sitomattomasti hankinnan
toteuttamisen vaihtoehdoista, mahdollisista uusista ratkaisuista ja jo tarjolla olevista
tuotteista ja palveluista sekä esimerkiksi hankintaan liittyvistä sopimusehdoista.
Vuoropuheluun osallistuville toimittajille/palveluntuottajille on hyvä selventää heti
alkuvaiheessa, että vuoropuhelussa on kyse nimenomaan kilpailutuksen valmisteluun
liittyvästä kartoituksesta, ei tarjousneuvotteluista.
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Kutsu vuoropuheluun tulee lähettää kirjallisesti potentiaalisille tarjoajille ja kertoa, mitä
asioista hankintayksikkö haluaa vuoropuhelulla selvittää. Markkinakartoituksesta on hyvä
tiedottaa tiedossa oleville potentiaalisille tarjoajille ja nykyisille sopimustoimittajille.
Markkinakartoituksessa tulee noudattaa avoimuutta ja tasapuolisuutta. Markkinakartoitus
tulee toteuttaa niin, että niihin käytetyt resurssit ja aika ovat suhteessa niistä saatavaan
hyötyyn. Tekninen vuoropuhelu ei saa johtaa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien
tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Vuoropuhelun tehtävänä on nimenomaan kartoittaa,
mitä eri teknillisiä tai laadullisia ominaisuuksia hankittavalla kohteella olisi oltava.
Vuoropuhelussa ei ole tarkoitus arvioida tai verrata toimittajien soveltuvuutta. Tilaisuuksista
tulee pitää pöytäkirjaa, joka säilytetään samoin kuin muut hankinta-asiakirjat.
Hankintayksikkö voi myös lähettää valmistelemansa tarjouspyynnön kommenteille
potentiaalisille tarjoajille ennen tarjouspyynnön julkaisua Hilmassa.
Hankintayksikkö voi ottaa toimittajan tarjoamia laitteita ilmaiseen, lyhytaikaiseen
koekäyttöön tai lainaksi, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi hankinnan kohteen
ominaisuuksien selvittämiseksi. Mikäli koekäytettävän laitteen käyttöön liittyy ostoja
esimerkiksi kuluvien tarvikkeiden johdosta tai vuokrausta, sovelletaan ostoihin tai
vuokraukseen niiden arvon perusteella määräytyviä hankintoja koskevia hankintaohjeen
ja/tai hankintalain säännöksiä. Koekäytön osalta tulee kuitenkin muistaa syrjimättömyyden
periaate kilpailutusta ajatellen: koekäytöllä pyritään selvittämään hankintayksikön tarvetta
laitteen ominaisuuksille, ei vertailemaan tarjoajien tuotteita eikä suosimaan ketään
toimittajaa.

2.3 Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja elinkaarikustannukset
Ympäristönäkökohtia voidaan ottaa huomioon hankintaprosessissa kuten ehdokkaiden
soveltuvuuden arvioinnissa (esim. ympäristöjärjestelmä), vertailuperusteissa (esim. laitteen
energiatehokkuus) ja sopimusehdoissa (esim. pakkausmateriaalin poiskuljetus).
Hankintayksikkö voi määrittää mm. tavaran valmistuksessa käytettävät materiaalit.
Vaatimuksia voidaan asettaa myös esim. tuotteen sähkön, veden tai polttoaineen
kulutukselle, käyttöiälle tai kierrätettävyydelle tai määrittää melu- tai päästötaso.
Vaatimusten asettamisessa tulee aina ottaa huomioon tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden
periaatteet. Hankinnan vaikutuksista ja vaatimuksista voidaan käydä yritysten kanssa
vuoropuhelua.
Vaatimusten esittämisessä voidaan käyttää myös esimerkiksi hyväksytyssä
ympäristömerkissä olevia yksityiskohtaisia perusteita. Hankintayksikkö voi myös laissa
säädetyin lisäedellytyksin vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa
vaadittuja ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia.
Erityistä merkkiä vaativan hankintayksikön on hyväksyttävä kaikki merkit, joilla varmistetaan,
että hankinnan kohde täyttää vastaavat merkille asetetut vaatimukset. Jos tarjoajalla ei
todistettavasti ole ollut mahdollisuutta saada hankintayksikön ilmoittamaa erityistä merkkiä
tai vastaavaa merkkiä asetettujen määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu kyseisestä
tarjoajasta, hankintayksikön on hyväksyttävä muita asianmukaisia todistuskeinoja.
Edellytyksenä tietyn merkin vaatimiselle on, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
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1) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan
kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksien määrittelemiseen,
2) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin
ja syrjimättömiin perusteisiin,
3) merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon viranomaiset, kuluttajat, työmarkkinaosapuolet, valmistajat, kaupan edustajat ja valtioista riippumattomat organisaatiot
sekä muut asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua,
4) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki,
5) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimittaja ei
voi käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa.
Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen ja tarjousten vertailun
perusteena elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat hankintayksikölle tai muille
hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuneet hankintakustannukset, käyttökustannukset,
huoltokustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut rakennusurakoiden,
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset. Jos hankintayksikkö arvioi
kustannukset elinkaarikustannusmallilla, sen on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, mitkä
tiedot tarjoajien ja ehdokkaiden on toimitettava kustannusten laskemista varten ja mitä
menetelmää se käyttää elinkaarikustannusten laskennassa. Elinkaarikustannusten
arvioinnissa on käytettävä pakolliseksi säädettyä menetelmiä, mikäli tällainen
menetelmä hankinnan kohde huomioiden on asetettu (esim. laki ajoneuvojen energia- ja
ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa).
Alla olevasta linkistä voit ladata oppaan, joka käsittelee ympäristömerkin käyttöä
hankinnoissa:
https://joutsenmerkki.fi/materiaalit/opas-ymparistomerkin-kayttamiseen-julkisissahankinnoissa/#gf_2

2.4 Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa
Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan
ihmisoikeuksien, työelämän perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun ja
syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen.
Hankinnoissa voidaan huomioida sosiaalisia näkökohtia kuten asettaa työllistämisehtoja
nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistämiseksi esimerkiksi
vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa.
Sosiaalisia näkökohtia ovat myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä
syrjäytymisen estämiseksi käytettävä positiivinen syrjintä tai muut kannustavat toimet.
Sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa huomioon monissa hankintaprosessin vaiheissa, kuten
hankinnan kohteen määrittelyssä, toimittajien soveltuvuuden arvioinnissa,
vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa. Ehtoja asetettaessa on otettava huomioon
tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset sekä suhteellisuusperiaate.
Hankintojen varaaminen työkeskuksille
Hankintayksikkö voi varata tarjouskilpailuun osallistumisen tapahtuvaksi työohjelmien
puitteissa taikka rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville
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toimittajille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa
olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajan tai
työohjelman työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia
työntekijöitä. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava sopimuksen olevan varattu edellä
tarkoitetuille työkeskuksille tai toimittajille taikka työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi.

2.5 Julkisten hankintojen kynnysarvot
Hankintamenettelyä valittaessa tulee selvittää:
•
•

onko hankinta rahalliselta arvoltaan kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävä vai alittava,
jos kyseessä on palvelu, kuuluuko hankittava sosiaali- ja terveyspalveluihin tai muihin
erityisiin palveluihin

Hankinnat voidaan jakaa arvonsa perusteella EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja
kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin seuraavasti:

Hankinnan arvo ja
menettelytapa

Huomiot menettelytavasta

EU -hankinnat*
Rakennusurakat
yli 5 548 000 euroa






Tavara -ja ensisijaiset
palveluhankinnat
yli 221 000 euroa








EU -kynnysarvon ylittävät
liitteen E
mukaiset sosiaali-ja
terveyspalvelut
400 000 euroa sekä muut
erityiset palvelut 300 000
euroa.








Hankintalaki soveltuu
Velvoite sähköiselle yhteydenpidolle
Tehtävä EU-laajuinen hankintailmoitus
Pakollinen jälki-ilmoitus (30 päivän kuluessa
hankintasopimuksen tekemisestä)
Hankintalain mukaiset määräajat soveltuvat
ESPD lomake ja rikosrekisteriotteet pyydettävä
Valitusoikeus markkinaoikeuteen ja
hankintaoikaisumahdollisuus
Pakollinen odotusaika 14 päivää ennen sopimuksen
solmimista
Suorahankinnoissa mahdollisuus tehdä
vapaaehtoinen ilmoitus EU:n laajuisesti ja noudattaa
14 päivän odotusaikaa
Hankintasopimusta ei saa tehdä ilman
markkinaoikeuden lupaa, jos hankinnasta on
valitettu markkinaoikeuteen.
Hankintalaki soveltuu
Tehtävä hankintailmoitus omalla lomakkeellansa
Käytettävistä menettelyistä ei säädetty tarkasti.
Noudatettava kuitenkin hankintalain periaatteita.
Lisäksi käytettävä menettely kuvattava.
Voi myös käyttää EU-menettelyjä
Käyttöoikeussopimuksia koskevien tarjousten
jättämisen määräajat huomioitava (30 pv ja 22 pv)
Pakollinen jälki-ilmoitus 30 päivän kuluessa
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Käyttöoikeussopimukset
500 000 euroa







* Euroopan yhteisöjen
komissio tarkistaa EUkynnysarvot asetuksella
kahden vuoden välein ja
julkaisee tarkistetut
kynnysarvot Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, jolloin
uudet kynnysarvot korvaavat
aiemmin ilmoitetut.
Kansalliset hankinnat
Tavarat ja palvelut
60 000 – 221 000 euroa
Rakennusurakat
150 000 – 5 548 000 euroa










Kansalliset kynnysarvot
alittavat hankinnat eli
pienhankinnat




Tavarat ja palvelut
alle 60 000 euroa




Pakollinen odotusaika 14 päivää ennen sopimuksen
solmimista
Valitusoikeus markkinaoikeuteen ja
hankintaoikaisumahdollisuus
Suorahankinnoissa mahdollisuus tehdä
vapaaehtoinen ilmoitus EU:n laajuisesti ja noudattaa
14 päivän odotusaikaa
Hankintasopimusta ei saa tehdä ilman
markkinaoikeuden lupaa, jos
valitus markkinaoikeudessa
erityinen suorahankintasäännös (Hankintalaki 108 §)
hoito-ja asiakassuhteen turvaamiseksi sosiaali- ja
terveyspalveluhankinnoissa

Hankintalaki soveltuu
Kansallinen hankintailmoitusvelvollisuus
Käytettävistä menettelyistä ei säädetty tarkasti.
Noudatettava kuitenkin hankintalain periaatteita.
Lisäksi käytettävä menettely kuvattava.
Voi myös käyttää EU-menettelyjä
Suorahankintoihin sovelletaan hankintalain 40 ja 41
§:ää
Mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen
suorahankintailmoitus ja noudattaa 14 päivän
odotusaikaa
Valitusoikeus markkinaoikeuteen ja
hankintaoikaisumahdollisuus
Ei pakollista odotusaikaa ennen hankintasopimuksen
tekemistä. Huomioitava kuitenkin aina
muutoksenhakuaika 14 päivää.
Sopimus voidaan tehdä kun hankintapäätös on
saanut lainvoiman
Hankintalaki ei sovellu
Kuitenkin EU-perustamissopimuksen yleiset
periaatteet soveltuvat (syrjimättömyys, avoimuus ja
suhteellisuus)
Sovelletaan kaupungin pienhankintaohjeita
Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen, mahdollisuus
hakea hankintaoikaisua

Rakennusurakat
alle 150 000 euroa
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Sosiaali. ja terveyspalvelut
sekä muut erityiset palvelut
400 000 euroa tai alle 300 000
riippuen hankinnan CPVkoodista
Käyttöoikeussopimukset
alle 500 000 euroa

EU-hankinnoissa ja kansallisissa hankinnoissa on erilaiset säännökset kilpailuttamisessa
käytettävistä hankintamenettelyistä. Merkittävin ero on, että kansallisissa hankinnoissa ja E
liitteen mukaisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi itse luoda käyttämänsä menettelyn,
kunhan se on hankintalain periaatteiden mukainen ja kuvattu hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä.
Lisäksi EU-hankinnoissa on säännelty vähimmäismääräaikoja, esim. tarjousajan
vähimmäispituus. Kansallisissa hankinnoissa tällaisia vähimmäismääräaikoja ei ole. Sosiaalija terveyspalveluihin sekä muihin erityisiin palveluhankintoihin sovelletaan sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintoihin sovellettavia säännöksi
(HL 12 luku). Huomaa, että hankintalaki 25 § ja 26 §, joissa kynnysarvot ilmoitetaan, ei ole
ajantasainen tieto. Voimassa olevat kynnysarvot pitää aina tarkastaa esim. HILMA:n sivuilta
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/.

2.6 CPV -koodit
Yhteisellä hankintanimikkeistöllä (Common Procurement Vocabulary, CPV) tarkoitetaan
yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
2195/2002/EY mukaista viitenimikkeistöä. Hankintanimikkeistöä käytetään hankinnan
kohteen kuvaamisessa hankintailmoituksissa. Yhtenäisen nimikkeistön käyttäminen on
edellytys sähköisten ilmoitustapojen toiminnalle.
CPV-koodit sisältävät useita tuhansia eri nimikettä yhdeksän numeron tarkkuudella. CPVkoodi on ilmoitettava EU-ilmoituksissa vähintään päätasolla. Koodit mahdollistavat myös
tuotekohtaiset hakupalvelut.
Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on saatavilla komission sivuilta: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:FI:PDF
Lisätietoja CPV-koodista löytyy em. HILMA-ilmoituskanavan sivuilta
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ .

2.7 Ennakoidun arvon laskeminen
Kaikissa hankinnoissa tulee huomioida hankintalain 27-30 §:n määritykset ennakoidun arvon
laskemisesta. Hankintojen jaottelu perustuu ennakoituun arvoon. Kun lasketaan hankinnan
ennakoitua arvoa, tulee käyttää suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman
arvonlisäveroa. Kun lasketaan arvoa, tulee huomioida myös 1) sopimuskauden pituus,
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2) hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä 3) ehdokkaille ja tarjoajille
hankintamenettelyssä maksettavat palkkiot ja maksut.
Laskettaessa hankinnan ennakoitua arvoa tulee tarkastella, onko samanlaisia hankintoja
muualla kaupunkiorganisaatiossa ja miten ne vaikuttavat kilpailutettavan hankinnan arvoon.
Tällöin tulee samalla tarpeen mukaan arvioida myös yhteishankintana kilpailuttamisen tarve.
Lähtökohtana pidetään hankintayksikön omaa arviota hankintasopimuksen arvosta. Jos arvo
on kuitenkin laskettu perusteettomasti väärin ja toteutuneiden tarjousten hinnat ylittävät
merkittävästi hankintayksikön ennakoidun arvon ja kynnysarvo ylittyy, tulee hankinta
keskeyttää ja käynnistää uusi hankintamenettely. Arvon laskemisen lähtökohtana on
pidettävä hankintailmoituksen lähettämishetkeä tai muun hankintamenettelyn aloittamisen
hetkeä.
Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, kaikkien osien ennakoitu arvo tulee
huomioida hankintasopimuksen ennakoitua kokonaisarvoa laskettaessa. Jos osien
yhteenlaskettu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon suuruinen,
jokaisen osan hankinnassa tulee noudattaa kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja
koskevia säännöksiä.
Hankinnan arvo lasketaan seuraavasti:
Yksittäinen tavara- tai palveluhankinta
Suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja
pidennysehdot. (hankintalaki (HL) 27 § 1 mom)
Rakennusurakka
Rakennusurakan arvoa laskettaessa on otettava huomioon urakan arvo sekä sellaisten
urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka
hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön. (HL 27 § 2 mom)
Tavarahankinta, jonka kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen
Määräaikaisen, enintään 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu voimassaolon
aikainen kokonaiskorvaus ja yli 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo
jäännösarvo mukaan lukien. (HL 30 § 1 mom)
Toistaiseksi tai määrittelemättömän ajan voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu
kuukausiarvo kerrottuna 48:lla. (HL 30 § 1 mom)
Säännöllisesti toistuvat tai määräajoin uudistettavat tavara- tai palveluhankinnat
Viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana tehtyjen vastaavien hankintojen arvo tulevan kauden
muutokset huomioiden.
(HL 30 § 2 mom)
Palveluhankinta, jossa ei ole sovittu kokonaishintaa
Määräaikainen enintään 48 kk voimassa olevan sopimuksen kokonaisarvo. Toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen kuukausiarvo kerrottuna 48:lla (eli arvo 4 vuoden voimassa
oloaikana). (HL 30 § 3 mom)
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Puitejärjestelyt ja dynaamiset hankintajärjestelmät
Kaikkien puitejärjestelyn keston ajalle suunniteltujen hankintojen ennakoidut kokonaisarvot.
(HL 27 §, 30 §)
Innovaatiokumppanuus
Innovaatiokumppanuudessa ennakoidun arvon tulisi vastata ratkaisun innovatiivisuutta sekä
tutkimus- ja innovaatiotoimien kokonaisuutta sellaisten innovatiivisten ratkaisujen
kehittämiseksi, joita ei ole vielä saatavilla markkinoilla. Tavaroiden, palveluiden ja
rakennusurakoiden ennakoitu arvo ei saisi olla kohtuuttoman suuri suhteessa niiden
kehittämiseksi tehtyyn investointiin.
Käyttöoikeussopimukset
Käyttöoikeussopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä
hankintayksikön arviota käyttöoikeussopimuksen saajan sopimuksen voimassaoloaikana
tuottamaa liikevaihtoa ilman arvonlisäveroa.
Suunnittelukilpailut
Suunnittelukilpailua koskevan ennakoidun arvon laskemisen tapa riippuu
suunnittelukilpailun toteuttamisen tavasta. Jos suunnittelukilpailu toteutetaan
palveluhankintaan koskevan menettelyn osana, on arvon laskemisessa huomioitava
arvonlisäveroton palveluhankinnan ennakoitu arvo huomioiden osallistumispalkkiot ja
maksut. Jos suunnittelukilpailu toteutetaan siten, että osallistujille maksetaan maksuja tai
palkkioita, ennakoituun arvoon tulee laskea näiden maksujen ja palkkioiden arvonlisäveroton
ennakoitu määrä sekä palveluhankinnan ennakoitu arvo, jos sen tekemisestä on ilmoitettu
ennalta.

2.8 Hankintojen jakaminen osiin ja pilkkomiskielto
Hankintojen jakamisella tarkoitetaan sitä, että hankinta jaetaan esimerkiksi osatarjouksiin.
Osiin jakaminen on erityisen suositeltavaa etenkin silloin, kun sitä kautta voidaan
mahdollistaa pk-yritysten osallistuminen hankintaan. Osiin jaettaessa hankintayksikön tulee
määritellä eri osakokonaisuudet sekä, voiko tarjouksen antaa yhdestä, useammasta vai
kaikista osista. Hankinta voidaan jakaa osiin muun muassa - tuoteryhmittäin - alueittain ajallisesti esimerkiksi siten, että toimittajat toteuttavat hankintaa vuorotellen
tarjouspyynnössä ja sopimuksessa ennalta määritellyllä tavalla.
Hankinnan jakamisessa voi hyödyntää myös erilaisia puitejärjestelyjä ja esimerkiksi
dynaamista hankintajärjestelmää. Jos hankinta jaetaan osiin, tulee noudattaa kaikkien osien
yhteisarvon mukaista hankintamenettelyä.
Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin, jotta
voitaisiin välttää hankintalain soveltaminen. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei
myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai yhdistellä muutoin keinotekoisesti hankintalain
säännösten soveltamisen välttämiseksi.
Pilkkomiskiellolla tarkoitetaan sitä, ettei hankintaa saa pilkkoa eriin, laskea sen arvoa
poikkeuksellisin menetelmin tai yhdistellä eri hankintalajeja keinotekoisesti hankintalain
säännösten soveltamisen välttämiseksi. Hankintojen jakaminen osiin ei tarkoita hankintojen
pilkkomista.
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2.9 Tilaajavastuulaki ja harmaan talouden torjunta
Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
(1233/2006) eli tilaajavastuulakia tulee soveltaa, kun
 tehdään hankinta, joka koskee vuokratun työntekijän käyttämistä
 tehdään hankinta, jossa tilaajan eli hankintayksikön Suomessa olevissa työtiloissa tai
työkohteessa työskentelee sopimuskumppanin palveluksessa oleva työntekijä, jonka
työtehtävät liittyvät kaupungin toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai
kaupungin tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin tai
 tehdään rakentamista tai rakentamiseen liittyvää korjaus-, hoito- tai kunnossapitoa
koskeva hankinta.
Tilaajavastuulakia ei kuitenkaan sovelleta, jos
 vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään
kymmenen työpäivää tai
 hankintasopimuksen (tai peräkkäisten hankintasopimusten) vastikkeen arvo on ilman
arvonlisäveroa alle 9 000 euroa.
Käytännössä selvitysvelvollisuus koskee kuljetuspalveluita sekä palveluhankintoja, joissa
palvelu tuotetaan hankintayksikön tiloissa tai työkohteessa, esimerkiksi siivous-, huolto- ja
turvallisuuspalvelut. Hankintayksikön tulee selvittää, että sen sopimusosapuolena toimiva
taho (laissa hankintayksikön sopimusosapuolesta käytetään käsitettä alihankkija) on
huolehtinut työnantajavelvoitteistaan eikä käytä niin kutsuttua harmaata työvoimaa.
Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta on syytä kuitenkin edellyttää kaikissa kaupungin
hankinnoissa, koska tällä tavoin kaupunki varmistaa, että sen kumppanit noudattavat
työnantajavelvoitteita ja maksavat veronsa. Selvitysvelvollisuudesta ja tilaajavastuulain
perusteella johdetuista vähimmäisvaatimuksista tulee mainita jo tarjouspyynnössä.
Tilaajavastuulain nojalla tulee toimittajan osalta selvittää seuraavat seikat:
 selvitys kaupparekisteriin kuulumisesta (kaupparekisteriote)
 selvitys merkinnästä ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin
 selvitys arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
 selvitys verovelkarekisterin verovelan määrästä
 todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden
eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta (TyEL)
 selvitys sen noudattamasta yleisestä työehtosopimuksesta tai sen keskeisistä ehdoista
 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
 rakennusalalla selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
Hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tiedot Tilaajavastuu.fi-palvelusta. Suositeltavaa on
pyytää, että tarjoaja rekisteröityy tilaajavastuu.fi palveluun. Muutoin tiedot on toimitettava
erikseen hankintayksikölle.
Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Myös ulkomaisen yrityksen tulee
toimittaa vastaavat tiedot. Selvitys tulee tehdä viimeistään ennen hankintasopimuksen
tekemistä. Käytännössä voi olla järkevintä selvittää asiat ennen hankintapäätöksen tekoa,
jottei valittua toimittajaa tarvitse vaihtaa mahdollisten puutteiden vuoksi.
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Hankintayksikön tulee valvoa, että sen sopimuskumppanit huolehtivat verojen ja
lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta koko sopimuskauden ajan.
Hankintayksikön on tarkistettava ja dokumentoitava tilaajavastuutiedot 12 kuukauden
välein. Jotta valvonta olisi mahdollista, tulee valvonnasta sopia hankintasopimuksessa.
Tilaajalle eli hankintayksikölle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos selvitysvelvollisuus on
laiminlyöty. Lain valvonta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston vastuulla.

2.10. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset julkisille hankinnoille
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö pohjaa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen
(2016/679), tietosuojalakiin (1050/2018) sekä kansalliseen erityislainsäädäntöön.
Rekisterinpitäjän on tunnistettava tietosuoja-asetuksen vaatimukset kaikissa henkilötietojen
käsittelyvaiheissa rekisteröidyn oikeuksien turvaamiseksi. Sisäänrakennetun ja
oletusarvoisen tietosuojaperiaatteen näkökulmasta keskeistä on, että henkilötietojen
käsittelyyn sisältyvät näkökohdat otetaan huomioon jo hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Henkilötietojen käsittelyn ehdot
Tietosuoja-asetus asettaa vaatimuksia palveluntuottajan (henkilötietojen käsittelijä) ja
hankintayksikön (rekisterinpitäjä) väliselle sopimukselle. Nämä vaatimukset on huomioitava
tilanteissa, joissa palveluntuottaja tai tämän alihankkija tulee käsittelemään henkilötietoja
hankintasopimuksen perusteella. Tällöin on välttämätöntä huolehtia siitä, että
henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot on sopimusvelvoittein saatettu palveluntuottajan
tietoisuuteen. Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot tulee sisällyttää hankintaan jo
tarjouspyyntövaiheessa.
Keravan kaupungilla on käytössä hankintakohtaisesti muokattava hankintasopimuksen liite
(Tietosuojaliite hankintasopimuksiin) sekä henkilötietojen käsittelyä koskeva käsittelytoimien
kuvaus, joka tulee täyttää yhdessä sopimuskumppanin kanssa ja liittää osaksi
hankintasopimusta.
Hankintasopimuksen tietosuojaliitteen ohjeineen löydät Keravan kaupungin intrasta
Kertusta.

Tietosuojavaikutustenarviointi
Tietosuoja-asetus edellyttää rekisterinpitäjältä riskilähtöistä lähestymistapaa henkilötietojen
käsittelyyn. Kun henkilötietojen käsittelyyn todennäköisesti kohdistuu korkea riski, on
tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tehtävä tietosuojaa koskeva
vaikutustenarviointi. Riskin tasoa arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen
käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset.
Julkisten hankintojen kohdalla tietosuojavaikutustenarviointi konkretisoituu hankinnan
suunnitteluvaiheessa laadittavana riskienarviointina, jonka tarkoituksena on saada kiinni
niistä riskitekijöistä, jotka voivat aiheuttaa uhkaa rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.
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Vaikutustenarviointi on tehtävä, erityisesti, jos:





hankitaan uutta teknologiaa (esim. tietojärjestelmähankinnat, sähköisen asioinnin
kanavat)
käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä,
kuten terveystietoja, etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista vakaumusta
tai seksuaalista suuntautumista, tai
on kyse järjestelmällisestä ja kattavasta automatisoituun päätöksentekoon perustuvasta
arvioinnista, tai
on kyse yleisölle avoimen alueen järjestelmällisestä ja laajamittaisesta valvonnasta.

Vaikutustenarvioinnissa on tarkasteltava erityisesti suunniteltuja toimenpiteitä sekä
suojatoimia ja mekanismeja, joiden avulla voidaan lievittää henkilötietojen käsittelyyn
kohdistuvaa riskiä ja varmistaa henkilötietojen suoja sekä asetuksen vaatimusten
toteutuminen rekisterinpitäjän toiminnassa.
Ota tietosuojavastaava mukaan vaikutustenarviointien laatimiseen. Tietosuojavastaavalta voi
pyytää ohjeita myös muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Käytännön ohjeet ja lisätietoja tietosuojavaikutustenarviointiin liittyen löydät Keravan
kaupungin intrasta Kertusta.
Henkilötietojen käsittelyä koskeva tarkastuslista:




Mikäli ulkoinen sopimuskumppani käsittelee sopimuksen perusteella henkilötietoja,
tulee henkilötietojen käsittelystä sopia kirjallisesti. Muista sisällyttää henkilötietojen
käsittelyn ehdot pääsopimuksen liitteeksi.
Huomioi tietosuojanäkökohdat jo hankinnan alkuvaiheessa mm. laatimalla
henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienarviointi yhdessä tietosuojavastaavan kanssa.
Tutustu julkaisuun Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia
hankintoja, josta saat lisätietoja julkisiin hankintoihin liittyvistä tietosuojanäkökohdista.
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2.11 Hankintaprosessin kuvaus
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3. HANKINTAMENETTELYT
3.1 Kaksivaiheisuuden periaate
Kaksivaiheisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että tarjouskilpailu jaetaan kahtia siten,
että yritykselle asetettavat soveltuvuusehdot erotetaan hankinnan kohteeseen liittyvistä
vähimmäisvaatimuksista sekä vertailuperusteista.
Ensiksi arvioidaan tarjoajan soveltuvuus ja vasta sen jälkeen arvioidaan hankinnan kohdetta
koskevien vähimmäisvaatimusten täyttyminen sekä suoritetaan tarjousten vertailu. Näin
ollen tarjoajien soveltuvuutta koskevia ehtoja ei voida esimerkiksi vertailla, vaan soveltuvuus
tulee tarkastaa ennen vertailua.
Avoimessa menettelyssä hankintayksiköillä on mahdollisuus kuitenkin vertailla tarjouksia ja
arvioida tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta ennen tarjoajien soveltuvuuden ja
poissulkemisperusteiden tarkistamista. Tarkoituksena on lisätä joustavuutta
hankintamenettelyissä. Käytännön hankintamenettelyissä voi nousta esiin tarvetta ensin
vertailla tarjoukset ja vasta tämän jälkeen selvittää niiden antajien soveltuvuutta koskevien
vaatimusten täyttyminen sekä poissulkemisperusteiden käsillä oleminen.
Hankintapäätöksessä on kuitenkin näissäkin tilanteissa eroteltava perusteluissa tarjoajan
soveltuvuuden arviointi ja saatujen tarjousten vertailu.
Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) koskevat säännökset vaikuttavat
hankintamenettelyyn siten, että soveltuvuuden arviointi tulee tarjouskilpailun aikana
pääsääntöisesti olemaan nykyistä nopeampi ja vaivattomampi toimenpide. Hankintayksikkö
lähinnä tarkistaa tarjoajien vakuutuksen siitä, ettei poissulkemisperusteita ole ja että
soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Varsinaiset selvitykset soveltuvuudesta tulee pyytää
viimeistään voittaneelta tarjoajalta. Hankintayksikkö on siten velvollinen varmistamaan
soveltuvuusvaatimusten täyttymisen voittaneelta tarjoajalta ennen hankintasopimuksen
tekemistä.
Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta sellaisen tarjoajan kanssa, joka ei täytä
tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Kaksivaiheisuuden periaatetta tulee
noudattaa niin hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä kuin tarjousten käsittelyssäkin.
Koko hankintaprosessi tulee siis toteuttaa noudattaen kaksivaiheisuuden periaatetta.

3.2 Hankintamenettelyt
EU-hankinnoissa ja kansallisissa hankinnoissa voidaan käyttää samankaltaisia
hankintamenettelyitä. Hankinnan arvo ja luonne vaikuttavat kuitenkin mm.
hankintailmoituslomakkeen valintaan ja hankintaan liittyviin määräaikoihin, minkä vuoksi
ennen hankintamenettelyn valintaa täytyy selvittää, onko hankinta:
•
•
•
•

EU-hankinta
kansallinen hankinta
pienhankinta
sosiaali- ja terveyspalvelu tai muu erityinen palveluhankinta
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•

käyttöoikeussopimus

Hankintamenettelyksi valitaan kuhunkin hankintaan parhaiten soveltuva hankintamenettely.
Hankintamenettelyn valintaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
•

•
•

hankinnan kohde ja luonne (onko yksinkertainen ja selkeä hankinta vai monimutkainen,
onko tuotetta/palvelua valmiina markkinoilla, edellytetäänkö neuvotteluja toimittajien
kanssa jne.)
toimittajamarkkinat (paljon vai vähän toimittajia) ja
hankinnan aikataulu ja hankintaan käytettävät resurssit.

3.3 Yhteenveto EU-hankintamenettelyistä
Avoin menettely
• Yksivaiheinen menettely
• Menettelyä voidaan käyttää aina
• Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen
• Sopii perushankintoihin
• Yleisimmin käytetty hankintamenettely
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Rajoitettu menettely
• Kaksivaiheinen menettely
• Menettelyä voidaan käyttää aina
• Osallistumishakemuksen jättäneistä valitaan tarjoajat, jotka kutsutaan jättämään tarjous
• Vain tarjoajaksi valittu saa tehdä tarjouksen
• Tarjoajia valitaan vähintään 5, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän
• Tulee huomioida, että jo ensimmäisessä vaiheessa, kun hankintailmoitus julkaistaan on
tarjouspyyntöaineisto, tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset sekä käytettävät
arviointiperusteet julkaistava
• Sopii käytettäväksi esim. kun tarjousten vertailu on työlästä ja on odotettavissa, että
tarjoajia avoimessa menettelyssä olisi paljon

Puitejärjestely
• Puitejärjestely sitoo yleensä koko kaupunkia hankkimaan tavarat tai palvelut
puitejärjestelyn toimittajalta
• Puitejärjestely tehdään tavallisesti noudattaen avointa tai rajoitettua menettelyä
• Puitejärjestelyyn valittavien toimittajien määrä on ilmoitettava hankintailmoituksessa,
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa
• Yhden tai useamman toimittajan ja yhden tai useamman hankintayksikön välinen
sopimus, jossa sovitaan joko kaikista hankintaan sovellettavista ehdoista tai osa ehdoista
jätetään auki tai osa ehdoista sovitaan ja osa jätetään auki (avoinna olevat ehdot
määritellään sopimuskauden aikana kevennetyissä kilpailutuksissa)
• Minikilpailutuksesta ja sen toteuttamistavasta tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Niiltä
puitejärjestelyssä mukana olevilta tarjoajilta, jotka on valittu puitejärjestelyyn, tulee
pyytää kirjallinen tarjous avoinna olevien sopimusehtojen osalta (esim. hinta,
toimitusaika). Tarjousten tekemiseen tulee varata riittävä aika. Tehdyistä tarjouksista
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•

•

•
•
•

valitaan paras noudattaen tarjouspyynnössä esitettyä valintaperustetta ja
vertailuperusteita
Usean toimittajan kanssa tehdyn puitejärjestelyn sisällä tehtävät hankinnat voidaan
tehdä suorina tilauksina sellaisissa puitejärjestelyissä, joissa on sovittu sitovasti
hankinnan ehdoista
Puitejärjestelyssä voidaan sopia, että osa hankinnoista, esim. tietyn arvon alittavat,
voidaan tehdä ilman kevennettyä kilpailutusta. Näissä hankinnoissa noudatetaan
tarjouspyynnössä ilmoitettuja toimittajavalinnan ehtoja, kuten ranking-menettelyä.
Tarjouspyynnössä on voitu ilmoittaa myös, että kansallisen kynnysarvon alittavat
hankinnat tehdään suoraan joltain puitesopimustoimittajalta etukäteen määriteltyjen
ehtojen mukaan ja kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tehdään
etusijajärjestyksen tai kevennetyn kilpailutuksen perusteella
Alle 60.000 hankintoihin sovelletaan sovittuja puitejärjestelyssä määritettyjä ehtoja, ei
lähtökohtaisesti pienhankintaohjetta
Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta, mutta hankinnan kohteen sitä
perustellusti edellyttäessä se voi olla pidempi.
Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia sopimuskaudella

Neuvottelumenettely
• Kaksivaiheinen menettely
• Menettelyä voidaan käyttää vain, kun hankintalaissa asetetut käyttöedellytykset
täyttyvät
• Osallistumishakemuksen jättäneistä valitaan vähintään 3 tarjoajaa, jollei soveltuvia
ehdokkaita ole vähemmän
• Asetuista vähimmäisvaatimuksista ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteista ei
saa neuvotella
• Sopii käytettäväksi erityisesti silloin, kun hankinnan kohteen määrittely ja
hankintasopimuksen ehdot edellyttävät neuvotteluja toimittajien kanssa
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Kilpailullinen neuvottelumenettely
• Kaksivaiheinen menettely
• Menettelyä voidaan käyttää vain, kun hankintalaissa asetetut käyttöedellytykset
täyttyvät
• Osallistumishakemuksen jättäneistä valitaan vähintään 3 tarjoajaa, jollei soveltuvia
ehdokkaita ole vähemmän
• Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena tulee käyttää parasta hintalaatusuhdetta
• Sopii käytettäväksi erityisesti silloin, kun hankintayksikkö tarvitsee neuvotteluja
toimittajien kanssa määritelläkseen ja kartoittaakseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan
parhaiten täyttää; Tarkoituksena on löytää hankintayksikölle soveltuva ratkaisumalli,
joka parhaiten täyttää sen tarpeet
• Kun lopulliset tarjoukset ovat saapuneet, voidaan tietyin edellytyksin neuvotella
tarjouksesta parhaan tarjoajan kanssa
Innovaatiokumppanuus
• Kaksivaiheinen menettely
• Menettelyä voidaan käyttää vain, kun hankintalaissa asetetut käyttöedellytykset
täyttyvät
• Osallistumishakemuksen jättäneistä valitaan vähintään 3 tarjoajaa, jollei soveltuvia
ehdokkaita ole vähemmän
• Menettelynä on neuvottelumenettely
• Sopii käytettäväksi, kun tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai
rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuottavien tavaroiden, palvelujen tai
rakennusurakoiden hankkiminen
• Kehitystyön tulokset voidaan tietyin edellytyksin hankkia kumppanilta ilman
tarjouskilpailua
Suunnittelukilpailu
• Menettely, jolla hankintayksikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen,
kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin tai tietojenkäsittelyyn suunnitelman, jonka
tuomaristo valitsee kilpailulla
• Suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa voidaan tehdä
palveluhankintasopimus, kun suunnittelukilpailua koskevassa ilmoituksessa on todettu,
että palvelusopimus voidaan tehdä suunnittelukilpailun voittajan kanssa
Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Täysin sähköinen hankintamenettely tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla
oleville tuotteille
• Toteutettava rajoitettuna menettelynä pl. tarjoajien määrän rajoittaminen, sillä
järjestelmän tulee olla koko kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville
toimittajille.
• Järjestelmän kestoa ei ole rajoitettu
• Joiltain osiltaan hyvin samanlainen menettely kuin puitejärjestely
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Sähköinen huutokauppa
• Sähköinen huutokauppa on sähköisesti alenevin hinnoin tai tarjouksen sisältämiä
tekijöitä koskevin uusin arvoin toteutettava toistuva huutokauppamenettely sen jälkeen
kun tarjoajat on arvioitu ja tarjoukset käsitelty hankintayksikön valitseman
hankintamenettelyn perusteella
• Hankinnan sisältö tulee määrittää riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti.
• Sähköistä huutokauppaa voi edeltää avoin, rajoitettu tai neuvottelumenettely tai se voi
olla osa puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä kilpailutusta
Sähköiset luettelot
• Tarjousten sähköinen esittämismuoto, ei siis varsinainen hankintamenettely
• Käytettävissä myös puitejärjestelyiden ja dynaamisten hankintajärjestelmien sisäisissä
kilpailutuksissa

3.4 Suorahankinnat
Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen.
Suorahankinta on poikkeus tästä pääsäännöstä. Syy suorahankinnan käyttämiseen tulee aina
todeta ennalta ja se tulee perustella hankintapäätöksessä tai hankintaan liittyvässä muussa
asiakirjassa. Suorahankinta voidaan tehdä vain, kun hankintalaissa säädetyt edellytykset
täyttyvät. Suorahankinnan edellytyksiä tulkitaan aina suppeasti ja hankintayksiköllä on
todistustaakka siitä, että suorahankintaedellytykset täyttyvät.
Suorahankinnan edellytyksistä säädetään hankintalain 40 ja 41 §:ssä. Suorahankinnassa
hankintayksikkö hankintailmoitusta julkaisematta valitsee yhden tai usean toimittajan, joiden
kanssa neuvottelee sopimuksen ehdoista. Hankinta tehdään siis järjestämättä julkista
tarjouskilpailua.
Suorahankinta tulee erottaa tilauksista, jotka tehdään kilpailutettujen puitesopimusten ja
puitejärjestelyiden perusteella. Kyseiset tilaukset ovat jo kilpailutettujen sopimusten
täytäntöönpanoa.
Suorahankintaa koskeva ilmoitus
Hankintalain 131 §:n mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa sekä kansallisen
kynnysarvon ylittävässä suorahankintana toteutetussa liitteen E palveluhankinnassa ja
käyttöoikeussopimuksessa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa
julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä.
Tällöin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Ilmoitus tulee aina tehdä määrämuotoisena Cloudiasta löytyvillä lomakkeilla. Mikäli
ilmoitusmenettelyä ei käytetä, markkinaoikeus voi soveltaa perusteettomaan EUkynnysarvon ylittävään suorahankintaan muun muassa hankintasopimuksen
tehottomuussääntelyä. Näin ollen ilmoitusmenettelyä käyttämällä ja 14 päivän määräaikaa
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noudattamalla hankintayksikkö voi varmistaa sen, ettei hankintasopimuksen sitovuuteen
voida jälkikäteen puuttua. Jos ilmoitusta ei ole tehty, valitusaika päättyy 6 kk
hankintasopimuksen tekemisestä.
Myös kansallisessa suorahankinnassa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen
toimittaa julkaistavaksi vapaaehtoisen suorahankintaa koskevan kansallisen ilmoituksen
ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan
14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta, jolloin muutoksenhakuaika on kulunut.
Suorahankinta yksittäisessä sote-palveluhankinnassa
Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja
terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan
vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan
kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Tämä suorahankintaperuste
on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa ja tämän
käyttöedellytys tulee harkita ja perustella erikseen jokaisen potilaan ja asiakkaan osalta.
Asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamisella tarkoitetaan
pitkäaikaisen asiakassuhteen jatkamista tilanteessa, jossa aiempi sopimuskausi päättyy ja
palvelut kilpailutetaan uudestaan. Tällöin on mahdollista uudistaa yksittäinen asiakas- tai
hoitosuhde, jolla on asiakkaan elämäntilanteessa tai muista henkilökohtaisista syistä
erityinen merkitys. Esimerkiksi vanhuksen, vaikeasti sairaan tai kehitysvammaisen henkilön
asumispalvelut voivat jatkua ennallaan. Erityinen suorahankinta on mahdollinen myös
lastensuojelullisin perustein, kun hankitaan lapsen sijoituspaikkaa.

3.5 Hankintailmoitus
Hankintailmoituksella tarkoitetaan hankintayksikön ilmoitusta tarjouskilpailun
aloittamisesta. Ilmoituksen kohteena ovat mahdolliset tarjoajat. Hankintailmoitus käynnistää
hankintamenettelyn ja siinä julkaistaan hankintaa koskevat olennaiset tiedot.
Hankintailmoituksen tekeminen on säädetty pakolliseksi EU-kynnysarvot ylittävien
hankintojen lisäksi myös kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Ilmoitusmenettelyn
laiminlyönti on muotovirhe, joka pahimmillaan voi johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen
markkinaoikeudessa.
Sekä EU-hankinnoista että kansallisista hankinnoista on julkaistava ilmoitus osoitteessa
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ . EU-hankinnoissa ilmoitus lähetetään HILMA:sta EUilmoitukset sisältävään Tenders Electronic Daily -tietokantaan (TED-tietokanta). EUhankinnoissa ilmoitus julkaistaan HILMA:ssa vasta, kun hankintailmoitus on julkaistu ensin
TED-tietokannassa. Hankintailmoitukset täytetään Cloudiassa tai suoraan HILMAssa.
HILMAssa pyritään saman päivän aikana julkaisemaan klo 12.00 mennessä saapuneet
kansalliset ilmoitukset. EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskeva ilmoitus julkaistaan
TEDissä (HILMAn kautta) yleensä vasta 48 tunnin kuluttua.
Ilmoituksen voi lisäksi julkaista myös sanoma- ja ammattilehdissä sekä esimerkiksi
hankintayksikön omilla Internetsivuilla sen jälkeen, kun ilmoitus on julkaistu HILMA:ssa.
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Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tiedon
tarjouskilpailun järjestämisestä tiedossaan oleville toimittajille.
Hankintailmoitus on ensisijainen, mikäli hankintailmoitus on ristiriidassa tarjouspyynnön
kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hankintailmoituksessa on esim. määritelty
vähimmäisvaatimukseksi hankkeesta vastaavan henkilön ylempi korkeakoulututkinto, ei
vaatimusta voi muuttaa tarjouspyyntöön. Samoin, jos hankintailmoituksessa
sopimuskaudeksi on ilmoitettu 3 vuotta, ei kestoa voi tarjouspyynnössä muuttaa 4 vuodeksi.
EU-hankinnoissa tarjouspyynnön on oltava valmiina hankintailmoitusta tehtäessä
riippumatta valitusta hankintamenettelystä. Hankintayksikön on siis asetettava
tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi,
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa. Kyseiset
asiakirjat on asetettava saataville siitä päivästä, jona hankintailmoitus on julkaistu.
Hankintailmoituksessa on mainittava internet-osoite, josta tarjouspyyntö ja muut asiakirjat
ovat saatavilla. Näin ollen myös rajoitetussa menettelyssä tarjouspyynnön ja muiden
hankinta-asiakirjojen tulee olla valmiita ja lopullisia.
Neuvottelumenettelyn, kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja innovaatiokumppanuuden
osalta hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavan tarjouspyynnön ja hankinta-asiakirjojen
osalta riittää, että ne ovat alustavia. Hankinnan kohde sekä käytettävät kokonaistaloudellisen
edullisuuden vertailuperusteet on kuitenkin ilmoitettava riittävän täsmällisesti.
Hankintailmoituksen sisältö
Hankintailmoituksessa annettavia tärkeimpiä tietoja ovat hankintasopimuksen (palvelun)
kuvaus yleisellä tasolla ja laajuus, tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, käytettävä
hankintamenettely, tarjouskilpailuun otettavien toimittajien vähimmäis- ja enimmäismäärä
(paitsi avoimessa menettelyssä), sopimuksen tekemisen (valinnan) perusteet, määräaika
osallistumishakemusten jättämiselle muissa kuin avoimessa menettelyssä ja tarjouksen
jättämisen määräaika avoimessa menettelyssä. Hankinnan laajuutta voidaan kuvata
sopimuksen kestolla, arvioidulla työmäärällä tai hinta-arviolla. Hankintailmoituslomakkeessa
on tähdellä merkitty ne kohdat, joiden täyttäminen on pakollista.

3.6 Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön laatiminen on hankintaprosessin tärkein vaihe. Tarjouspyynnön
tarkoituksena on hankinnan kohteen ja sen toteuttamiseen liittyvien seikkojen kuvaaminen
siten, että sen perusteella saadaan lopullisia, yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia,
joiden perusteella tarjouksia voidaan tasapuolisesti vertailla.
Hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto toteutetaan sähköistä muotoa käyttäen.
Poikkeustapauksissa hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto voidaan toimittaa postitse
tai muulla vastaavalla toimitustavalla taikka näiden ja sähköisten välineiden yhdistelmänä.
Tarjouspyyntö on laadittava kirjallisesti ja siihen voi sisältyä hankinnan kohteesta riippuen
useita hankintaa koskevia liitteitä esim. palvelunkuvauksia, teknisiä määrityksiä,
toimintaympäristön kuvauksia ja laskelmia. Tarjouspyyntö täydentää hankintaa koskevaa
hankintailmoitusta ja mikäli asiakirjat eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan
hankintailmoitusta. Hankinnan kohteen tai hankintaa koskevien ehtojen muuttaminen
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tarjouspyynnössä, hankintailmoituksesta poikkeavalla tavalla, on mahdollista vain
rajoitetusti. Hankinnan kohdetta voidaan tarjouspyynnössä jossain määrin supistaa
verrattuna hankintailmoituksessa ilmoitettuihin tietoihin, mutta kohteen laajentaminen ei
ole mahdollista ilman uuden hankintailmoituksen julkaisemista.
Jos tarjouspyynnön laatimisvaiheessa havaitaan, että hankinnan kohdetta on
tarkoituksenmukaista laajentaa tai muuttaa sisällöltään hankintailmoituksesta poikkeavaksi,
edellyttää tämä hankinnan keskeyttämistä ja tämä uuden hankintailmoituksen julkaisemista.
Hankintamenettelyn kaksivaiheisuus tarkoittaa sitä, että hankintamenettelyssä on tehtävä
ero tarjoajan/ehdokkaan soveltuvuuden arvioinnin ja tarjousten keskinäisen vertailun välillä.
Tämän vuoksi jo tarjouspyynnössä kannattaa selkeästi erotella tarjoajaa koskevat
vaatimukset ja toisaalta hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset.
Tarjouspyynnön tulee sisältää niin selkeät tiedot hankinnan kohteesta, että sen perusteella
tarjoajat pystyvät tekemään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalaki määrittelee seuraavat
minimiedellytykset, joita tarjouspyynnössä on EU-hankinnoissa oltava:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

hankinnan kohteen määrittely sekä hankinnan kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset,
viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen,
määräaika tarjousten tekemiselle,
osoite, johon tarjoukset on toimitettava,
kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava,
tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset,
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä sekä neuvotteluissa
käytettävä kieli tai kielet,
ehdokkaiden ja tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä
soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö
täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD lomake) ja luettelo
asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoaja on
soveltuvuuden arviointia varten toimitettava,
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus,
kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden
tärkeysjärjestys,
tarjouksen voimassaoloaika,
keskeiset sopimusehdot,
muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten
tekemisessä (vaihtoehdot, osatarjoukset, vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin liittyvät
vähimmäisvaatimukset).

Lisäksi tarjouspyynnössä on suositeltavaa esittää seuraavat asiat:
• hankintaprosessin kuvaus (hankintamenettelyn vaiheet),
• yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana ja
• tarjousasiakirjojen julkisuus
Kansallisissa hankinnoissa laki ei säädä tarkemmin tarjouspyynnön sisällöstä. Sen sijaan
kansallisen hankintailmoituksen osalta on säädetty, mitä sen tulee sisältää (ks. tarkemmin
hankintalain 102 §). Kansallisten hankintojen tarjouspyynnössä on kuitenkin suositeltavaa
ilmoittaa samat asiat kuin EU-hankinnoissakin. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteiden
osalta riittää, että ilmoitetaan vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys; painoarvoja ei
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tarvitse ilmoittaa. Painoarvojen ilmoittaminen on kuitenkin aina suositeltavaa, koska se lisää
hankintamenettelyn läpinäkyvyyttä, helpottaa päätöksen tekemistä ja edesauttaa hyvän
tarjouksen tekemistä.
Tarjouspyynnössä on mainittava yksiselitteisesti tarjouksen toimittamistapa ja muoto. Jos
poikkeuksellisesti mahdollistetaan tarjousten toimittaminen paperiversiona, voidaan ne
pyytää lähettämään esim. USB -muistitikulle tallennettuna siten, että se toimitetaan samassa
kuoressa tarjouksen paperiversion kanssa.

3.7 Hankinnan kohteen määritteleminen
Tarjouspyynnössä tulee kuvata hankinnan kohde mahdollisimman tarkasti, jotta tarjoajat
pystyvät sen perusteella tekemään keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Kohteen
kuvauksessa tulee ottaa huomioon tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun
vaatimus. Mikäli joku markkinoilla oleva toimittaja tuntee hankinnan kohteen esimerkiksi
edeltäneen asiakassuhteen perusteella, tulee hankinnan kohteen kuvauksessa varmistua
siitä, että muutkin potentiaaliset tarjoajat saavat käyttöönsä vastaavat tiedot.
Yksityiskohtainen hankinnan kohteen kuvaus voi olla tarjouspyynnön liitteenä. Kuvauksessa
voidaan hankinnan kohteesta riippuen kuvata esimerkiksi nykytila, nykytilaan liittyvät
ongelmat, hankinnan tarkoitus ja tavoiteltava päämäärä, mitä ongelmia tilattavalla palvelulla
pyritään ratkaisemaan jne. Hankinnan kohteen kuvauksen tulee olla niin yksityiskohtainen,
että tarjoajat ymmärtävät sen perusteella hankinnan luonteen ja sisällön.
Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi, mitkä tekijät ovat hankinnan kohteeseen liittyviä
hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia ja mitkä ovat tekijöitä, jotka mahdollisesti
huomioidaan tarjousten vertailussa.
Hankinnan kohteen kuvaamisessa on mahdollista hyödyntää myös ympäristöominaisuuksiin,
sosiaalisiin ominaisuuksiin tai muihin ominaisuuksiin liittyviä merkkejä. Myös suoraan jonkun
tietyn merkin vaatiminen on mahdollista, mutta sen osalta on käytettävä tapauskohtaista
harkintaa, ettei vaatimalla jotain tiettyä merkkiä rajoiteta yritysten osallistumista
tarjouskilpailuun. Esimerkiksi pk-yrityksillä ei aina ole varaa hankkia vaadittavaa merkkiä.
Hankintayksikkö voi siten esimerkiksi määritellä hankinnan kohteen asettamalla tietyt
vaatimukset ja todeta mitkä merkit täyttävät vaaditut ominaisuudet, asettamatta kuitenkaan
vaatimukseksi kyseisiä merkkejä. On huomioitava, että jos hankintayksikkö ei edellytä
hankinnan kohteen täyttävän kaikkia merkille asetettuja vaatimuksia, tai merkkiin sisältyy
vaatimuksia, jotka eivät liity hankinnan kohteeseen, hankintayksikkö ei saa vaatia kyseistä
merkkiä. Tällöin hankintayksikön tulee yksilöidä merkille asetetuista vaatimuksista ne, jotka
liittyvät hankinnan kohteeseen.

3.8.1 Tarjouksen sisältövaatimukset
Tarjouspyynnössä on suositeltavaa kuvata yksityiskohtaisesti:
• miten tarjoajan pitää kuvata tarjoamansa palvelu/tavara (vaaditaanko esimerkiksi
projektisuunnitelman, palvelunkuvauksen tms. esittämistä),
• miten hinnat tulee ilmoittaa (suositeltavaa on, että tarjouspyyntöön sisältyy erillinen
hintaliite, jossa hankintayksikkö määrittelee hinnan ilmoittamistavan),
• ja mitkä ovat tarjouksen pakolliset liitteet.
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Tarjouspyynnöstä tulee ilmetä, mitä merkitystä tarjouksen liitteenä olevalla selvityksellä on;
käytetäänkö sitä tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamiseen vai tarjousten
vertailuun.
Tarjouksen tekemistä koskevan ohjeistuksen sisältö on harkittava tapauskohtaisesti.
Oleellista on, että ohjeet ovat riittävän selkeät ja yksityiskohtaiset, jotta kaikki tarjoajat
ymmärtävät ne.
Tarjouspyyntö on suositeltavaa tehdä käyttäen pohjana lomakepohjaista
tarjouspyyntöasiakirjaa. Suositeltavaa on, että tarjoajalta pyydettävät asiakirjat ja selvitykset
sisältyvät erillisiin tarjouslomakkeisiin, jotka tarjoajan tulee täyttää ja palauttaa tarjouksen
liitteenä. Tarjouslomakkeita käyttämällä voidaan minimoida riski siitä, että tarjoajat jättävät
epähuomiossa toimittamatta vaadittuja selvityksiä ja liitteitä tai ilmoittavat tietoja muussa
kuin pyydetyssä muodossa.

3.8.1.2 Konsortio
Tarjouksen voi tehdä myös tarjousyhteenliittymä eli konsortio. Tarjouskilpailuun
osallistumisesta ryhmittymänä sekä muiden tahojen voimavarojen käytöstä tarjouksen
tekemisessä on säädetty hankintalain 92 §:ssä. Tarjouspyynnössä on syytä erikseen mainita
siitä, että tarjouksen voi tehdä yhteenliittymänä varsinkin, jos toteutus edellyttää eri aloilla
toimivien yritysten yhteistoimintaa tai kyse on todella mittavasta hankinnasta.
Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua, kun yksikään ryhmittymän jäsenistä ei pysty
suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta itsenäisesti. Jokaisen ryhmittymään kuuluvan
yrityksen osallistua hankintasopimuksen mukaisen työn suorittamiseen.
Ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle, että tarjouspyynnössä asetetut taloudellista
ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat
vaatimukset ja muut vaatimukset täyttyvät. Jos tarjouksessa vedotaan muiden
voimavaroihin, näyttönä vaatimusten täyttymisestä voi olla esimerkiksi yritysten välisiä
sopimuksia tai muita sitoumuksia.
Tarjousyhteenliittymä voidaan muodostaa joko siten, että kukin mukana olevista yrityksistä
vastaa itsenäisesti jostakin hankinnan osa-alueesta tai siten, että kyse on samalla toimialalla
toimivista yrityksistä, jotka yhdessä kantavat vastuun koko hankinnan kohteesta.
Hankintayksikön on syytä vaatia, että ryhmittämä ovat yhdessä vastuussa
hankintasopimuksen toteuttamisesta. Lisäksi hankintayksikön on oltava selvillä, kenellä on
nimenkirjoitusoikeus ja kuka edustaa yhteenliittymää. Hankintayksikkö voi vaatia, että
ryhmittymä nimeää yhteisen edustajan tai johtavan ryhmittymän jäsenen, joka toimii koko
konsortion edustajana hankintayksikköön nähden.

3.9 Muut ilmoitukset
•
•
•

EU-hankintoja koskeva ennakkoilmoitus (päivämäärien lyhentämistä varten tai
tietopyyntöä varten)
EU-hankintoja koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta (ns. EU jälki-ilmoitus)
EU-hankintoja koskeva ilmoitus suorahankinnasta uutena ilmoituksena
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•
•
•
•
•

Kansallisia hankintoja koskeva suorahankintailmoitus
Yleinen avoimuusilmoitus
Tietopyyntöä koskeva ilmoitus
Korjausilmoitus
Keskeytysilmoitus

Edellä mainitut EU-hankintoja koskevat ilmoitukset (sekä kansallinen suorahankintailmoitus
ja erityisalojen hankintoja koskeva hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus) lähetetään julkaistavaksi
HILMA-portaalissa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/. EU-hankintoja
koskevat ilmoitukset toimitetaan HILMA:sta edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin
virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan
HILMA:ssa vasta sen jälkeen, kun ne on toimitettu julkaistavaksi EU-laajuisesti.

Jälki-ilmoitus tehtävä
EU-hankinta (myös päätös puitejärjestelystä,
mutta ei puitejärjestelyyn perustuvaa
yksittäinen hankinta, vaikka kynnysarvo ylittyisi)

Määräaika
30 pv sopimuksesta tai päätöksestä

EU-kynnysarvot ylittävä suorahankinta
Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuva
hankintasopimus

Suunnittelukilpailun tulokset
Käyttöoikeussopimusta koskeva hankinta
EU-hankinnan keskeyttäminen
Hankinta, josta julkaistu ennakkoilmoitus, mutta
ei hankintailmoitusta

30 pv kilpailun päättymisestä
48 pv käyttöoikeussopimuksen
tekemisestä
Ei määräaikaa
Ei määräaikaa
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3.10 EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko
Menettelytapa

Ei ennakkoilmoitusta

Ennakkoilmoitus julkaistu

Ilmoitus
tehty
sähköisesti

Ilmoitus tehty
sähköisesti

Ilmoitus ja
tarjouskirjat
sähköisesti

15 pv*

15 pv*

Ilmoitus ja
hankintaasiakirjat
sähköisesti

Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat)
Tarjousaika

35 pv*

30 pv*

Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely,
innovaatiokumppanuus, dynaaminen hankintajärjestelmä
Osallistumishakemuksen
jättäminen

30 pv*

Tarjousaika rajoitetussa
menettelyssä,
neuvottelumenettelyssä,
innovaatiokumppanuudessa
sekä dynaamisessa
hankintajärjestelmässä
30 pv**

30 pv*

30 pv*

30 pv*

25 pv**

10 pv**

10 pv**

Nopeutettu avoin, rajoitettu tai neuvottelumenettely
Osallistumishakemuksen
jättäminen

15 pv*

15 pv*

15 pv*

15 pv*

Tarjousaika rajoitetussa
menettelyssä

10 pv**

10 pv**

10 pv**

10 pv**

Tarjousaika avoimessa
menettelyssä

15 pv**

15 pv**

15 pv**

15 pv**

Jälki-ilmoitus

30 pv***

30 pv***

30 pv***

30 pv***

Jälki-ilmoitus,
käyttöoikeussopimukset

48 pv***

48 pv***

48 pv***

48 pv***

Ennakkoilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.
* Hankintailmoituksen lähettämispäivästä HILMAsta
TEDiin.
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn
syntymisestä
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3.11 Hankintamenettelyn keskeyttäminen ja keskeyttämisilmoitus
Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.
Oikeuskäytännön mukaan ratkaisevana on pidettävä sitä, onko hankintayksikkö hankinnan
keskeyttäessään kohdellut ehdokkaita tai tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi. Jos
menettely on ollut syrjivää tai epätasapuolista, hankinnan keskeyttäminen on
lähtökohtaisesti katsottu virheelliseksi menettelyksi.
Keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulisi kiinnittää huomiota siihen,
perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko
ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska harkintamenettelyn tulee pääsääntöisesti
johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää olisi hankintamenettelyn
aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen
kartoittamiseksi.
Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä,
vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä
keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden
hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen
ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulisi
varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa
tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen
johdosta.
Hankinnan keskeyttämistä koskevasta ratkaisusta tulee tehdä perusteltu päätös, joka
annetaan valitusosoituksineen tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Päätöksen
perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella
tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida,
onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita. EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan
keskeyttämisestä on lisäksi tehtävä jälki-ilmoitus.
Hankinnan keskeyttämistilanteessa hankintayksikön tulee usein ottaa kantaa myös
keskeytettyä menettelyä koskevien asiakirjojen julkisuuteen. Tarjousasiakirjat voidaan pitää
salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin
17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa
uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.
Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisten ja perusteltujen syiden vuoksi. Tällaisia syitä
voivat olla:
• tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi,
• kilpailutusprosessissa on tapahtunut virhe, jota ei voida korjata tai joka ilman
keskeyttämistä johtaisi lain vastaiseen hankintamenettelyyn,
• hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana eli
hankinta on käynyt (todellisista syistä) hankintamenettelyn aikana tarpeettomaksi,
• hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä
riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken),
• tarjoukset ylittävät hankintaan varatut määrärahat,
• ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia tai mikään tarjouksista ei
vastaa tarjouspyyntöä.
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4. SOVELTUUVUSVAATIMUKSET
4.1 Tarjoajan ja ehdokkaan soveltuvuusvaatimukset
Avoimessa menettelyssä ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä kaikki halukkaat toimittajat
saavat tehdä tarjouksen. Tarjoajan soveltuvuus tarkastetaan tällöin siinä yhteydessä, kun
tarjous on jätetty tai vaihtoehtoisesti vasta voittaneelta tarjoajalta. Rajoitetussa
menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja
innovaatiokumppanuudessa ehdokkaat ilmoittautuvat tarjouskilpailuun hankintailmoituksen
perusteella, jolloin ehdokkaiden soveltuvuus tarkastetaan niiden osallistumishakemusten
perusteella, joita ehdokkaat lähettävät hankintailmoituksen johdosta.
Hankintamenettelyn valinta ei vaikuta siihen, minkälaisia soveltuvuusvaatimuksia
ehdokkaille/tarjoajille asetetaan tai minkälaisia selvityksiä heiltä edellytetään. Avoin
menettely poikkeaa kuitenkin muista menettelyistä siinä, ettei hankintayksikkö voi
avoimessa menettelyssä rajoittaa tarjoajien määrää, vaan tarjouskilpailuun on otettava
mukaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Hankinnan arvolla on sen sijaan vaikutusta soveltuvuusvaatimusten asettamiseen. EUkynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä
eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESDP) näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää
seuraavat vaatimukset:
1) sitä ei koske hankintalain 80 ja 81 §:ssä tarkoitetut poissulkemisperusteet ja 2) se täyttää
hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.
Kansallisten hankintojen soveltuvuusvaatimusten osalta on hankintalaissa säädetty vain, että
vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikkö voi
kuitenkin kansallisissakin hankinnoissa noudattaa samoja vaatimuksia kuin EU-hankinnoissa.
Ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa voidaan kansallisissa hankinnoissa
huomioida esim. seuraavat tekijät:
1. täyttääkö ehdokas/tarjoaja sille asetetut vähimmäisvaatimukset,
2. osoittavatko ehdokkaan/tarjoajan esittämät selvitykset, että tarjoajalla on mm.
teknisen suorituskyvyn, ammattitaidon, rahoituksellisen ja taloudellisen asemansa
perusteella riittävät edellytykset hankinnan kohteen suorittamiseen,
3. onko ehdokkaan ja tarjoajan osalta olemassa jokin hankintalain mukainen pakollinen
poissulkemisperuste, ja
4. onko ehdokkaan ja tarjoajan osalta olemassa jokin hankintalain mukainen
harkinnanvarainen poissulkemisperuste.
Hankintamenettelyn kaksivaiheisuudesta seuraa, että ensin hankintamenettelyssä arvioidaan
tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät asiat ja vasta sen jälkeen arvioidaan tarjouksia ja niiden
sisältöä. Kun tarjoaja on hyväksytty, ei tarjousten arvioinnissa ja vertailussa voida enää
huomioida tarjoajan soveltuvuuteen liittyviä tekijöitä.
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4.2 Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta
Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelu-, ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä sekä
innovaatiokumppanuudessa hankintayksikön on hankintailmoituksessa ilmoitettava, kuinka
monta tarjoajaa tullaan ottamaan mukaan tarjouskilpailuun. Tarjoajien lukumäärän voi
ilmoittaa muodossa ”vähintään 5” tai vaihteluvälillä, esim. 5-8.
Osallistumishakemuksia saattaa tulla enemmän kuin hankintailmoituksessa kerrottu
enimmäismäärä, jolloin hankintayksikön tulee valita osallistumishakemuksen jättäneiden
yritysten joukosta ne ehdokkaat, joille toimitetaan kutsu jättää tarjous tai osallistua
neuvotteluihin. Hankintayksikön on hankintailmoituksessa ilmoitettava sellaisista
objektiivisista ja syrjimättömistä perusteista ja säännöistä, joita se tulee käyttämään
rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
tai innovaatiokumppanuudessa tarjouskilpailuun tai neuvotteluun osallistuvien ehdokkaiden
ja tarjoajien valitsemisessa.
Hankintailmoituksessa voidaan ilmoittaa valintaperusteista esim. seuraavasti:
”Menettelyyn valitaan xx (x) tarjoajaa. Mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin em. vähimmäismäärä, hankintayksikkö tulee vertailemaan
osallistumishakemuksia ja valitsemaan xx (x) tarjoajaa seuraavilla perusteilla:
a. Ehdokkaan referenssit hankinnan kohdetta vastaavista palveluista, painoarvo x %
•

Vertaillaan lomakkeen kohdan x perusteella. Vertailussa huomioidaan referenssien
lukumäärä ja vastaavuus hankinnan kohteena olevaan palveluun. Eduksi luetaan se,
että…

b. Ehdokkaan xxx palveluita tuottavien asiantuntijoiden kokemus, painoarvo x % jne.
•

Vertaillaan lomakkeen kohdan x perusteella…”

Hankintalaki ei edellytä kriteerien ilmoittamista tärkeysjärjestyksessä tai painoarvoilla, mutta
painoarvojen ilmoittaminen lisää valintaprosessin läpinäkyvyyttä, joten niiden ilmoittaminen
on suositeltavaa. Vertailtavien asioiden tulee olla sellaisia, joista ehdokkailta pyydetään
hankintailmoituksessa selvityksiä.

4.3 Tarjoajan ja ehdokkaan sulkeminen tarjouskilpailusta
Ehdokkaalle tai tarjoajalle, joka on päätetty sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, tulee antaa
asiaa koskeva ratkaisu tiedoksi. Avoimessa menettelyssä on tavallista, että tarjoajan
poissulkemista koskeva ratkaisu kirjataan varsinaiseen hankintapäätökseen ja lisäksi ko.
tarjoajalle toimitetaan tarjoajakohtainen kirje, jossa ratkaisu perustellaan.
Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja
tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen
päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä
asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin
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ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla
hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.
Muissa kuin avoimessa menettelyssä on hankintayksikön harkinnassa, antaako se tarjoajan
poissulkemista ja tarjoajien valintaa koskevan valituskelpoisen päätöksen tiedoksi
asianosaiselle heti kun ratkaisu on tehty vai vasta varsinaisen hankintapäätöksen yhteydessä.
Varsinaiseen valituskelpoiseen päätökseen tulee liittää valitusosoitus ja oikaisuohje.
Tarjoajien valinnasta varsinaiseen hankintapäätökseen kuluu aikaa yleensä vähintään 2
kuukautta, minkä vuoksi on suositeltavaa (hyvän hallinnon periaatteen mukaista), että
ehdokkaille ilmoitetaan joka tapauksessa siitä, että tämä on suljettu pois tarjouskilpailusta.
Ilmoittaminen voi tapahtua esimerkiksi sähköpostitse ja viestissä on syytä tuoda esiin, että
varsinainen valituskelpoinen päätös asiassa annetaan myöhemmin.
Seuraavat seikat puoltavat sitä, että tarjoajien valinnasta ja tarjoajan sulkemisesta ulos
tarjouskilpailusta annetaan muissa kuin avoimessa menettelyssä heti varsinainen
valituskelpoinen päätös:
•
•
•
•

Päätös tulee tältä osin lainvoimaiseksi.
Varsinaista hankintapäätöstä ei tarvitse enää antaa tiedoksi pois suljetuille ehdokkaille.
Ei tarvitse tehdä ”tuplatyötä” (ensin sähköposti, sitten vielä varsinainen päätös).
Ehdokas voi joka tapauksessa viedä asian markkinaoikeuteen, vaikka ei saisikaan
varsinaista päätöstä valitusosoituksineen, koska ehdokkaan katsotaan olevan
asianosainen.

Tarjoajan poissulkemista koskevaan asiakirjaan on liitettävä ohjeet siitä, miten ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi (valitusosoitus)
ja miten asiaa koskeva hankintaoikaisu tehdään hankintayksikölle.

5. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTEET
5.1 Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet
Tarjouksen valintaperusteen tulee aina olla kokonaistaloudellinen edullisuus.
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan
halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hankintayksikön on
ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste hankintailmoituksessa,
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa.
Valintaperuste on siis aina kokonaistaloudellinen edullisuus, mutta hankintayksikkö voi itse
päättää, vertaillaanko vain hintaa vai onko mukana myös laadullisia vertailuperusteita.
Jos tarjouskilpailun vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa, tulee tarjouksista valita
halvin, joka täyttää tarjouspyynnössä esitetyt hankinnan toteuttamiseen ja tarjoajien
ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset. Jos EU-hankinnoissa vertailuperusteena käytetään
muissa kuin tavarahankinnoissa halvinta hintaa, tulee se perustella hankinta-asiakirjoissa,
hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.
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Jos vertailuperusteena on kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras, tulee
tarjouspyynnössä ilmoittaa vertailuperusteet, joilla näitä arvioidaan.

5.2 Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet
Hinta-laatusuhteen vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa.
Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä
eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.
Vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa,
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön pitää ilmoittaa vähintään
varsinaiset vertailuperusteet kuten esimerkiksi hinta ja tekniset ominaisuudet ja niiden
painoarvot kuten esimerkiksi ”hinta 50 prosenttia” ja ”tekniset ominaisuudet 50 prosenttia”.
Hinta-laatusuhteen kustannustekijät on mahdollista esittää myös kiinteän hinnan tai
kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla.
Tällä tarkoitetaan ns. käänteistä kilpailutusta tai ranskalaista urakkaa.
Tarjouksen vertailuperusteina ei saa käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden
tai tarjoajien ominaisuuksiin. Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi on tehtävä
ennen tarjousten arviointia ja se tulee erottaa tarjousten arvioinnista.
Vertailuperusteiden tulee olla syrjimättömiä. Siten sallittua ei ole esimerkiksi käyttää
vertailuperusteita, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia tai edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta
hankintayksikön kanssa.
Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulisi olla taloudellista merkitystä
hankintayksikölle ja hankinnasta aiheutuville kustannuksille tulisi antaa riittävää painoarvoa
tarjousten valinnassa. Kansallisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että julkisten
hankintojen edullisuuden vaatimuksista johtuen hinnalle on annettava hankinnan luonteesta
riippuen riittävä merkitys. Jokaisen hinta-laatusuhteen vertailuperusteista ei ole välttämättä
kuitenkaan tuotettava taloudellista etua hankintayksikölle, vaan myös sellaiset seikat, jotka
eivät ole puhtaasti taloudellisia, voivat vaikuttaa tarjouksen edullisuuteen.
Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet voivat olla esimerkiksi teknisiin ansioihin, esteettisiin
tai toiminnallisiin ominaisuuksiin, ympäristöystävällisyyteen, käyttökustannuksiin,
kustannustehokkuuteen, elinkaarikustannuksiin, myynnin jälkeiseen tukeen,
huoltopalveluihin, toimitusaikaan jne. liittyviä perusteita.
Hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun
henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun
henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamiseen
(hankintalain 93 §). Koulutus- ja työkokemustiedot on syytä pyytää kaikille yhteneväisellä
henkilötietolomakkeella, jotta tiedot saadaan mahdollisimman vertailukelpoisesti.
Markkinaoikeus on lukuisissa ratkaisuissa linjannut seuraavaa: ”Tarjoajan
soveltuvuusvaatimukset ja tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet
voivat vaihdella hankinnan kohteen mukaan. Siten eräät seikat voivat liittyä joissakin
tapauksissa tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja toisissa tapauksissa taas paremminkin
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tarjousten taloudellisen edullisuuden arvioimiseen. Hankintamenettelyn avoimuus ja
tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä
seikoilla on merkitystä yhtäältä tarjoajien soveltuvuutta ja toisaalta tarjousten
kokonaistaloudellista paremmuutta arvioitaessa.” Hankintayksikkö voi käyttää
vertailuperusteena esimerkiksi tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää
kokemusta tai osaamista. Soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet eivät voi olla
kuitenkaan samoja.
Tarjouspyyntöä laadittaessa ja vertailuperusteita asetettaessa on huolellisesti harkittava,
miten tarjousten vertailu on käytännössä mahdollista suorittaa valituilla vertailuperusteilla
luotettavin sekä objektiivisin mittarein. Vertailuperusteita valittaessa on muistettava, että
tarjousten vertailu tulee tehdä käyttämällä kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja perusteita ja
vain niitä. Vertailuperusteet on kuvattava niin tarkasti, että tarjoaja ymmärtää niiden
sisällön. Vertailuperusteet on asetettava siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin
perustuvat tiedot. Epäselvissä tilanteissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava
tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.
Hinta-laatusuhteen arvioinnissa voidaan käyttää hinnan lisäksi mm. seuraavia laadullisia
perusteita joihin on hyvä määritellä myös alakriteerit.
Laadullisia
vertailuperusteita,
hankintalain
esimerkkejä

Muita

x Tekniset ansiot (määriteltävä arvostettavat seikat)
x Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet (määriteltävä
arvostettavat seikat)
x Esteettömyys
x Kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu
x Käyttökustannukset (määriteltävä laskentaperusteet)
x Kustannustehokkuus (määriteltävä arvostettavat seikat)
x Myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki (määriteltävä
arvostettavat seikat)
x Huolto (määriteltävä arvostettavat seikat)
x Toimituspäivä tai toimitus-/toteutusaika (määriteltävä
arvostettavat
seikat)
x Muut toimitusehdot
x Henkilöstön pätevyys ja kokemus sekä henkilöstön organisointi,
jos henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus
hankintasopimuksen toteuttamisessa.
x Laatua voidaan arvioida myös ns. ranskalaisen urakan
menetelmällä, jossa asetetaan kiinteä hinta esim. hintakattona ja
arvioidaan laatuun liittyviä perusteita kuten saatavia suoritteiden
määriä ja sisältöjä.
x Ympäristöystävällisyys (määriteltävä, onko kyse energia- tai
materiaalitehokkuudesta, kierrätettävyydestä tms. seikasta ja
määriteltävä arvostettavat seikat)
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Vertailuperusteiden painoarvo ilmoitetaan tarjouspyynnössä yleensä prosenttilukuina,
joiden tulee olla yhteensä 100 prosenttia. Vertailuperusteen osatekijälle/alakriteerille voi
olla vastaavasti määritelty painoarvo prosenttilukuna. Pisteytyksessä käytettävä
pisteasteikko tulee määritellä etukäteen tarjouspyynnössä. Asteikon tulee olla saman
suuruinen kaikkien painoarvolla kerrottavien vertailuperusteiden osalta, muuten
vertailuperusteiden painoarvot muuttuvat. Asteikko voi olla esim. 0 - 5, 0 - 10 tai 0 -100.
Pisteytyksen tulee noudattaa vertailtavien tekijöiden suhteellista eroa myös laadullisten
tekijöiden osalta.
Esimerkki vertailuperusteista:
Tarjouksista valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras käyttäen seuraavia vertailuperusteita:
Hinnan painoarvo 40 %
Laadullisten tekijöiden painoarvo 60 %, pisteytys (0-10 p), käyttäen seuraavia alakriteerejä
-x
, painoarvo 25 %
-x
, painoarvo 20 %
-x
, painoarvo 15 %

Eräs tapa määrittää hintapisteytys on kertoa hinnasta saatava maksimipiste tai painoarvo
alimman hinnan ja tarjotun hinnan suhdeluvulla. Myös muita laskutapoja voidaan käyttää.

Hintavertailun osalta kaava on seuraava:
vertailuperusteen painoarvo x

Laadun vertailuperusteen osalta kaava on seuraava:
vertailuperusteen painoarvo x

alin hinta
tarjottu hinta

tarjotun laadun pistearvo
parhaan laadun pistearvo

5.3 Hinnaltaan halvin vertailuperusteena ja hintakorien ja elinkaarikustannusten käyttäminen
Kaikissa tarjouskilpailuissa on vertailtava tarjouksista ilmenevää hankinnan hintaa (pl.
käänteinen kilpailutus). Hinta voi olla joko ainoa valintaperuste tai hinta-laatusuhteessa yksi
vertailuperuste muiden perusteiden joukossa. Hinnan vertailun yksinkertaisuus tai
monimutkaisuus on suorassa suhteessa hankinnan laatuun.
Mikäli EU-hankinnoissa hankintayksikkö käyttää muissa kuin tavarahankinnoissa tai sosiaalija terveyspalveluissa tai muissa erityisissä palveluhankinnoissa kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat
38

perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä
koskevassa kertomuksessa.
Jos kyseessä on kertaluonteinen tavarahankinta ilman jatkopalveluita, voi hinnan määrittely
olla hyvinkin helppoa ja vertailukelpoiset hinnat voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä
ilmoittamalla tarjouspyynnössä tavaran spesifikaatio ja määrä ja pyytää sille hinta.
Esimerkiksi: hinta: laatuluokan X paperia (määritelty tarkemmin liitteessä X), 10 X kokoista
laatikkoa, toimitettuna = _______euroa (alv 0%).
Vertailuhinnan määrittely vaikeutuu, kun tavaroita/palveluita on useita, sopimus on
pitkäkestoinen, tavaroihin liittyy palveluita tai kyse on pitkäkestoisesta, monimutkaisesta
palveluhankinnasta tai rakennusurakasta.
Luotettava vertailutieto hinnan osalta saadaan siten, että kaikkia hankinnan kohteena olevia
hintoja vertaillaan.
Jos hankinnan kohde on kuitenkin edellä kuvatulla tavalla laaja ja moniosainen ja/tai
tarjoajien määrä on suuri, voi olla tarpeen kehittää erityisiä menetelmiä, joilla saadaan
laskettua tarjousvertailussa huomioitava vertailuhinta. Hankintalaissa ei oteta kantaa siihen,
millaisia malleja hintavertailussa voidaan käyttää. Varsin vakiintunut käytäntö on tehdä ns.
hintakoreja, jotka sisältävät pääosan hankinnan kohteesta.
Hintakorin tulisi kuvata hankinnan kohdetta mahdollisimman kattavasti ja sen tulisi sisältää
kaikki merkittävimmät tuotteet siten, että hintakorissa olisi vähintään yli 80 % ostettavien
tuotteiden arvosta. Muilta osin voidaan pyytää esim. hintalistaa osana tarjousta, mutta
näiden ns. listattujen tuotteiden vertailua ei tehdä.
Mikäli hankintayksikkö ei ole varma, että sama määrä hankinnan kohdetta tullaan ostamaan
jatkossakin, on syytä esittää asiasta varauma tarjouspyynnössä.
Esimerkki: Hankinnan kohteena on 1000 erilaista työkalua ja varaosaa, joita tullaan ostamaan
eri määriä kahden vuoden sopimuskauden ajan. Hankintayksikkö selvittää, mitkä edellisen
vuoden ostojen perusteella em. tuhannesta tuotteesta muodostavat n. 80 % hankinnan
arvosta. Usein tuotemäärästä noin 20% muodostaa 80% kustannuksista (ns. Pareton
periaate). Näin ollen tässä esimerkissä 200 kalleimman tuotteen muodostamalla
vertailuhinnalla on mahdollista tehdä siinä määrin luotettava vertailu, että hinnaltaan halvin
tarjoaja voidaan valita. 80 % tuotteista edustaa hinnaltaan ainoastaan 20% kokonaishinnasta
ja toisaalta tässä erässä tuotteita on 800 eli merkittävä kappalemäärä. Lisäarvo siitä, että
näidenkin kaikkien 800:n tuotteen hinnat vertailtaisiin, ei välttämättä muuttaisi lopputulosta.
Esim.: Hankintayksikkö ilmoittaa edellisen vuoden kappalemäärät tarjouksen tekemistä
varten. Hankintayksikkö ei sitoudu ostamaan samaa määrää tuotteita vuosittain. Hankittava
määrä voi olla suurempi tai pienempi, todennäköisesti xx.. Hinnassa on huomioitava kaikki
tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehdot.
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Hinnoittelutaulukko
Tuote

Kappaletta/vuosi

1

3000

2

2700

jne.

2100

Kappalehinta

Hinta/vuosi annetulla
kappalemäärällä

Vertailuhinta: Kunkin tarjouksen ”hinta/vuosi annetulla kappalemäärillä”, sarakkeiden luvut
lasketaan yhteen. Vertailussa halvin tarjous saa yy [OHJE: Viittaa hinnan painoarvoon]
pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x yy.
Lisäksi pyydetään liittämään tarjoukseen hinnasto, jossa on annettu hinnat tuotteille xx11000. Näitä voidaan ostaa kilpailun voittajalta hankintayksikön tarpeen mukaan.
Hintakorin muodostamisessa ei tietenkään voida luottaa siihen, että Pareton periaate aina
toteutuu vaan hintakori on rakennettava todellisen toteuman mukaan. Mikäli esimerkissä
esitettyä 20/80 jakaumaa ei synny, vaan edellisen vuoden ostot jakautuvat tasaisesti kaikille
tuotteille, on syytä vertailla kaikkien tuotteiden hintoja. Kaikkien tuotteiden hintojen
huomioiminen antaa tietysti aina luotettavimman kuvan hinnoista.
Kolmantena vaihtoehtona on käyttää ns. laskuperusteista hintakoria, jossa laaditaan
hintakori tavallisimman kuukausittaisen laskun pohjalta. Tällaista mallia on käytetty usein
esim. telealan palveluhankinnoissa, joissa aiemman laskutuksen perusteella voidaan saada
varsin luotettava tieto vastaavasta hintatasosta niille palveluille, joita hankintayksikkö on
käyttänyt ennen kilpailua. Toki, jos hankintayksikön on tarkoitus muuttaa palvelutasoja ja
lisätä palveluita entisestä, tämä tulee ottaa huomioon hintakoria laadittaessa.
Elinkaarikustannukset
Elinkaarikustannukset ovat yksi kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteista. Kun
valintaperusteena käytetään elinkaarikustannuksia, hintakori pyritään rakentamaan siten,
että siinä painottuvat mahdollisimman totuudenmukaisesti hankinnan kokonaiskustannukset
koko sopimuskaudella. Elinkaarikustannusten huomioiminen on tärkeää esim.
laitehankinnoissa, joissa laite on vain yksi osa kustannuksista ja laitteeseen liittyvät huolto- ja
korjauspalvelut tai vaikkapa laitteen käytön edellyttämät tarvikkeet, esimerkiksi reagenssit,
muodostavat suurimman osan laitteen elinkaaren mukaisista kokonaiskustannuksista. Usein
nimittäin tilanne on juuri se, että laitteen hankintahinta muodostaa vaikkapa alle 20 %
sopimuskauden aikaisista kustannuksista.
Laitehankinnassa hintakori/elinkaarikustannus voisi olla esim. seuraavanlainen:
•
•
•

Laite xx hankintahinta
Laitteen huolto tarjouspyynnön mukaisella kuvauksella 60 kk ajalta
Reagenssit xxx kpl (esim. perustuen oletukseen menekistä 5 vuoden ajalta)
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Tietokonehankinnassa hintakori/elinkaarikustannus voisi puolestaan olla esim.
seuraavanlainen:
”Tarjousten vertailu tapahtuu kokonaishinnan perusteella. Kokonaishintaan lasketaan 36
kk:n laitevuokrat sekä laitteiden lunastuksessa käytettävä jäännösarvo.
•
•
•
•
•
•
•

Kokonaishinnan osalta laskennassa käytetään seuraavia tarjouspyynnössä esitettyjä
määriä:
kiinteät työasemat per 50 laitetta
kannettavat tietokoneet per 25 laitetta
oheistulostimet per 25 laitetta
tuntihintainen työ 50 kpl 3 tunnin toimeksiantoja, sisältäen kuluveloitukset
vakiointityö
Takuu, toimitus, asennus ja testaus on sisällytettävä laitteiden yksikköhintoihin.”

Toisinaan näkee, että hinnan painoarvo on jaettu alapainoarvoihin. Esimerkiksi
palvelukokonaisuuden käyttöönottoprojektin painoarvo on 10 % ja palvelun kuukausimaksu
x 60 kk on painoarvolla 50 %, muut tekijät 40 %. Tällaisen mallin ongelma on se, että joku
toimittaja voi laskelmoida niin, että tarjoaa käyttöönottoprojektin hinnaksi jonkun aivan
ylimitoitetun summan ja palvelun kuukausimaksuksi sitten erittäin halvan hinnan. Tarjoaja
voi siis laskea, että näin saa luultavasti heikoimmat pisteet käyttöönottoprojektin hinnassa
mutta ylivoimaisesti parhaimmat pisteet palvelun kuukausimaksun osalta. Tällaisissa
tapauksissa usein käykin niin, että halvin lopputulos onkin tosiasiassa hankintayksikölle
kaikkein kallein. Usein hankintayksikkö voi tässä tilanteessa joutua keskeyttämään
hankinnan. Tämän vuoksi esimerkkitapauksessakin olisi turvallisinta muodostaa sellainen
hintakori, jossa hinnan painoarvo on 60 % ja tarjousvertailussa huomioitavaan
vertailuhintaan lasketaan yhteen 1) käyttöönottoprojektin hinta ja 2) palvelun kk hinta x 60
kk.
Hankinta-asiakirjoissa on aina ilmoitettava, mitkä tiedot tarjoajien on toimitettava
elinkaarikustannusten arvioimiseksi ja mitä menetelmää siinä käytetään.
Lisää esimerkkejä
elinkaarikustannuksista

Tuotteen hankintahinta

€/laite

Käyttökustannus, energiakulutus,
30h/vko

€/kk, käyttöaika

Huoltokustannus
kk

€/laite/kk, huolto 36

Koulutuskustannus

€/5 hlön ryhmä, 2 h

Käytöstä poistokustannus

€/laite
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Elinkaarikustannuksista on hyvä erottaa ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat
kustannukset, joita voidaan käyttää hankintalaissa määritellyin edellytyksin. Keskeistä
ulkoisten ympäristövaikutusten kustannusten arvioinnissa on osata valita
arviointimenetelmä, joka perustuu puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin
perusteisiin, se ei suosi tai syrji tiettyjä toimittajia, menetelmä on kaikkien osapuolten
saatavilla ja kustannusten laskemiseksi vaadittavien tietojen toimittaminen ei vaadi
kohtuuttomia ponnistuksia tavanomaista huolellisuutta noudattavilta toimittajilta. On myös
tärkeää selvittää etukäteen, että tarjoajat kykenevät tarjouksissa antamaan ulkoisten
ympäristövaikutusten kustannusten laskentaan liittyvät tiedot.

6. HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN JA PERUSTELEMINEN SEKÄ
HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVA KERTOMUS
Hankintapäätöksen on oltava kirjallinen ja siihen pitää sisältyä keskeisimmät perustelut.
Päätös voi perustua vain hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä kerrottuihin valinta- ja
vertailuperusteisiin.
Varsinaisen hankintapäätöksen ohella päätös on tehtävä myös muusta ratkaisusta, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Tällaisia ratkaisuja ovat mm. päätös ehdokkaan
tai tarjoajan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta, päätös tarjouksen sulkemisesta
tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä neuvottelumenettelyssä tapahtuva
vaiheittainen tarjousten vähentäminen.
Puitejärjestelyyn perustuvasta kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tulee tehdä
hankintapäätös, mikäli hankinta perustuu minikilpailutukseen. Muissa tapauksissa kyse on
puitesopimuksessa tilauksesta. Suurista tilauksista on syytä tehdä kuitenkin myös erikseen
hankintapäätös (Huomio: tällöin muutoksenhaku hankintalain 146.3 § :n perusteella,
valituslupa markkinaoikeudelta).
Mikäli hankintaan sisältyy optio-oikeus, tekee siitä päätöksen sama toimielin tai viranhaltija,
joka on tehnyt varsinaisen hankintapäätöksen, ellei päätöksenteko-oikeutta ole siirretty
varsinaisessa hankintapäätöksessä muulle taholle.
Tarjousvertailun osalta perustelut tulee esittää sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle käy
ilmi oman tarjouksen sijoittuminen tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin.
Tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu
kunkin vertailuperusteen osalta. Hankintayksikön ei kuitenkaan tarvitse yksilöidä, mihin
konkreettiseen seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta saama pistemäärä
perustuu. Riittävää on, että tarjouksen ansiot ja pistemäärä käyvät muutoin ilmi
perusteluista.
Esim. jos hankintaan sisältyy suuri määrä tuotteita, ei jokaisen tuotteen saamia pisteitä
tarvitse yksilöidä, vaan piste-erot voidaan kuvata yleisellä tasolla. Tarjousten perusteluiden
tulee kuitenkin olla riittäviä, että tarjoajat voivat arvioida päätöksen oikeellisuutta.
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksestä on valinta ja vertailuperusteiden osalta
käytävä ilmi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•

Mikä tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin (hinnaltaan halvin,
kustannuksiltaan edullisin tai hintalaatusuhteeltaan paras)?
Miten tarjoukset ovat sijoittautuneet eri arviointiperusteiden suhteen?
Miten arviointi ja mahdollinen pisteytys on tehty?

Hankintayksikön on laadittava EU-kynnysarvon ylittävästä hankintasopimuksesta erillinen
kertomus, jos jotakin seikkaa ei ole tarpeen ilmoittaa varsinaisessa hankintapäätöksessä. Jos
kaikki tiedot ovat hankintapäätöksessä, jälki-ilmoituksessa tai muissa hankinta-asiakirjoissa ei
erillistä kertomusta vaadita.
Hankintapäätökseen tulee merkitä seuraavat tiedot:
x Yksilöity otsikko
Huom! Tarjoajien
liike- tai ammattisalaisuuksia
ei saa sisällyttää julkisiin
asiakirjoihin.

x Diaarinumero, päätöspäivämäärä ja §
x Päättävä viranomainen
x Päätöksen valmistelija ja valmistelijan yhteystiedot
x Hankinnan kohde (hankittava tavara, palvelu tai
rakennustyö) ja määrä sekä sopimuskausi
x Valittu hankintamenettely ja tarvittaessa sen perustelut
sekä selvitys siitä, miten hankinnasta on ilmoitettu
x Selvitys, keneltä tarjouksia on pyydetty ja saatu
x Selvitys tarjouspyynnön tai tarjousten tarkennuksista sekä
käydyistä neuvotteluista tarvittaessa
x Tarjouksen tehneet (erikseen määräajassa tehdyt ja
myöhästyneet tarjoukset)
x Selvitys tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisesta, sisältäen
mahdolliset poissuljetut ehdokkaat tai tarjoajat sekä
perusteet (voi tarvittaessa sisältyä myös erilliseen
päätökseen)
x Selvitys tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
arvioinnista sisältäen mahdolliset hylätyt tarjoukset ja
hylkäysperusteet
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x Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste ja hintalaatusuhteen vertailuperusteet
x Hankintapäätöksen on sisällettävä keskeiset perusteet,
joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty sekä tiedot
vertailuperusteiden soveltamisesta sellaisella tarkkuudella,
että tarjoajille käy ilmi oma sijoittuminen suhteessa muihin
tarjoajiin (vertailu voi sisältyä myös hankintapäätöksen
liitteeseen)
X Eli tarjousten hintavertailu tai kustannusten vertailu, jos
tarjouksia on useampia ja kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena on halvin hinta tai kustannuksiltaan
edullisin, tai hinta-laatusuhteen vertailu ja sen perustelut,
jos perusteena on paras hinta-laatusuhde.
X Valitun toimittajan nimi ja Y-tunnus
x Sovelletut lainkohdat
x Hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman
arvonlisäveroa (voidaan ilmoittaa myös sopimuksen
vuosihintaa hyväksikäyttäen)
x Hankinnan valmistelija, asiantuntija tai muu valmistelussa
mahdollisesti mukana ollut henkilö, ryhmä tai yksikkö
x Maininta asiassa tehtävästä kirjallisesta sopimuksesta ja
siitä, että hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta kun sopimus
on allekirjoitettu
x Tieto pakollisen odotusajan pituudesta. Tieto myös
vapaaehtoisen odotusajan noudattamisesta
puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa ja dynaamiseen
hankintajärjestelmään perustuvassa hankinnassa
(Odotusajat koskevat kansallisen kynnysarvon ylittäviä
liitteen E palveluhankintoja. Kansallisissa hankinnoissa vain
vapaaehtoiseen suorahankintailmoituksen julkaisemiseen
liittyvä odotusaika.)
x Maininta asiakirjojen julkisuudesta sekä säilytyspaikka
x Maininta siitä, että tilaajavastuulain mukaiset asiat on
selvitetty (esim. tilaajavastuu.fi –raportilla), mikäli
hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia
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x Muutoksenhakuohjeet (valitusosoitus markkinaoikeudelle
ja oikaisuohje hankintaoikaisun tekemiseksi) on laitettava
hankintapäätöksen liitteeksi
Tiedoksianto

Hankintapäätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen
(myös keskeyttämispäätös) on annettava kirjallisesti tiedoksi
kaikille niille, joita asia koskee, eli tarjouskilpailuun
osallistuneille (voittaneelle ja muille tarjouksen jättäneille,
myös tarjouskilpailusta hylätyt tai poissuljetut tarjoajat).
X Erillinen poissulku- tai hylkäyspäätös perusteluineen ja
muutoksenhakuohjeineen annetaan tiedoksi poissuljetuille
tai hylätyille.
X Kaksivaiheisissa menettelyissä (kuten rajoitettu tai
neuvottelumenettely) ensimmäinen, tarjoajien valintaa
koskeva päätös annetaan tiedoksi kaikille
osallistumishakemuksen jättäneille ehdokkaille, ja toinen,
varsinainen hankintapäätös, vain menettelyn toisessa
vaiheessa mukana olleille tarjoajille.
x Tiedoksianto tehdään ensisijaisesti sähköisesti käyttäen
tarjoajan tätä tarkoitusta varten ilmoittamaa sähköistä
yhteystietoa (sähköpostiosoitetta).
x Tiedoksiantoa koskevaan viestiin on erikseen merkittävä
tieto viestin lähettämispäivästä

Tiedoksisaantiaika

x Päivä, jolloin sähköinen viesti päätösasiakirjoineen on
vastaanottajan käytettävissä siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Pääsääntöisesti se on viestin lähettämispäivä, ellei
esitetä muuta selvitystä. Sähköiseen viestiin on erikseen
merkittävä viestin lähettämispäivä.
x Jos hankintapäätös annetaan tiedoksi postitse,
tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja
näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
x Jos käytetään todisteellista tiedoksiantoa saantitodistusta
vastaan (hallintolain 60 §), tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen sinä päivänä, jolloin lähetys on kuitattu
saantitodistukseen vastaanotetuksi.
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7. MUUTOKSENHAKUOHJEET
7.1 Päätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeet

Päätöksen kohteena oleva hankinta
(hankinnan ennakoituun arvoon
perustuen)

Liitettävä muutoksenhakuohje

Kansallisen kynnysarvon alittavat
hankinnat eli ns. pienhankinnat

Hankintaoikaisu kansallisen kynnysarvon
alittavissa hankinnoissa sekä kuntalain
mukainen muutoksenhaku (oikaisu- ja
valitusosoitus)

Kansallisen kynnysarvon ylittävät
hankinnat eli kansalliset hankinnat + EUhankinnat

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa (hankintaoikaisu- ja
valitusosoitus)

Päätös hankinnan keskeyttämisestä
kansallisen kynnysarvon ylittävässä
hankinnassa

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa (hankintaoikaisu- ja
valitusosoitus)

Ehdokkaiden valintaa/hylkäämistä
koskeva erillinen päätös kansallisen
kynnysarvon ylittävässä hankinnassa

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa (hankintaoikaisu- ja
valitusosoitus)

Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat (puitejärjestely kilpailutettu hankintalain mukaisesti)
*
Päätöksen sisältö

Liitettävä muutoksenhakuohje

Puitejärjestelyyn perustuva tilauspäätös
(puitejärjestelyn ehdot vahvistettu)

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa (Huom: hankintalaki
146.3 §; valituslupa markkinaoikeudelta) sekä
kuntalain muutoksenhaku (oikaisu- ja
valitusosoitus)

Minikilpailutukseen perustuva päätös

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa (Huom: hankintalaki
146.3 §; valituslupa markkinaoikeudelta) sekä
kuntalain muutoksenhaku (oikaisu- ja
valitusosoitus)

*Huom! Hankintaohjeen mukaan päätös on tehtävä vain, mikäli puitejärjestelyyn perustuva
hankinta tehdään minikilpailutuksen perusteella. Mikäli yksikkö on sisäisesti ohjeistanut, että
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tilauspäätöksiä tehdään tätä laajemmin, esim. tietyn euromäärän ylittäessä, on tätä
ohjeistusta ko. yksikössä noudatettava ja tehtyihin tilauspäätöksiin liitetään yllä olevan
taulukon mukaiset muutoksenhakuohjeet.
Hankintaoikaisun johdosta tehtävä päätös kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa.
Päätöksen lopputulos

Liitettävä muutoksenhakuohje

Hankintaoikaisu hylätään, päätöstä ei
muuteta

Valituskielto

Hankintaoikaisu hyväksytään, päätöstä
muutetaan hankintaoikaisun johdosta

Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa

8. HANKINTASOPIMUS
8.1 Sopimusehdot ja sopimusluonnos
Tarjouspyynnössä tulee esittää ainakin tärkeimmät sopimusehdot, joita tulevaan
hankintasopimukseen tullaan soveltamaan. Tärkeimpinä sopimusehtoina voidaan pitää
ainakin sellaisia sopimusehtoja, jotka vaikuttavat tarjouksen hinnoitteluun. Tällaisia ehtoja
ovat ainakin veloitusperusteet, maksuaikataulu, maksuehdot, takuu ja sen sisältö, projektin
aikataulu (voi tosin ilmetä jo tarjouspyynnöstä), oikeudet tuloksiin, raportointia koskevat
vaatimukset (ainakin jos edellytetään laajaa raportointia) ja tavarakaupassa toimitusehto.
Lisäksi sopimuksiin on liitettävä tietosuojaliite ja henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus, jos
palveluntuottaja tai toimittaja käsittelee kaupungin henkilöstön tai kaupungin
asiakkaiden/kuntalaisten henkilötietoja.
Sopimusehdot on suositeltavaa laatia tarjouspyynnön liitteenä olevaksi erilliseksi
sopimusluonnokseksi. Jos erillistä sopimusluonnosta ei ehditä laatia, tärkeimmät hintoihin
vaikuttavat sopimusehdot tulee kirjata ainakin tarjouspyyntöön.
Tarjouspyynnössä on syytä olla tarjoajan täytettäväksi tarkoitettu lomake, jossa tarjoaja
ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouspyynnön mukaiset sopimusehdot/tarjouspyynnön liitteenä
olevan sopimusluonnoksen ja yleiset sopimusehdot.
Sopimusluonnoksen yksityiskohtaisuus riippuu hankinnan kohteesta ja toisaalta siitä, kuinka
tarkka kuva hankintayksiköllä on siitä, minkälainen sisältö tulevassa hankintasopimuksessa
pitäisi olla.
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, mitä julkishallinnon yleisiä sopimusehtoja
hankintasopimukseen sovelletaan yksittäisten hankintasopimusehtojen lisäksi. Varsinaiset
sopimusehdot ovat ensisijaiset suhteessa yleisiin sopimusehtoihin, joten tarjouspyynnössä
tai sopimusluonnoksessa on syytä tuoda esille ehtojen soveltamisjärjestys.
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Yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimusluonnoksen lisäksi helpottaa sopimusten
laatimista. Lisäksi alalla sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat myös toimittajille
entuudestaan tuttuja, joten niiden hyväksyminen on toimittajan näkökulmasta helpompaa
kuin tilaajan itsensä laatimat yleiset ehdot.
Palveluhankinnoissa voidaan soveltaa JYSE 2014 Palvelut -ehtoja ja tavarahankinnoissa JYSE
2014 Tavarat -ehtoja. Toisinaan konsultointihankinnoissa sovelletaan konsulttitoiminnan
yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Rakentamisen osalta sovelletaan yleensä rakennusalan
yleisiä YSE 1998 -ehtoja. Tietotekniikkaan liittyviin hankintoihin, mukaan lukien
konsultointipalvelut, suositellaan sovellettavaksi valtion tieto-tekniikkahankintojen erityisiä
sopimusehtoja JIT 2015 (JIT erityisehdot) ja niitä täydentäviä yleisiä sopimusehtoja (JIT
yleiset sopimusehdot).
On tärkeää, että hankintayksikkö määrittelee tarjouspyynnössä etukäteen hankintaan
sovellettavat ehdot. Ehtojen määrittelyä ei tule jättää tarjoajien tehtäväksi, sillä toisistaan
poikkeavat, tarjoajien esittämät sopimusehdot johtavat yleensä siihen, että tarjoukset ovat
keskenään vertailukelvottomia.
Suositeltavaa on, että toimittajien omat ehdot ja alalla yleisesti käytössä olevat
sopimusehdot kartoitetaan jo hankinnan suunnitteluvaiheessa (esim. markkinakartoituksella)
ja otetaan huomioon sopimusluonnosta laadittaessa.
Sen sijaan tarjoukseen ei yleensä kannata sallia liitettäväksi tarjoajan omia sopimusehtoja.
Tämä johtuu siitä, että tarjoajan omat ehdot ovat todennäköisesti joltain osin ristiriitaisia
suhteessa tarjouspyynnön ehtoihin, mikä puolestaan voi aiheuttaa sen, että tarjous
joudutaan hylkäämään.
Mikäli toimittajan sallitaan poikkeuksellisesti liittää omat ehtonsa tarjouksen liitteeksi, tulee
tarjouspyynnössä ilmoittaa, että ristiriitojen välttämiseksi toimittajan ehtoja sovelletaan
viimesijaisina. Yleensäkin tulisi välttää tilannetta, jossa sopimuksen liitteenä on useita yleisiä
sopimusehtoja, joiden soveltamisjärjestämistä ei ole sovittu, sillä se useimmiten johtaa
vaikeisiin tulkintatilanteisiin sopimusta koskevissa epäselvyyksissä.
Tarjouspyynnössä tulee korostaa, että tarjouksessa esitetyt tarjoajan omat sopimusehdot
katsotaan tarjouspyynnön vastaisiksi, mikäli ne ovat ristiriidassa tarjouspyynnössä esitettyjen
sopimusehtojen kanssa.

8.2 Hankintasopimuksen sisältö
Hankintasopimuksessa on määriteltävä kaupungin ja toimittajan väliset kyseistä hankintaa
koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Se on laadittava täsmälliseksi ja yksikäsitteiseksi sekä
riittävän yksityiskohtaiseksi.
Hankintasopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
•
•

Sopimuksen nimi
Sopimuksen tunnus (sopimusnumero tai diaarinumero)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osapuolet
Osapuolien y-tunnukset
Osapuolien yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöt
Tarvittaessa laskutuksen yhteyshenkilö (yhteyshenkilö käytännön asioissa)
Sopimuksen alkamispäivä
Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
irtisanomisaika
Laskutus ja maksuehto, verkkolaskutusta koskevat tiedot ja arvonlisävero
Sopimuksen ennakoitu arvo yhteensä (alv 0 %)
Päätöksen numero, johon sopimus perustuu
Mahdolliset hinnantarkastus- tai indeksiehdot

Tyypillisiä esimerkkejä sopimukseen otettavista ehdoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde
Osapuolten keskeiset vastuut
Optiokaudet
Onko sopimus osa puitejärjestelyä
Puitesopimuksen tiedot (jos sopimus on osa puitejärjestelyä)
Hinnan lisäksi maksettavat muut kustannukset
Mahdollinen ennakkomaksu / vakuudet
Toimitusaika
Toimittamista koskevat tiedot, toimitusehdot ym.
Toimitustakuu (sisältääkö sopimus laajan toimitustakuun)
Sopimusseuranta
Ilmoitusvelvollisuus
Vakuuttaminen
Takuuehdot
Virhe, viivästys, reklamaatio ja seuraamukset
Ylivoimainen este
Toiminnan jatkuvuudenhallinnan järjestelyt sekä mahdollinen varautumisvelvollisuus
valmiuslain mukaisiin poikkeusoloihin
Immateriaalioikeudet
Tietoturva, tietosuoja, varautuminen
Salassapito
Avustaminen sopimuksen päättyessä
Vahingonkorvaus ja/tai sopimussakko (yksilöidyt laatuvirheet tai yksilöidyt
viivästymisseuraamukset)
Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen irtisanominen
Sopimuksen muuttaminen
Sopimuksen siirtäminen
Alihankkijat (hyväksyntä ja vastuut)
Sopimukseen sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Luettelo sopimukseen kuuluvista liitteistä, mukaan lukien yleiset sopimusehdot
Asiakirjojen noudattamisjärjestys
Päiväys ja allekirjoitukset

Tyypillisiä esimerkkejä sopimukseen ehdoista, joita tulee välttää:
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•

vähimmäisostomäärä

Ennakot
Myyjälle voidaan poikkeuksellisesti myöntää ennakkoa suoritettavasta maksusta. Ennakko on
sovittava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi ja sille on yleensä vaadittava riittävä vakuus.
Vakuudet
Hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi hankintayksikkö voi tarvittaessa vaatia
vakuuden. Tästä pitää olla maininta jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, kuten muistakin
sopimusehdoista. Vakuudeksi voidaan hyväksyä raha- tai vakuutuslaitoksen antama
omavelkainen takaus, pankin antama talletustodistus tai tilaajan hyväksymä muu luotettava
vakuus. Käytettäessä vakuutena irtainta panttia on tehtävä panttaussopimus.

8.3 Riskienhallinta
Sopimuksiin liittyvät riskit arvioidaan sopimusta valmisteltaessa. Sopimusriskillä tarkoitetaan
sopimukseen tai sopimussuhteeseen liittyviä kustannus- ja maineenmenetysriskejä tai
toiminnallista riskiä kaupungin järjestämis- ja tuottamisvastuuseen liittyen.
Sopimusriskejä ovat










erityisesti sopimuskumppanin kyky suoriutua sopimusvelvoitteistaan sovitulla tavalla ja
sovitussa ajassa
tulkinnanvaraiset tai puutteelliset sopimusehdot
sopimukseen epäselvästi kirjattu sopimuksen tarkoitus ja sisältö
sopimuksen vastikkeen sopiminen epäselvästi
vastuunjakoon liittyvät riskit
sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot ja niiden korvaaminen ovat myös yleisiä
ja keskeisiä sopimusriskejä
sopimusriskeiksi luetaan epäonnistunut kilpailuttaminen
epäonnistunut organisaation sisällä tapahtuvasta tiedonkulun
yhteistyön häiriöstä johtuvat epäselvyydet sopimuksen toteuttamisen eri vaiheissa.

Sopimusriskejä on laadultaan monenlaisia ja aktualisoituessaan niistä voi aiheutua
ylimääräisiä kustannuksia tai aikataulun viivästyksiä hinnan, vahingonkorvauksen,
tuomioistuinkäsittelyn, hukattujen henkilöresurssien tai muun syyn takia. Kaupungin
sisäisessä toiminnassa sopimusriskejä voivat aiheuttaa erityisesti sisäisen tiedon
hyödyntämisen puutteet ja sopimustoimintaan liittyvien vastuiden noudattamatta
jättäminen.

Kaikki sopimusehdot ovat tärkeitä. Riskienhallinnan näkökulmasta tulee kiinnittää huomiota
erityisesti seuraaviin ehtoihin:
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vastuut ja velvoitteet
hinta ja maksuehdot
vahingonkorvaus
mahdollinen sopimussakko
viivästys tai virhe
reklamointi
immateriaalioikeudet
sopimuksen irtisanominen ja päättäminen
tarkoituksenmukaiset vaatimukset toiminnan jatkuvuudenhallintaan.
tietosuoja
Tietosuojalainsäädännön (kansallinen ja EU-tasoinen) vaatimukset sopimukselle tulee
tunnistaa ja ottaa huomioon sopimusehtojen suunnittelussa. Sopimuksissa, joissa
sopimusosapuoli käsittelee kaupungin rekistereissä olevia henkilötietoja, tulee olla
tietosuojaliite ja henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus liitteenä. Palveluntuottajan on
palautettava tietosuojaliitteen käsittelytoimien kuvaus sopimuksen yhteyshenkilölle
ennen palvelutuotannon aloittamista.

Yleiset ehdot tulee liittää sopimukseen, jotta ne tulevat selkeästi sopimuksen osaksi. Pelkkä
viittaaminen yleisiin ehtoihin ei ole riittävää eikä yleisiä ehtoja tulisi liittää sopimukseen
ilman, että ne on käyty läpi juuri ko. sopimussuhdetta silmällä pitäen.

8.4 Sopimuksen vastuuhenkilö
Sopimuksen yhteyshenkilö kirjataan sopimukseen tai sen liitteeseen. Jokaisella sopimuksella
tulee olla sopimuksen yhteyshenkilö. Hän on sopimuksen valmisteluvaiheessa määritelty
sopimuksen vastuuhenkilö, jonka vastuualueeseen sopimus liittyy ja joka tuntee sopimuksen.
Sopimuksessa voidaan määritellä useampi yhteyshenkilö, kuten hallinnollinen yhteyshenkilö
ja sopimukseen liittyvien asioiden yhteyshenkilö.
Keskeisiä huomioon otettavia seikkoja ovat muun ohella se, kuka tai ketkä:
1. huolehtii, että sopimus allekirjoitetaan osapuolien toimivaltaisten edustajien toimesta ja
allekirjoitettu sopimus liitteineen talletetaan asianhallintajärjestelmään
2. huolehtii sopimuksen henkilötietojen pitämisestä ajan tasalla: yhteyshenkilöt,
seurantaryhmän tai ohjausryhmän kokoonpano
3. seuraa sopimusta ja valvoo sopimuksen noudattamista sekä huolehtii tiedonkulusta
oman organisaation sisällä ja toiselle osapuolelle; on aiheellista sopia myös tiedonkulun
toimintatavat
4. huolehtii sopimuksen merkittävien riskien arvioinnista sekä hallinnasta että
varautumisvelvoitteista yhteistyössä toisen osapuolen kanssa
5. huolehtii, että asianhallintajärjestelmään talletetaan mahdollisten seurantaryhmien tai
ohjausryhmien kokouspöytäkirjat tai muut muistiot
6. huolehtii reklamaatioiden tekemisestä toiselle osapuolelle ja tallettamisesta
asianhallintajärjestelmään
7. vie tarvittaessa eteenpäin sopimuksen muuttamista tai päättämistä
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8. vastaa siitä, että mahdollisessa sopimusmuutostilanteessa tehdyt sopimusmuutokset
viedään asianhallintajärjestelmään ja huolehtii tiedonkulusta
9. vastaa sopimukseen liittyvien määräaikojen valvonnasta ja määräaikojen kirjaamisesta
asianhallintajärjestelmään
10. huolehtii sopimuskauden päättymiseen liittyvistä toimista ja tarvittaessa uuden
sopimuksen valmistelusta.
Ellei muuta ole määritelty, ko. sopimuksen kohdalla edellä mainituista asioista vastaa
sopimukseen kirjattu yhteyshenkilö. Sopimusta käyttävien henkilöiden tulee osaltaan
huolehtia siitä, että sopimuksen yhteyshenkilö saa tiedon sopimuksen toteutumisesta sekä
siitä, kuinka paljon tilauksia esim. puitesopimuksen perusteella on tehty.

8.5 Sopimuksen allekirjoittaminen ja odotusaika
Hankintayksikön on hankintalain 128 §:n mukaan tehtävä hankintapäätöksen jälkeen
hankinnasta kirjallinen sopimus valitun toimittajan kanssa. Ennen sopimuksen
allekirjoittamista tai tosiasiallista täytäntöönpanoa on hankintayksikön kuitenkin
varmistettava markkinaoikeudesta, että hankintapäätöksestä ei ole valitettu
markkinaoikeuteen. Hankintasopimus syntyy hankintalain mukaisesti kirjallisen sopimuksen
allekirjoittamisella, minkä vuoksi erillinen sopimus on aina tarpeen.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hankintapäätöksessä on syytä todeta, että hankintasopimus
syntyy vasta kun sopimus on allekirjoitettu.
EU-hankinnoissa, kansallisen kynnysarvon ylittävissä liitteen E palveluhankinnoissa tai
käyttöoikeussopimuksissa voidaan tehdä sopimus ja hankintapäätös panna täytäntöön vasta
kun on kulunut ns. pakollinen odotusaika. Odotusaika on 14 päivää siitä, kun ehdokas tai
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä ja valitusosoituksesta.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa
odotusaika on 10 päivää, kun hankintayksikkö haluaa odottaa sopimuksen tekemisessä.
Hankintayksikkö ei saa tehdä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, kansallisen
kynnysarvon ylittävissä liitteen E palveluhankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa
hankintasopimusta, jos asia on saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tämä ns.
automaattinen täytäntöönpanokielto koskee siis vain EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja,
kansallisen kynnysarvon ylittäviä liitteen E palveluhankintoja ja käyttöoikeussopimuksia,
joissa täytäntöönpanokielto tulee automaattisesti suoraan hankintalain nojalla eikä
markkinaoikeus pyydä hankintayksiköltä erikseen sitoumusta olla tekemättä
hankintasopimusta. Tämän vuoksi hankintayksikön on itse erikseen kirjallisesti pyydettävä
lupaa hankinnan täytäntöönpanolle, jos se katsoo, että siihen on erityisiä syitä. Lupa voidaan
myöntää, jos täytäntöönpanokiellosta ei aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille tai
yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Jos hankinnan
keskeyttämisellä olisi esimerkiksi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia hankintayksikölle tai
hankinta on välttämätön hankinnan loppukäyttäjille tärkeän palvelun tuottamisessa,
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hankintayksikön on syytä tuoda nämä seikat selkeästi esille markkinaoikeudelle annettavassa
selvityksessä.
Jos automaattista täytäntöönpanokieltoa ei noudateta, on markkinaoikeudella mahdollisessa
valitustilanteessa oikeus määrätä seuraamuksena hankintasopimus tehottomaksi,
seuraamusmaksu ja/tai sopimuskauden lyhennys. Automaattista täytäntöönpanokieltoa ei
ole EU-kynnysarvot ylittävissä puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa, koska niitä ei
koske pakollinen odotusaika. Niissä valittaja voi sen sijaan pyytää markkinaoikeutta
määräämään hankintaa koskevan täytäntöönpanokiellon.
Sopimusneuvottelut voidaan aloittaa heti, kun hankintapäätös on tehty, mutta sopimusta ei
saa allekirjoittaa, ennen kuin pakollinen odotusaika on kulunut.
Vaikka kansallisissa hankinnoissa ei ole hankintalain mukaan pakollista odotusaikaa, on
suositeltavaa odottaa valitusajan umpeutumista ja varmistettava, ettei valitusta ole tehty
markkinaoikeuteen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällä tavoin hankintayksikkö voi
välttää markkinaoikeuden määräämän hyvitysmaksun, jos tehty valitus menestyy.
Hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti valituksen käsittelyn ajaksi. Väliaikaista
sopimusta tehtäessä on huomioitava, että hankintayksikön on pystyttävä irtisanomaan
sopimus lyhyellä irtisanomisajalla.
Sopimusehtoja ei voida sopimuksentekovaiheessa enää olennaisilta osilta muuttaa
tarjouskilpailussa esitetyistä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi
sopimusneuvotteluissa ei tulisi muuttaa olennaisesti tarjouksissa jo hyväksyttyjä
sopimusehtoja (ks. aiempi luku sopimusmuutoksista).
Poikkeustilanteet
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, eli sopimuksen voi tehdä vaikka heti päätöksen tekemisen
jälkeen, jos:
1. sopimus koskee 42 §:ssä tarkoitetun puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa;
2. sopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä
tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan
sopimuskumppanin valinta vaikuttaa; tai
3. sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Odotusaikaa ei sovellettaisi myöskään ratkaisuun, joka koskee ehdokkaan hyväksymistä tai
hyväksymättä jättämistä dynaamiseen hankintajärjestelmään.
Entä jos hankintayksikkö ei noudata odotusaikaa?
Jos hankintayksikkö odotusaikana kuitenkin tekee sopimuksen, markkinaoikeus voi todeta
hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen tehottomaksi (tehottomuusseuraamus,
156 §), määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun (158 §) tai määrätä
sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua (158 §).
Tehottomuusseuraamuksen kohdalla edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö on tehnyt
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jonkun muunkin sellaisen virheen, joka on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin
saada hankinta- tai käyttöoikeussopimus.
Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen arvosta.

Ilmoita odotusajasta hankintapäätöksessä
Jos hankinnassa on lain mukaan noudatettava odotusaikaa, hankintapäätöksestä tai siihen
liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi, minkä ajan kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä –
eli toisin sanoen se, että sopimus voidaan allekirjoittaa vasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua
päätöksen tiedoksiannosta.
Mitä jos tarjoaja kieltäytyy allekirjoittamasta sopimusta
Tarjoaja on sidottu antamaansa tarjoukseen. Sen jälkeen, kun hankintayksikkö on ottanut
selon tarjouksesta, yritys ei voi vetäytyä kisasta lähtökohtaisesti ilman seuraamuksia.
Hankintayksikön on syytä pyrkiä estämään näitä tilanteita tarjouspyynnön kirjauksilla, kuten
toteamalla, että sillä on oikeus valita kilpailussa toiseksi tullut tarjous, mikäli voittanut yritys
ei allekirjoita sopimusta hankintayksikön ilmoittamassa määräajassa. Syytä on myös mainita,
että hankintayksikkö tulee tällöin vaatimaan yritykseltä vahingonkorvausta. Lähtökohtaisesti
on voittaneen tarjoajan korvattava kateosto. Joissakin hankinnoissa on tarjouspyyntöön
syytä kirjata, että "tarjoaja sitoutuu maksamaan korvausta X euroa, mikäli se valitaan
kilpailussa voittajaksi ja se kieltäytyy tämän jälkeen allekirjoittamasta hankintayksikön kanssa
sopimusta tarjouspyynnössä mainituin ehdoin".

9. SOPIMUSTEN VALVONTA
9.1 Sopimuksen aikainen toiminta
Toimittajasuhteen ja toimittajayhteistyön hallinta on olennainen osa toimittajahallintaa. Sillä
pyritään varmistamaan sopimuksen tarkoituksen toteutuminen ja osapuolten tehtävien
asianmukainen hoitaminen. Toimittajayhteistyössä keskeisenä tehtävä on huolehtia, että
sopijapuolten välinen suhde säilyy avoimena ja rakentavana, että esiin nouseviin ongelmiin
etsitään ratkaisua viipymättä ja että kehittämistarpeet tunnistetaan.
Jos kyse on arvoltaan pienestä yksittäisestä tavallisia tuotteita koskevasta sopimuksesta, joka
on perustunut hintakilpailuun, on toimittajayhteistyö todennäköisesti vähäistä.
Pitkäkestoinen tai euromäärältään merkittävä sopimus edellyttää onnistuakseen tiivistä
sopimusyhteyshenkilöiden yhteistyötä erityisesti sopimusvalvonnan osalta, josta on sovittava
jo heti sopimuskauden alkaessa. Jos kyse on lisäksi strategisen tuoteryhmän
ulkoistamissopimuksesta, toimittajayhteistyösuhteessa on todennäköisesti myös
kumppanuuteen perustuvia elementtejä ja kehittämisnäkökulmia.
Toimittajayhteistyötä koskeviin kokouksiin ja palavereihin on hyvä tehdä etukäteen agenda
käsiteltävistä asioista, esim. sopimuksen tilanne, palvelun toteutuminen ja laatu,
reklamaatiot ja niiden käsittely, asiakaspalautteet, raportointi, markkinatilanne,
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vastuullisuusasiat, toimittajan kehitystoimet ja tulevaisuuden näkymät sekä tilaajan kehitysja muutostarpeet. Lisäksi on suositeltavaa pitää pöytäkirjaa ja taltioida se.

9.2 Tilaukset ja toimitusten valvonta
Tilauksen tekeminen edellyttää tilausoikeutta. Tilauksesta tulee käydä ilmi oleelliset tiedot.
Tilauksesta ei tarvitse tehdä päätöstä, koska ne ovat toimeenpanoa. Tilaukset on kuitenkin
dokumentoitava. Hankinnan dokumentointia yksittäisen työntekijän sähköpostissa tai
muussa pääsyltään hyvin rajoitetussa paikassa ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisena
tapana.
Mikäli toimittaja vahvistaa tilauksen saapumisen tilausvahvistuksella, tulee tilausvahvistus
tarkastaa ja tarvittaessa reklamoida toimittajalle, mikäli tilausvahvistus sisältää ehtoja, jotka
poikkeavat sovitusta.
Tavaran vastaanotto sekä palvelun ja urakan hyväksyminen
Tavaraa vastaanotettaessa on sen määrä, laatu ja kunto viipymättä tarkistettava.
Asennettavan laitteen saa hyväksyä vasta, kun sille on suoritettu käyttöönottotarkastus,
jossa on todettu, että laite on toimintakunnossa, toimii ja täyttää sille asetetut suoritusarvot
sekä muut hankintasopimuksen ehdot.
Palvelutehtävän tai rakennustyön vastaanotto toteutetaan sopimusehtojen mukaisesti joko
toimeksiannon päättyessä tai osatehtävien suorittamisen jälkeen.
Toimituksen viivästyessä tai myyjän syyllistyessä virheelliseen tai sopimuksenvastaiseen
toimitukseen taikka muulla tavoin rikkoessa sopimusta, on asiasta viipymättä tehtävä
kirjallinen huomautus (reklamaatio). Reklamaatioiden suorittamisessa on noudatettava
mahdollisten sopimusehtojen määräyksiä.
Toimittajan syyllistyessä laiminlyönteihin tilaajan on huolehdittava siitä, että sopimuksen
tarkoittamia maksueriä ei makseta ennen velvoitteiden täyttämistä. Rakennushankkeiden
kohdalla on ennen viimeisen maksuerän suorittamista urakoitsijalle mm. varmistettava, että
takuuajan vakuus on luovutettu ja että sivu-urakoitsijoilla tai kolmansilla tahoilla ei ole
urakoitsijasta johtuvia vaatimuksia.
Toimintayksiköiden tulee seurata käyttämiensä tavaroiden ja palvelujen
tarkoituksenmukaisuutta, laatua ja hintaa (dokumentointi tärkeää) sekä esittää näitä
koskevat kokemuksensa ja toivomuksensa hankinnan valmistelleelle. Lisäksi on
huolehdittava vastaanotosta, vastaanottotarkastuksesta ja siitä, että toimitus ja laskutus
tapahtuvat hankintasopimuksen ja/tai tilauksen mukaisesti. Myös kuljetuksesta tai tuotteen
laadusta mahdollisesti aiheutuvat korvausvaatimukset tulee esittää asianmukaisesti ja
ajoissa.
Tavarahankintasopimuksen ja kertaluontoisten palvelujen toimitussopimusten (esim.
tietojärjestelmä, yksittäinen palvelutoimitus tai työsuoritus) valvontaan kuuluu mm.
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toimitettavien tuotteiden ja palvelujen tai lisäpalvelujen ja niiden määrien, toimitusajan,
laskutuserien, sovittujen hintojen ja hinnanmuutosten ja maksuehtojen, saatujen vakuuksien
voimassaoloaikojen, takuuehtojen, vaadittujen raporttien ja muiden sovittujen
sopimusehtojen noudattamisen valvonta. Erityistilanteissa valvontaa suoritetaan jo
valmistusvaiheessa (esim. erityiset laitteistot tai järjestelmät).
Erityisesti tavaran vastaanotosta
Tavaran vastaanotto on tehtävä sopimuksessa määrätyssä paikassa sopimuksen mukaisena
aikana. Pääsääntöisesti tulee pyrkiä siihen, että toimittajan laadunvarmistus vastaa siitä, että
massatavarat on tarkastettu ennen toimitusta, jotta tilaajan ei tarvitse niitä yksitellen
tarkastaa. Vastaanotossa selvitetään myös, että toimitus tapahtuu sovitun toimitusajan
mukaisesti. Jos toimitus on myöhässä, on tilaajalla oikeus JYSE 2014 ja JIT 2015 -ehtojen
mukaan periä viivästyssakkoa. Tällöin toimittajalta pyydetään hyvityslasku ja uusi lasku, jossa
viivästyssakko on huomioitu.
Tavaran vastaanotto jakaantuu kahteen vaiheeseen: vastaanottoon rahdinkuljettajalta ja
varsinaiseen vastaanottoon. Vastaanotossa rahdinkuljettajalta (esim. posti tai kuljetusliike)
tarkistetaan, että lähetyspakkauksia on oikea määrä ja pakkaukset ovat
vahingoittumattomia. Jos määrässä tai pakkauksissa havaitaan virheitä, niistä on välittömästi
tehtävä merkintä rahdinkuljettajan kuormakirjaan ja reklamoitava toimittajalle ja
rahdinkuljettajalle.
Jos sopimuksessa ei ole sovittu erillisen vastaanottotarkastuksen tekemisestä toimittajan
läsnä ollessa tai toimittajan laadunvarmistustoimenpiteistä, on tilauksesta valmistettujen
tavaroiden, laitteiden ja järjestelmien vastaanottotarkastus pääsääntöisesti tehtävä
viipymättä tilaajan edustajan saatua ne haltuunsa. Jos tavara toimitusehdon mukaan
luovutetaan tilaajalle muualla kuin tilaajan luona (esim. toimittajan tiloissa),
vastaanottotarkastus tehdään tarvittavassa laajuudessa myös tavaran saavuttua tilaajalle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan, onko tavara tai palvelun lopputulos määrällisesti ja
laadullisesti sopimuksen mukainen ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset.
Vastaanottotarkastus on tehtävä, koska myöhemmin on vaikeaa vedota sellaisiin virheisiin,
jotka olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa
vastaanottopöytäkirja tai -todistus, josta on käy selville, onko tuote tai toimitus hyväksytty
vai ei. Vastaanottopöytäkirjaan on merkittävä myös mahdolliset virheet ja puutteet sekä
huomautukset.
Jos vastaanottotarkastuksessa havaitaan, että tavara tai palvelu ei täytä sille sopimuksessa
asetettuja vaatimuksia tai on puutteellinen, ei toimitusta saa hyväksyä eikä tavaraa saa ottaa
käyttöön, vaan toimittajalle on viipymättä ilmoitettava virheistä ja puutteista. Jos tuotteessa
kuitenkin on vain aivan vähäisiä helposti korjattavissa olevia virheitä tai puutteita, voidaan
toimitus hyväksyä edellyttäen, että toimittaja määräajassa sitoutuu kustannuksellaan
korjaamaan puuteluetteloon kirjatut virheet. Hyväksymätön tavara on jätettävä odottamaan
joko pois noutamista tai korjaamista, ellei poikkeuksellisesti sovita tavaran hyväksymisestä
virhettä vastaavalla hinnanalennuksella. Toimittajan pyynnöstä tavara voidaan myös lähettää
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toimittajalle tämän kustannuksella tai hävittää (esim. virheellinen elintarvike). Lisäksi tilaajan
on syytä pidättää virheen korjaukseen asti kauppahinnasta sellainen osa, että sillä katetaan
kustannukset tuotteen korjauttamisesta tai puutteen poistamisesta, jos toimittaja ei itse
täytä velvollisuuksiaan kohtuuajassa.
Vastaavasti myös kertaluonteisen palvelutoimituksen hyväksyminen tulee tehdä
sopimuksessa ja sen liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.
Palvelutoimituksissa voidaan sopimukseen kirjata myös määrämuotoiset hyväksymiskriteerit,
joita vasten palvelun hyväksymistä arvioidaan.
Tietojärjestelmäprojekteissa palvelun lopputuote voidaan hyväksyä monin eri menettelyin
riippuen mm. ohjelmistokehitysmallista. Toimituksen kohde voidaan luovuttaa tilaajalle
vaiheittain (asennus, testaus, koekäyttö, koulutus ja lopullinen vastaanottohyväksyntä).
Mikäli kohde luovutetaan tilaajalle vaiheittain, on hyvä noudattaa JIT 2015 -ehtojen mukaista
toimintamallia, jossa välivaiheen hyväksyntä ei vapauta toimittajaa vastuusta myöhempien
vaiheiden testausten aikana esille tulleista virheistä, joita ei ole voitu kohtuudella havaita
välivaiheiden tarkastuksissa. Näin ollen vasta tilaajan tekemässä lopullisessa niin sanotussa
hyväksymistestauksessa toimitus hyväksytään lopullisesti. Lisätietoa eri malleista, tilanteiden
hyväksymismenettelyistä ja sopimusehdoista löytyy mm. JIT 2015 -ehdoista.

9.3 Reklamaatiot
Jos tuotteen toimituksen tai palvelun vastaanotossa tai pitkäkestoisen palvelun tuotannossa
havaitaan virhe tai puute tuotteen tai palvelun ominaisuuksissa, laadussa tai määrässä, on
siitä viipymättä ilmoitettava toimittajalle. Samoin toimitaan, jos toimittajan havaitaan
sopimuskaudella laiminlyövän sopimusvelvoitteitaan tai toimivan niiden vastaisesti tai jos
toimittaja muulla tavalla rikkoo sopimusehtoja.
Reklamaation on oltava kirjallinen, ja se on syytä tehdä todisteellisesti, esim. sähköpostin
vastaanottokuittausta pyytäen. Reklamaatiot tulee dokumentoida ja tallentaa huolellisesti
asianhallintajärjestelmään.
Reklamaation
sisältö

x Viittaus sopimukseen, josta on kyse (sopimusnumero, osapuolet,
kohde lyhyesti)
x Tilanteen tausta lyhyesti
x Reklamaation syy eli miten toimitus/palvelu on ollut virheellinen
tai puutteellinen tai mikä on ollut laiminlyönti,
sopimusvelvoitteiden vastainen toiminta tai rikkomus ja koska se
on tapahtunut
x Mitä seuraamuksia reklamaatiosta on aiheutunut tilaavalle
yksikölle
x Vaatimukset virheen johdosta eli mitä toimittajan tulee tehdä ja
missä ajassa yksilöitynä mahdollisimman tarkasti, mikäli ne ovat
tässä vaiheessa jo esitettävissä
x Pyydetään toimittajaa ilmoittamaan tilaajan yhteyshenkilölle
määräajassa (esim. viivytyksettä tai viimeistään 7 päivässä
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reklamaation vastaanottamisesta tai sopimuksessa mahdollisesti
määritelty määräaika) toimenpiteet,
joihin se ryhtyy virheiden tai puutteiden korjaamiseksi
x Varataan tarvittaessa oikeus täsmennettyjen vaatimusten
esittämiseen myöhemmin

Joskus virhe tai puute on sellainen, ettei tilaaja heti tiedä, millaisia vaatimuksia toimittajalle
virheen vuoksi esitetään. Tällöinkin on erityisesti tavaratoimituksen osalta tärkeää tehdä
reklamaatio välittömästi, ettei tilaaja menetä oikeuksiaan. Virheestä on yleensä sopimuksen
mukaan ilmoitettava lyhyessä määräajassa, esim. 7 päivässä tavaran toimittamisesta. Jos
määräaikaa ei ole sopimusehdoissa sovittu, on reklamaatio tehtävä JYSE 2014 -ehtojen
mukaan kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita.
Reklamaatiossa voidaan ilmoittaa, että yksilöidyt vaatimukset esitetään toimittajalle
myöhemmin. Kun tilaaja on selvittänyt, mitä virheen tai muun sopimusrikkomuksen
perusteella tullaan vaatimaan, on vaatimukset kirjallisesti saatettava viipymättä toimittajan
tietoon.
Virheen vuoksi tilaajalla on oikeus JYSE 2014 tai JIT 2015 -ehtojen mukaan pidättäytyä laskun
maksamisesta, mutta pidätettävä summa ei saa ylittää summaa, johon olisi virheen
perusteella oikeus. Tämä on tärkeää muistaa, sillä laskun maksaminen virheestä huolimatta
hidastaa asian selvittämistä, koska toimittajan intressi käsitellä asiaa voi vähentyä tällöin
olennaisesti.
Vaatimukset toimituksen virheen tai puutteen johdosta. Tilaajalla on oikeus:
 Ensisijaisesti vaatia toimittajalta uutta, sopimuksen mukaista suoritusta tai
 Virheellisen toimituksen korjaamista, jos uusi toimitus ei ole mahdollista hankinnan
kohteen suuren arvon tai laajuuden vuoksi. Jos toimitus on ollut määrällisesti
puutteellinen, toimittajaa on vaadittava täydentämään toimitustaan viivytyksettä
 Toissijaisesti voidaan vaatia hinnan alentamista
 Sopimus voidaan purkaa vain, jos virheellä on olennainen merkitys ja siitä on kirjallisesti
reklamoitu toimittajalle eikä virhettä ole korjattu kohtuullisessa ajassa
 Tietyissä tapauksissa tilaaja voi teettää virheen korjaamisen kolmannella taholla tai
hankkia tuotteen kolmannelta (kateosto) ja periä sen kustannukset toimittajalta, jos
toimittaja ei ole korjannut virhettä kohtuuajassa
 Tilaajalla voi olla myös oikeus korvaukseen välittämästä vahingosta, jonka hän kärsii
virheen vuoksi (ja jonka määrä ylittää viivästyssakon tai muun sovitun sopimussakon)
Lisäksi on hyvä tiedostaa, että kirjallisia reklamaatiotietoja saatetaan tarvita, jos joudutaan
harkitsemaan sopimuksen päättämistä tai tulevan sopimuksen osalta kilpailutusvaiheessa
toimittajan edellytyksiä uuden hankinnan toteuttamiseen (mahdollinen poissulkeminen).
Jos toimittaja tilausvahvistuksessaan muuttaa tilauksen ehtoja, tilaajan on reklamoitava, jos
muutosta ei hyväksytä. Tilaaja ei saa passiivisuudellaan hiljaisesti hyväksyä muutettuja
ehtoja. Esimerkkinä tästä ovat toimittajan lähettämät voimassa olevasta sopimuksesta
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poikkeavat hinnankorotusilmoitukset. Vastaavasti esimerkiksi asiantuntijapalvelun ja
konsultoinnin tuottamiseen ilmoitettujen henkilöiden vaihtuminen voi merkitä palvelun
laadun (mm. osaamistason) laskua ja jopa oman työpanoksen kasvamista, johon on syytä
reagoida heti.
Pitkäkestoisen palvelun tai euromäärältään merkittävän hankinnan osalta on reklamaatiot
käsiteltävä tilaajan ja toimittajan välisessä yhteistyöryhmässä sopimuksen mukaan. Jos
toimittaja ei reagoi reklamaatioon asianmukaisella tavalla, on asia saatettava kummankin
sopijapuolen osalta ylempien tahojen käsiteltäväksi esim. projektin tai palvelutuotannon
ohjausryhmään. Virhe tai puute ja siitä johtuvat toimenpiteet on reklamaation lisäksi
kirjattava myös asiaan soveltuvalla tavalla esim. yhteistyöryhmän käsitellessä asiaa ryhmän
kokouksesta pidettävään pöytäkirjaan.

9.4 Laskujen käsittely ja maksaminen
Laskut on maksettava sopimuksen ehtojen mukaisesti ja noudattaen keskushallinnon
ostolaskujen käsittelyä ja maksamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Laskun hyväksyjä
vastaa laskun tarkastamisesta ja sen oikeellisuudesta. Tämä tarkoittaa muun muassa, että
laskun hyväksyjän on ennen laskun maksatukseen hyväksymistä varmistuttava siitä, että
laskun tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on hyväksytysti vastaanotettu ja että
laskutettava hinta ja muut laskussa mainitut ehdot, kuten maksuehto, ovat sopimuksen
mukaiset. Asiatarkastaja vastaa myös laskun tarkastamisesta. Asiatarkastajalle tulee siksi olla
tieto sopimuksesta tai kopio siitä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei laskulle
kirjattuja laskutus-, toimitus- tai muita sellaisia lisiä hyväksytä, jos ne eivät ole sopimuksen
mukaisia. Mikäli tällaisia laskulla on, niistä reklamoidaan toimittajalle eikä niitä tule maksaa.
Viivästyssakon periminen.
Jos toimitus on ollut myöhässä, ostajalla voi olla sopimuksen tai siihen liitettyjen yleisten
sopimusehtojen, kuten JYSE-ehtojen, mukaan oikeus periä viivästyksestä viivästyssakkoa.
Käytännössä tämä tehdään siten, että toimittajalta pyydetään ennen laskun maksua
hyvityslasku viivästyssakon suuruiselle summalle. Viivästyssakko on JYSE-ehtojen mukaan 1
% viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta jokaiselta alkavalta
viikolta, jonka toimittajan toimitus on myöhässä. Viivästyssakkoa peritään enintään 10
viikolta. JIT-ehtojen mukaan viivästyssakko on 0,5 % jokaiselta alkavalta viikolta ja se on
enintään 7,5 viivästyneen tuotteen tai palvelun hinnasta. Viivästyssakkojen määrästä
voidaan sopia varsinaisessa sopimuksessa tiukemmin.
Korkolaki ja viivästyskorot.
Korkolakia (633/1982) sovelletaan rahavelkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaajan tulee
suorittaa viivästyskorkoa, mikäli hän ei maksa kauppahintaa tai sen osaa oikeassa ajassa.
Korkolaki määrittelee koron maksamisen perusteet ja koron suuruuden. Kaupallisten
sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) mukaan hankintayksikkö ei voi sopia
korkolain (633/1982) 4 a §:n 1 momentin mukaan määräytyvää viivästyskorkoa alemmasta
viivästyskorosta. Tällainen sopimusehto on tehoton. Sopimuksen maksuehto määrittää
kauppahinnan eräpäivän. Viivästyskorkoa on maksun viivästyessä suoritettava eräpäivästä
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lukien maksupäivään asti. Viivästyskorkoa ei ole maksettava, mikäli maksun viivästyminen on
aiheutunut ylivoimaisesta esteestä tai velkojasta (toimittajasta) johtuvasta syystä. Siinä
tapauksessa, että laskun maksaminen jostain syystä viivästyy, tilaajan ei tule ryhtyä omaaloitteisesti laskemaan ja maksamaan viivästyskorkoa. Viivästyskoron suorittaminen on
jätettävä sen varaan, että toimittaja sitä nimenomaisesti vaatii. Tällöin korko on suoritettava
ilman aiheetonta viivästymistä, mikäli peruste maksamiselle on olemassa.

9.5 Sopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana
Hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa,
kansallisen kynnysarvon ylittävissä liitteen E mukaisissa taikka käyttöoikeussopimuksissa
olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana. Vastaavia sääntöjä on syytä soveltaa myös
kansallisissa hankinnoissa.
Olennaisena pidetään ainakin muutosta, jos
 muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin kuuluneet
hankintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen
ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen
hyväksymisen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia,
 sopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi
sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa tai
puitejärjestelyssä ei ollut määritetty,
 muutos laajentaa sopimuksen tai puitejärjestelyn soveltamisalaa huomattavasti, tai
 sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt sopimuksen,
korvataan uudella sopimuskumppanilla
Olennainenkin sopimusmuutos on kuitenkin sallittu, jos muutokselle on olemassa
hankintalain 136 §:n 2 momentin mukainen peruste. Ko. säännöksen mukaan sen estämättä,
mitä 136 §:n 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan
tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:
1. se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa
mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden
rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja
yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä
luonnetta;
2. alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka
ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen,
ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä
syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää
päällekkäisyyttä hankintayksikölle;
3. muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen;
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4. alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla 1 kohdan
mukaisella yksiselitteisellä sopimuksen muuttamista koskevalla ehdolla tai
alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen,
yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten tai maksukyvyttömyyden
seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin
vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita
olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain
soveltamista;
5. kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa liitteessä E
tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa
kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa EU-kynnysarvot eikä vaikuta
sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Em. 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia
alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia
tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten
tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen. Lisäksi 5 kohdassa tarkoitetun
muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai
tavarahankintasopimuksen tai palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15
prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen tai käyttöoikeusurakan arvosta. Jos 2
momentin 5 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvo arvioidaan
peräkkäisten muutosten kumulatiivisen nettoarvon perusteella.
Edelleen hankintayksikön on huomioitava, että 3 ja 4 momentissa tarkoitetun hinnan
laskemista varten tarkistettu hinta on viitearvo, kun sopimukseen sisältyy indeksilauseke.
Lisäksi on ehdottoman tärkeää muistaa, että hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdan
mukaan hankintayksikön on julkaistava hankintasopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen
muutoksia koskeva ilmoitus 136 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta muutoksesta.
Tällä ilmoitukselle on oma ilmoituspohja HILMA:ssa.

9.6 Sopimusseuranta
Sopimuksesta vastaavan henkilön on huolehdittava sopimuksen seurannasta.
Sopimusseurantatehtävät määräytyvät sopimuksen laajuuden, luonteen ja riskien
perusteella. Sopimuksen seurannassa valvotaan sitä, että sopimuksen ehdot täytetään mm.
toimitusajan, laskutuserien ja maksujen, saatujen vakuuksien voimassaoloajan ja
takuuehtojen osalta. Kaikista toimittajan sopimusrikkomuksista, kuten toimitusten
viivästymisestä tai virheistä, on viipymättä huomautettava eli reklamoitava toimittajalle.
Palvelutoimituksen eli palvelutuotannon valvontaan kuuluu seurantajärjestelmien luominen
ja ylläpito, seurantakokouksiin osallistuminen, palvelutuotannon sisällön ja laadun seuranta
sekä muu yhteydenpito ja viestintä sopimuksessa sovitulla tavalla. Palveluntuottaja tulee
velvoittaa seuraamaan palvelun toteutusta ja valvomaan palvelun laatua sopimuskaudella
sekä raportoimaan siitä sopimuksen mukaisesti tilaajalle. Palvelutuotannon sisällön ja laadun
seurannasta vastuullisen on seurattava hankinnan edistymistä ja ennustetta sisällön ja
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aikataulun osalta joko toimittajan raporttien pohjalta tai palvelun seurantakokouksissa.
Tähän tehtävään on varattava riittävästi aikaa ja henkilöllä tulee olla tieto sopimuksen
sisällöstä ja kokemusta valvottavista seikoista. Puutteista on huomautettava välittömästi. Jos
seurantakokouksissa käsiteltävistä asioista ei päästä yksimielisyyteen, on asia tarvittaessa
siirrettävä käsiteltäväksi kummankin sopijapuolen osalta ylemmälle tasolle.
Lisäksi hankinnoissa on järjestettävä tuotteen takuuajan valvonta siten, että tavarassa tai
palvelussa takuuaikana ilmenevät viat tulevat korjatuiksi takuun perusteella.
Jos toimittaja on sitoutunut laatujärjestelmään, laatusuunnitelmaan tai muuhun
laadunvarmistusmenettelyyn, on palvelutuotannon laadun seurannasta vastaavan
edellytettävä toimimista niiden mukaan sekä asianmukaista raportointia.
Laadunvarmistuksessa voidaan käyttää myös ulkopuolista tahoa.
Jos sopimuksen mukaan tilaajayksikön tai muutoin kaupungin omaisuutta luovutetaan
toimittajalle ja tavara valmistumisen jälkeen jää toimittajan säilytettäväksi, on hankinnasta
vastaavan henkilön tehtävänä valvoa myös tätä omaisuutta. Toimittajan tiloihin jäävä
kaupungin omaisuus on pyrittävä erottamaan toimittajan omaisuudesta ja merkittävä
tilaajayksikön/kaupungin tunnuksin ja sisällytettävä tilaajayksikön
käyttöomaisuuskirjanpitoon.
Mikäli toimittaja tuottaa palvelua kaupungin omistamissa tai vuokraamissa tiloissa, on osana
sopimusseurantaa valvottava myös, että tilojen ja niissä olevien laitteiden käyttö on
asianmukaista, turvallista ja vastaa siitä sovittua. Erityisesti on huolehdittava, ettei
kaupungin omistamia tai vuokraamia tiloja tai niissä olevia laitteita käytetä muuhun kuin
sopimuksessa sovittujen palvelujen tuottamiseen kaupungille.
Toimittajan suorituskyvyn valvonta sopimuskaudella.
Toimittajan suorituskyvyn valvonnan sisältö ja laajuus riippuvat hankinnan arvosta ja
luonteesta, toimitusajan pituudesta, sopimuksen kestosta sekä yhteistyösuhteen luonteesta.
Pieni hankinta, jonka toimitus tapahtuu muutaman viikon sisällä, ei edellytä toimittajan
suorituskyvyn valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Pitkäkestoisen sopimuksen tai
euromäärältään merkittävän hankinnan osalta sovitaan sopimuksessa yleensä etukäteen,
miltä osin ja miten toimittajan suorituskykyä seurataan sekä määritellään seurantakeinot,
seurantamittarit ja ajankohdat sekä seuraamukset poikkeamista ja hyvästä suoriutumisesta.
Suorituskyvyn valvonnan tulisi ohjata toimittajaa kehittämään toimintaansa ja
palvelutuotantoa.
Valvontakeinoja ovat muun muassa toimittajan suorituskyvyn seuranta:
 Sopimusvelvoitteiden noudattamisen sekä palvelutason valvonta ja raportointi sovituin
määräajoin
 Reklamaatioiden määrä, aiheet ja niiden käsittelyn valvonta
 Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja niiden tulosten analysointi sovituin
määräajoin
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Toimittajan suorituskyvyn mittaamista kannattaa harkita tilanteissa, joissa toimittajalla on
useita sopimuksia hankintayksikön kanssa ja niitä valvovat eri henkilöt. Isoissa
hankintayksiköissä tieto ei aina kulje eri yksiköiden välillä toimittajan toimintatavoista,
reklamaatioista tms., jolloin toimittaja-suhteen hallinta ja mittaaminen kokonaisuutena on
entistä tärkeämpää. Kun valvonnan perusteella havaitaan puutteita tai virheitä toimittajan
suorituskyvyssä, tulee niihin puuttua ja antaa toimittajalle palautetta sopimuksessa sovitulla
tavalla.
Toimittajan taloudellisen suorituskyvyn valvonta
Tilaajan on hyvä seurata pitkäkestoisen sopimuksen sopimuskauden aikana toimittajan
taloudellista suorituskykyä, jotta tilaaja osaa varautua toimittajan taloudellisen tilanteen
muuttumiseen ja tarvittaessa pyytää toimittajalta selvityksiä tähän liittyen. Tähän kuuluu
mm. toimittajan rekisteröitymistä koskevien tietojen seuranta, verojen ja
eläkevakuutusmaksujen maksamista koskevien tietojen seuranta, toimittajan riskiluokitusta
koskeva seuranta sekä tilaajavastuulain seuranta.
Pääsääntönä on, että toimittajan ja tämän alihankkijan tulee täyttää tarjouspyynnössä
tarjoajalle ja alihankkijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset viimeistään sopimuskauden
alkaessa. Alihankkijan osalta tilanteeseen vaikuttaa alihankkijan rooli kilpailutusvaiheessa.
Jos toimittaja on vain ns. voimavara-alihankkijan avulla täyttänyt asetetut
soveltuvuusvaatimukset, on tämä otettava huomioon sopimuksen seurannassa ja
seuraamuksissa. Sopimuksessa voidaan sopia, miten toimittajan ja tämän alihankkijoiden
taloudellista suorituskykyä tai tilaajavastuulain noudattamista on tarkoitus seurata
sopimuskaudella ja mihin toimenpiteisiin suorituskyvyn puutteiden vuoksi voidaan ryhtyä.
Tietoja toimittajan rekisteröitymisestä saa esim. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
osoitteessa www.ytj.fi, jossa näkyy yrityksen perustiedot sekä se, onko yritys merkitty
kauppa- ja säätiörekisteriin, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
YTJ:n kautta pääsee myös Verohallinnon verovelkarekisteriin. Se on palvelu, josta voi
tarkastaa tiedot yritysten ja elinkeinonharjoittajien veroveloista ja ilmoituslaiminlyönneistä.
Ilmoituslaiminlyönnillä tarkoitetaan kausiveroilmoituksen myöhästymistä tai sen antamatta
jättämistä. Verovelkarekisteristä löytyy tieto siitä, onko yrityksellä verovelkaa vähintään
10.000 euroa tai kausiveroilmoituksen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta.
Rekisteristä ei löydy summatietoja. Jos verovelkarekisteristä ilmenee, että verojen maksun
tai ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntejä on, tulee tilaajan tarvittaessa pyytää toimittajaa
toimittamaan selvitys verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai maksusuunnitelma
verojen maksamisesta. Ennen sopimuksen tekemistä kaikilta toimittajilta tarkistetaan
verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamista koskevat tiedot. Pitkäkestoisen tai
euromäärältään merkittävän sopimuksen osalta seurantaa kannattaa tehdä myös
sopimuskaudella.
Sopimuskaudella seurataan myös toimittajan ja tarvittaessa alihankkijan luottotietoja eli ns.
riskiluokitustietoja. Niitä tietoja saa asiakastietorekisteristä esim. www.asiakastieto.fi.
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Tilaajayksikössä tulee sopia, keillä henkilöillä on oikeudet luottotietojen selvittämiseen ao.
rekistereistä. On hyvä huomata, että riskiluokitusmenetelmiä on useita (esim. Suomen
Asiakastiedolla on Riskimittari ja Rating Alfa) ja että riskiluokitusmittarit eivät ole
asteikoiltaan samanlaisia. Tästä syystä on tärkeää tarjouspyynnössä määritellä, minkä
riskiluokitusvälineen avulla soveltuvuusvaatimus vakavaraisuudesta ja riittävästä
taloudellisesta tilanteesta asetetaan ja miten tietoja tarkistetaan.
Jos toimittajan riskiluokitus sopimuskaudella muuttuu siten, että riskiluokitus putoaa alle
soveltuvuusvaatimuksissa asetetun arvon, tulee sopimuksessa olla sovittuna, miten
tällaisessa tilanteessa toimitaan. Toimittajalle on hyvä lähettää asiasta selvityspyyntö.
Selvitystä käsitellään yhteistyössä toimittajan kanssa. Riskiluokituksen muutoksessa ei ole
kyse suoraan hankintalain mukaisesta harkinnanvaraisesta poissulkuperusteesta ja siten
irtisanomisperusteesta, vaan ensin tulee selvittää syy riskiluokituksen muuttumiseen. Jos
toimittajaa sen sijaan koskee jokin pakollisista poissukuperusteista, toimitaan sopimuksen
irtisanomisehtojen mukaisesti.
Toimittajan alihankkijan osalta on voimassa pääsääntö, että toimittaja vastaa
alihankkijastaan. Toimittajan tulee seurata alihankkijansa taloudellista tilannetta. Jos
alihankkijan riskiluokitus muuttuu, sopimuskumppanille lähetetään selvityspyyntö ja se
käsitellään, kuten edellä. Alihankkijaa koskevan pakollisen poissulkuperusteen tilanteessa
toimittajaa on pyydettävä poistamaan alihankkija tai korvaamaan se toisella alihankkijalla.
Jos alihankkijaa koskee harkinnanvarainen poissulkuperuste, voi tilaaja pyytää alihankkijan
vaihtamista.
Tilaajavastuulain noudattamisen valvonta.
Jos sopimus kuuluu tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden piiriin, tulee tietoja seurata ja
selvityksiä pyytää toimittajilta ennen sopimuksen tekemistä sekä myös sopimuskaudella
tilaajavastuulain mukaisesti. Sopimusaikainen seuranta ja seuraamukset selvityksen
perusteella havaituista puutteista tulee määritellä sopimuksessa.
Tilaajavastuulain noudattamisen osalta tietoja saa myös mm. osoitteesta
www.tilaajavastuu.fi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toimittaja on rekisteröitynyt em.
järjestelmään. Toimittajaa ei voida vaatia rekisteröitymään em. palveluun, koska se on
maksullinen ei-julkisen tahon ylläpitämä järjestelmä. Jos toimittaja ei ole rekisteröitynyt,
toimittajalta pyydetään tilaajavastuulain noudattamista koskevat selvitykset sovituin
määräajoin tilaajavastuulain mukaan.
Muu toimittajan suorituskyvyn valvonta
Toimittaja voi olla antanut tarjouskilpailuvaiheessa selvityksen ympäristönhoitoa koskeviin
toimenpiteistä tai sosiaalisen vastuun tai muiden vastuullisuuteen liittyvien näkökohtien
huomioon ottamiseen sopimuskaudella. Myös näiden velvoitteiden noudattamisen
seurannasta ja valvonnasta on huolehdittava sopimuskaudella.
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Valvonta toimittajan konkurssissa
Jos toimittaja, jolta tilaajalla on saatavia tai jolla on toimituksia suorittamatta, tekee
konkurssin, on tilaajan vähäistä suuremmat saatavat valvottava konkurssissa. Saatavaksi on
katsottava myös ne kustannukset, jotka syntyvät siitä, että tavara joudutaan toimittajan
konkurssin vuoksi tilaamaan toiselta toimittajalta kalliimmalla hinnalla.
Lisäksi on huolehdittava sopimuksen asianmukaisesta päättämisestä, jos konkurssipesä ei
jatkaa toimittajan liiketoimintaa. Kun toimittaja asetetaan konkurssiin, on ensin selvitettävä,
aikooko konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa, onko sillä edellytyksiä jatkaa ja kuinka kauan on
tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta konkurssipesän kanssa. Tilanne riippuu siitä, missä
vaiheessa hankinnan toteutusta ollaan ja onko kyse pitkäaikaisesta sopimuksesta. Jos
konkurssipesällä ei ole jatkamisedellytyksiä, on sopimus irtisanottava. Konkurssipesä voi
myös pyrkiä myymään konkurssipesän liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle. Tällöinkin on
ensin selvitettävä, täyttääkö liiketoiminnan konkurssipesältä ostanut uusi toimittaja
alkuperäisessä tarjouskilpailussa toimittajalle ja suoritteen tekemiselle asetetut vaatimukset,
ja onko toimittajalla täten edellytykset täyttää sopimus. Tarkasteltavaksi tulee tällöin myös
se, onko kyse olennaisesta sopimusmuutoksesta. Automaattista velvollisuutta hyväksyä
liiketoiminnan siirtoa ei siis ole.

9.7 Sopimuksen päättäminen
Sopimuksen päättymisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että molemmat osapuolet ovat
täyttäneet sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Se tarkoittaa, että toimittaja on toimittanut
kaikki sopimuksessa sovitut tuotteet ja tehnyt muut sovitut suoritteet, kuten raportoinnin, ja
tilaaja on ottanut tuotteet ja suoritteet hyväksytysti vastaan, maksanut niistä kaikki sovitut
erät sekä tehnyt osaltaan kaikki muut omat velvoitteensa. On hyvä muistaa, että sopimuksen
päättyessä voi myös jäädä voimaan eräitä osapuolia koskevia velvoitteita, kuten salassapitoja immateriaalioikeuksia koskevia velvoitteita. Sopimuksen päättymisedellytysten
todentaminen voidaan (tarvittaessa) määrittää sopimuksessa tapahtuvaksi esimerkiksi
erikseen pidettävässä katselmointitilaisuudessa.
Sopimuksen päättymisvaiheessa voi olla kaksi eri vaihtoehtoa:
 Kaikki sopimuksessa määritetyt sopijapuolten velvoitteet on täytetty ja sopimuskausi
päättyy.
 Osa sopimusvelvoitteista on täyttämättä, mutta toinen sopijapuoli haluaa päättää
sopimuksen joko irtisanomalla tai purkamalla sen.
Jos osa sopimusvelvoitteista on täyttämättä, syynä voi olla se, että toimittaja ei kykene
täyttämään velvoitteitaan esim. sopimusrikkomuksen, ylivoimaisen esteen tai toimittajan
taloudellisen tilanteen, kuten konkurssin vuoksi. Sopimus voi päättyä myös siitä syystä, että
tilaaja ei kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan tai että tilaaja jostain syystä toteaa, että
sopimusta ei ole syytä jatkaa tilaajasta johtuvista syistä. Sopimus voi tällöin päättyä toisen
sopijapuolen irtisanomisen tai purkamisen perusteella sopimusehtojen mukaisesti. Jos
molemmat osapuolet toteavat yksimielisesti, ettei edellytyksiä sopimuksen jatkamiselle ole,
sopimuksen päättymisestä voidaan sopia myös alkuperäisistä sopimusehdoista poikkeavalla
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tavalla. Tällöin on kuitenkin huomioitava hankintalain olennaisia sopimusmuutoksia koskevat
säännökset.
Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on esim. JYSE 2014 -ehtojen mukaan, että toinen
sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta tai on ilmeistä, että sopimusrikkomus tulee
tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään esim. sitä, ettei tavara tai palvelu
vastaa sovittua, virhe tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä
virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viivytyksettä korjata tai virheet ovat toistuvia.
Tavaraa ei oteta tällöin vastaan eikä sitä makseta ja jo tehdyt suoritteet palautetaan.
Sopimuksen purkaminen on aina viimesijainen keino ja ennen sopimuksen purkamista on
oltava varma, että purkamisen edellytykset täyttyvät. Jos sopimus on purettu, vaikka siihen
ei ole ollut riittäviä perusteita, voi toinen osapuoli vaatia sopimusrikkomuksena esimerkiksi
koko määräaikaisen sopimuksen purkamisen johdosta saamatta jäänyttä suoritusta.

Sopimuksen irtisanominen
Pidempikestoisissa sopimuksessa on syytä olla myös irtisanomisaikaan sidottu
irtisanomisoikeus, joka ei ole sidottu tiettyyn eritysperusteeseen. Tällöin irtisanomisessa
noudatetaan sopimuksessa sovittuja ehtoja esim. irtisanomisilmoituksen ja irtisanomisajan
osalta.
Sopimus voidaan irtisanoa päättymään välittömästi erityistilanteissa esim. JYSE 2014 ehtojen mukaan, jos toimittajaa koskee hankintalain mukainen pakollinen poissulkuperuste,
vaikka se olisi syntynyt sopimuksen solmimisen jälkeen. Lisäksi sopimus voidaan irtisanoa
päättymään välittömästi, jos toimittajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan
muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa toimittajan täyttävän hankintasopimuksen
mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvollisuuksien täyttämisestä anneta.
Lisäksi voi olla tarpeen riskianalyysin perusteella määritellä joitain muita rikkomustilanteita,
joiden perusteella tilaaja voi irtisanoa sopimuksen. Tällaiset syyt voivat liittyä esim.
pitkäkestoisen palvelusopimuksen kohteen haltuunoton eli palveluiden toimituksen
aloituksen viivästymiseen.
Hankintalaissa on myös uusi 137 §, joka koskee hankintasopimuksen irtisanomista
erityistilanteissa.
Nämä seuraavat tilanteet on huomioitu myös päivitetyissä JYSE-ehdoissa:
 sopimukseen on tehty 136 §:n 1 momentissa tarkoitettu olennainen sopimusmuutos
 toimittajaa on koskenut jokin 80 §:ssä säädetyistä pakollisista poissulkemisperusteista
sopimuksen tekohetkellä tai
 sopimusta ei olisi voinut tehdä toimittajan kanssa, koska Euroopan unionin tuomioistuin
on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisessa
menettelyssä todennut hankintayksikön rikkoneen vakavasti Euroopan unionin
perussopimusten ja hankintadirektiivin mukaisia velvoitteita.
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9.8 Avustamisvelvollisuus sopimuksen päättyessä ja toimittajan vaihtuessa
Varautuminen pitkäkestoisessa palveluhankinnassa toimittajan vaihtumiseen
sopimuskauden päätyttyä edellyttää sen vaiheiden huolellista suunnittelua jo edellistä
sopimuskautta kilpailutettaessa ja sopimusta siitä tehtäessä. Tällöin käydään läpi kaikki ne
vaiheet ja toimenpiteet, joita edelliseltä toimittajalta edellytetään esimerkiksi tietojen ja
omaisuuden palauttamiseksi tilaajalle.
Muistilista:
Toimittajan
avustamisvelvollisuuden
sisältö

x nykyisen toimittajan avustamisvelvollisuuden laajuus, ajankohta,
kesto ja kulujen korvaaminen
x nykyisen toimittajan palvelutuotannon jatkamisen edellytykset
siirtymävaiheessa
x nykyisen toimittajan hallussa olleiden nykyisten asiakastietojen
käsittelysäännöt, mikäli ne sopimuksen mukaan kuuluvat asiakkaalle
x sopimuskauden päättämiseen liittyvä raportointi tilaajalle
x tilaajan omaisuuden palauttaminen (sisältö, aikataulu ja tapa)
takaisin tilaajalle
x sopimuksen toteuttamisen kannalta olennaisten sopimustietojen
kerääminen ja siirto (sisältö, aikataulu ja tapa) uudelle toimittajalle
x yhteistyön toteuttaminen (sisältö, aikataulu ja tapa ja muut
käytännön seikat)
x liike- ja ammattisalaisuuksien käsittely
x muut sopimuskohtaiset sovitut toimenpiteet ja velvoitteet nykyiselle
toimittajalle osallistua sopimuksen siirtoon liittyviin tehtäviin

Sopimuksen jälkiarviointi
Sopimuksen päättymisvaiheessa on laajoissa hankinnoissa hyvä tehdä arviointi siitä, kuinka
sopimuksen toteuttaminen on onnistunut ja mitä oppeja ja kehittämisideoita
sopimuskaudella on saatu. Tällöin voidaan arvioida mm. seuraavia seikkoja:
 miten osapuolet ovat toteuttaneet sopimusvelvoitteensa
 miten hyvin sopimuksen tavoitteet on saavutettu
 miten loppukäyttäjät ja muut sidosryhmät arvioivat sopimuksen toteutuneen
 mitkä ovat olleet syynä mahdollisiin ongelmiin ja sopimuserimielisyyksin ja miten hyvin
ne on saatu selvitettyä
 mitä sopimuksessa oli erityisen hyvää ja mitä olisi kannattanut tehdä toisin
 mitä muuta voidaan kootusti todeta sopimuskauden aikana opitun.
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10. MARKKINAOIKEUDEN MÄÄRÄÄMÄT SEURAUKSET
Jos hankinnassa on menetelty hankintasäännösten vastaisesti ja asia on saatettu
markkinaoikeuden käsittelyyn, markkinaoikeus voi:









kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan,
kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä menettelyä,
velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä, tai
määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi
ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä
(enintään 10 % hankinnan arvosta),
määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen,
määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun (enintään 10 %
hankinnan arvosta) ja
lyhentää hankinta tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään
määräämänsä ajan kuluttua.

Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan
määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisessa palveluja koskevassa
hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa
hankinnassa.
Edellä luetelluista seuraamuksista kolme ensimmäistä ovat mahdollisia silloin, kun
hankinnasta ei vielä ole tehty sopimusta. Jos markkinaoikeus esim. toteaa, että
hankintapäätös on tehty hankintalain vastaisesti, voi se kumota hankintapäätöksen.

11. HANKINTOJEN VALVONTA
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tehtävänä on hankintalain noudattamisen valvonta.
Ensisijaisesti valvonnan tarkoituksena on puuttua täysin lain säännöksistä piittaamatta
tehtyihin suorahankintoihin, joista ei ole lainkaan ilmoitettu. KKV puuttuu myös muihin
merkittäviin suorahankintoihin rinnastuviin menettelyltään karkeasti virheellisiin tai syrjiviin
hankintoihin.
KKV:n toteuttama valvonta ja sen käytössä olevat toimenpiteet eivät vaikuta tarjoajien ja
muiden asianosaisten mahdollisuuteen hakea muutosta säännönmukaisin
muutoksenhakukeinoin taikka muiden tahojen mahdollisuuteen tehdä hallintolain mukainen
hallintokantelu muulle viranomaiselle.
KKV:lle voi tehdä hankintalain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa toimenpidepyynnön
jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti.
Toimenpidepyyntö on tehtävä lähtökohtaisesti kirjallisesti, minkä lisäksi toimenpidepyynnön
tekijän on esitettävä näkemyksensä siitä, millä perusteella tämä pitää menettelyä
virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai
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laiminlyönnin ajankohdasta. KKV voi myös omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväksi
hankintalain soveltamisalaan kuuluvan asian.
KKV:n toimenpisteistä ja sen asettamista seuraamuksista ks. tarkemmin hankintalain 139 §,
140 § ja 141 §.

12. KORRUPTIO, ESTEELLISYYS JA ETURISTIRIIDAT
Hankintatehtävissä toimijoiden tulee välttää kaikkia niitä tilanteita, joissa henkilö voi joutua
eturistiriitoihin tai tulla esteelliseksi tai jotka voivat saattaa henkilön luotettavuuden tai
hankintatoiminnassa mukana olevien tahojen avoimen, tasapuolisen ja syrjimättömän
kohtelun kyseenalaiseksi.
Hankintatehtävissä toimija ei saa pyytää, hyväksyä, ottaa vastaan, tarjota tai antaa
taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta hankintatehtävissä toimijaan
tai siihen yksikköön, jossa hän työskentelee. Hän ei myöskään saa pyytää tai vastaanottaa
etuja, jotka voivat vaikuttaa hänen päätöksentekoonsa tai jotka voivat olla omiaan
vaikuttamaan hänen ratkaisuihinsa tai joilla pyritään vaikuttamaan hänen harkintaansa ja
päätöksentekoon. Se, vaikuttaako jokin etu henkilön päätöksentekoon tai harkintaan
arvioidaan ulkoisen näkökulmasta, joten henkilön oma arvio etuuden vaikuttavuudesta ei ole
ratkaiseva. Tästä syystä tavanomaisen kohtuullisuuden ylittävästä vieraanvaraisuudesta on
hankintatehtävissä toimijan syytä kieltäytyä.
Hankintatehtävissä toimija ei saa käyttää työtehtävissään saamiaan tietoja hyväkseen
tavoitellakseen henkilökohtaista etua eikä saa paljastaa tarjoajien neuvotteluissa tai
asiakirjoissa antamia salassa pidettäviä tietoa, kuten liike- tai ammattisalaisuuksia.
Hankintatehtävissä toimijoiden tavoitteena on olla sopimuskumppaneina rehellisiä,
kehityshakuisia ja yhteistyökykyisiä.
Hankintamenettelyyn sovelletaan yleisiä hallintomenettelyä koskevia esteellisyysmääräyksiä
(hallintolaki 27–29 §, 434/2003). Esteellisyys tarkoittaa sitä, että viranhaltija on sellaisessa
suhteessa tai asemassa hankinta-asiaan tai siinä mukana olevaan henkilöön, joka voi saattaa
hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Ei riitä, että henkilö omasta mielestään toimii
puolueettomasti, vaan myös yleisön näkökulmasta henkilön tulee toimia siten, ettei
puolueettomuutta ole syytä epäillä. Esteellinen henkilö ei saa osallistua hankinnan
valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisen henkilön on itse todettava
itsensä esteelliseksi.
Henkilö on esteellinen käsittelemään tarjousta, hankintaa koskevaa päätöstä, sopimusta tai
sopimuksen tulkintaa koskevaa asiaa, jos tarjouksen tekijänä tai ostajan sopimuspuolena on
hän itse tai hänen lähisukulaisensa.
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Esteellisyystekijät

Esteellisyyden
aiheuttavat sukulaisuussuhteet

x Jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen
x Jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai
vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen
x Jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista
tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä
tai vahinkoa
x Jos hän on palvelusuhteessa tai toimeksiantosuhteessa
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa
x Jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen,
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa
asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion
liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa
x Jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen
johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja
kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen
ohjaukseen tai valvontaan tai
x Jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta
erityisestä syystä vaarantuu
x Puoliso. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä.
x Lapsi tai lapsenlapsi
x Sisarukset
x Vanhemmat tai isovanhemmat
x Muu erityisen läheinen henkilö tai tämän puoliso
x Vanhempien sisarus ja tämän puoliso
x Sisarusten lapsi
x Entinen puoliso
x Puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi tai näiden
puoliso
x Puolison sisarusten lapsi
x Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista

Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on
hankintayksikön hankintalain mukaan varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua tai johda
eturistiriitoihin. Silloin on myös selvitettävä, onko kyse harkinnanvaraisesta
poissulkuperusteesta ehdokkaan tai tarjoajan osalta.
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Harkinnanvarainen
poissulkuperuste on
olemassa

sellaisen ehdokkaan tai tarjoajan osalta,
x jonka eturistiriitaa hankintamenettelyssä ei voida
tehokkaasti poistaa muilla toimenpiteillä
x jonka osallistuminen hankintamenettelyyn on vääristänyt
kilpailua eikä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän
rajoittavilla toimenpiteillä (ennen poissulkua ehdokkaalle tai
tarjoajalle on annettava mahdollisuus osoittaa, että
osallistuminen valmisteluun ei ole johtanut tasapuolisen ja
syrjimättömän menettelyn vaarantumiseen)
x joka on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti
hankintayksikön päätöksentekoon tai saamaan
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi saada
perusteetonta etua hankintamenettelyssä taikka
tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka
voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjouksen valintaa
koskeviin päätöksiin.

13. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA SÄILYTYS
Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tulemista sääntelee laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaki.
Asiakirja

Julkiseksi tulemisen ajankohta, kaikille julkinen

Hankinta-asiakirjat
(tarjouspyyntö,
neuvottelukutsu ja niiden
liitteet)

Hankintailmoitus on julkaistu

Hankintaa koskevan
tarjouksen
täydennyspyyntö

Hankintaa koskeva sopimus on tehty

Hankintapäätös
perusteluineen

Hankintapäätös on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla
varmennettu

Osallistumishakemukset,
tarjoukset, muut
hankintaa koskevat
asiakirjat

Hankintaa koskeva sopimus on tehty lukuun ottamatta
tarjoajan liikesalaisuuksia. Kokonaishintaa koskeva tieto on
kuitenkin annettava salassapidon estämättä

Jos tarjousasiakirja tai sen osa sisältää tarjoajan liikesalaisuuksia koskevia tietoja,
tarjousasiakirjat eivät tule julkisiksi näiltä osin. Tarjoajaa tulee pyytää ilmoittamaan
tarjouksessaan, miltä osin tarjous sisältää liikesalaisuuksia ja erottelemaan tarvittaessa
liikesalaisuuksia sisältävät tiedot erilliselle liitteelle. Keravan kaupungin käytössä olevassa
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kilpailutusjärjestelmässä tarjoaja voi ilmoittaa liikesalaisuustiedot suoraan järjestelmään
kunkin tiedon tai liitteen kohdalle.
Tarjouskilpailuun osallistuneella tarjoajalla on asianosaisena oikeus saada tieto muustakin
kuin julkisista hankinta-asiakirjoista, vaikka asiakirjat eivät ole vielä kaikille julkisia. Tämä
edellyttää, että pyydetty tieto vaikuttaa tai on voinut vaikuttaa tarjoajan asian käsittelyyn.
Tarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada toisen tarjoajan liikesalaisuuksia koskevia tietoja
tarjouksen kokonaishintaa lukuun ottamatta.
Hankintayksikkö vastaa viime kädessä siitä, mitkä asiakirjat ovat salassa pidettäviä.
Salassapidolle tulee aina olla olemassa julkisuuslain 24 §:n mukainen salassapitoperuste.
Viranomaisen asiakirjat annetaan lähtökohtaisesti siinä muodossa, missä ne on pyydetty.
Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että
hankintayksikkö voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Hankintayksikkö voi antaa
tiedon asiakirjasta joko suullisesti tai antamalla asiakirjan nähtäväksi hankintayksikössä.
Erikseen pyydettäessä asiakirjan voi antaa myös kopiona tai lähettää sähköpostin liitteenä.
Tieto julkisesta asiakirjasta tulee antaa viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun
hankintayksikkö on saanut sitä koskevan pyynnön. Mikäli asiakirjoja on paljon, ne sisältävät
salassa pidettäviä osia ja asian käsittely on muun vastaavan seikan vuoksi tavanomaista
työläämpää tai vaatii erityistoimenpiteitä, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta
annettava viimeistään kuukauden kuluessa.
Mikäli pyydettyä tietoa ei voida antaa, hankintayksikön tulee
 perustella kieltäytyminen
 kertoa mahdollisuudesta saada asiasta muutoksenhakukelpoinen viranhaltijapäätös
 kysyä asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian
siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi
 antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista
Jos pyytäjä haluaa päätöksen, hankintayksiköllä on velvollisuus tehdä asiasta
muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös.
Asiakirjoista perittävistä maksuista on päätetty kaupungissa erikseen.
Kaikki hankintoihin liittyvät asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset, avauspöytäkirjat, tarjoajien
arviointipöytäkirjat, hankintapäätökset, vertailumuistiot, sopimukset, tilaukset,
tilausvahvistukset, reklamaatiot, ym.) tulee säilyttää käsittelyn aikana huolellisesti siten, ettei
niistä joudu tietoja sivullisille eivätkä asiakirjat joudu kadoksiin. Käsittelyn päätyttyä asiakirjat
on mahdollisimman pian toimitettava arkistoon säilytettäviksi. Kuhunkin hankintaan
kuuluvat alkuperäiset asiakirjat säilytetään noudattaen arkistonmuodostussuunnitelmissa
määriteltyjä säilytysaikoja. Asiakirjojen jäljennöskappaleet voidaan hävittää niiden käytyä
tarpeettomiksi.
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