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HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA
LUKU 1
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN
Keravan kaupungin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan näitä ohjeita,
kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hankintoja koskevia kunnan sisäisiä
ohjeita ja määräyksiä.
Keskeiset hankintaa koskevat säädökset ovat:
- Laki julkisista hankinnoista (348/2007), Hankintalaki
- Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
(698/2011)
- Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista (349/2007), Erityisalojen hankintalaki
- Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007), Hankinta-asetus
- Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä (1233/2006), Tilaajavastuulaki
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), Julkisuuslaki.
Lisäksi on noudatettava yleistä hallintoa koskevaa lainsäädäntöä, kuten kunta- ja
hallintolakia.
Tässä hankintaohjeessa on otettu huomioon 1.10.2011 voimaan tulleet hankintalain
ja julkisuuslain muutokset sekä laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta
hankintajärjestelmästä.
Hankintalain tarkoittamalla hankinnalla tarkoitetaan organisaation ulkopuolelta
tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen
rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä.
Kuntakonsernin eri yksiköiden välisissä hankinnoissa ei ole
kilpailuttamisvelvollisuutta. Hankinnan säilyminen kuntakonsernin sisäisenä
sidosyksikköhankintana arvioidaan hankintalain 10 §:n ja oikeuskäytännön
perusteella. Vastaavasti hankintalain mukaan arvioidaan, onko kuntien
yhteistoiminnan kohdalla kysymys kaupallisesta taloudellista vastiketta vastaan
tapahtuvasta hankinnasta vai laaja-alaisemmasta hankintalain soveltamisalan
ulkopuolelle jäävästä yhteistoiminnasta.
Tässä ohjeessa ei käsitellä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien hankintayksiköiden (ns. teknisten peruspalveluiden) toimintaan
liittyvää kilpailuttamisvelvoitetta, joista on säädetty mainittuja toimialoja koskevassa
erityisalojen hankintalaissa. Erityisalojen hankintalain velvoitteet vastaavat
lähtökohtaisesti hankintalain määräyksiä. Eritysalojen hankintalain määräyksiä
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sovelletaan vain erityisalan omaan toimintaan liittyviin hankintoihin, ei esimerkiksi
silloin, kun erityisalan hankintayksikkö hankkii hankintalain alaisuuteen kuuluvia ns.
yleisiä tavaroita ja palveluja. Erona yleiseen hankintalakiin on muun muassa se,
että erityisalojen hankintalakia sovelletaan vain erityisalojen EU-kynnysarvot
ylittäviin hankintoihin.
Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään:
1 kansallisen kynnysarvon alittaviin
2 kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja
3 EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin.
Tätä hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittäviin
hankintoihin. Edellä mainituissa hankinnoissa on lisäksi otettava huomioon
mahdolliset hankintalain ja -asetuksen yksityiskohtaiset velvoitteet.
Pienhankinnoista eli kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista on oma
erillinen ohjeensa, pienhankintaohje.
2. YLEISET HANKINTAPERIAATTEET
Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on
käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Tarjouksista tulee
hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin, sen
mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty.
Hankinnoissa on hankinnan suuruudesta riippumatta noudatettava avoimuuden,
tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Tarjoajaehdokkaita ja
tarjouksentekijöitä on kohdeltava sekä saatuja tarjouksia käsiteltävä näiden
periaatteiden mukaisesti hankintaprosessin eri vaiheissa.
Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä on säädetty lisäksi mm.
oikeustoimi-laissa ja kauppalaissa.
Hankintasopimukset voidaan laatia käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä
sopimusehtoja tai muita hankinnan laadun edellyttämiä palvelu- tai rakennusalan
yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja valmisteltaessa on varmistauduttava niiden
soveltuvuudesta kyseiseen hankintaan.
Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys,
tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja -kuormitukset
sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin elinkaaren aikana.
Hankintojen tulee olla kunnan toimintayksiköissä selkeästi vastuutettua ja
suunniteltua toimintaa.
Hankintojen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kutakin hankintaa varten on
hyväksytyssä talousarviossa varattu määräraha, hankinta on kilpailutettu ja että
hankinnan tarve on täytäntöönpanohetkellä edelleen olemassa.
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Ennen hankintaan ryhtymistä tulee selvittää, onko hankinnasta olemassa voimassa
oleva sopimus ja seudullisen hankintayhteistyön mahdollisuus.
Eri toimialojen tarvitsemat samankaltaiset tuotteet tai palvelut tulee hankkia
keskitetysti kuntaorganisaation puitteissa.
3. KILPAILUTTAMISVELVOITE
Pääsääntöisesti kaikki kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat on
kilpailutettava. Jos hankinta on aiemmin kilpailutettu ja kunnalla on voimassa oleva
sopimus, niin tällöin tavaroita tai palveluksia tilataan suoraan sopimustoimittajalta,
jos hankinnan kaikki ehdot on määritelty. Hankintasopimuksen voimassa ollessa
ko. tuotetta ei ole lupa hankkia muilta toimittajilta.
4. HANKINTOJEN ORGANISOINTI JA TOIMIVALTA HANKINNOISSA
Toimivallasta, tilausvaltuuksista ja delegointivaltuuksista hankinta-asioissa on
määrätty erikseen hallintosäännössä, toimielimen toimintasäännössä ja vuosittain
vahvistettavassa talous-arvion täytäntöönpano-ohjeissa. Toimialatasolla hankintaasioita hoitavat, ohjaavat ja valvovat hankinnoista vastaavat henkilöt toimialan
päättämässä laajuudessa.
5. HANKINTOJEN SUUNNITTELU
Hankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa:
-

kuntakonsernin käyttöön hankitaan normaaleja standardituotteita
laatuvaatimuksia ei aseteta korkeammiksi kuin tarpeellista
tuotenimikkeistöä pyritään supistamaan, rinnakkaistuotteille erityisperustelut
tuotteen ominaisuuksia kuvaava tekninen erittely ei saa suosia tiettyä
valmistajaa
teknisissä eritelmissä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat
hankinnat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, ne voivat tapahtua
hinnaltaan edullisimpana ajankohtana
hankinnassa pyritään huomioimaan ennakoivasti hankintayksikön eri virastojen
yhteiset tuote- tai palvelutarpeet
toimitukset pyritään ajoittamaan tarpeen mukaisesti ja turhaa varastointia
välttäen
kilpailuttamiselle varataan riittävä aika

6. KUNTIEN YHTEISHANKINNAT
Kunnat voivat tehdä vapaaehtoista yhteistyötä yhteisten hankintojen
kilpailuttamisessa. Kuntien yhteishankinnasta, vastuista ja muista yhteistyön
ehdoista tulee sopia erikseen hankinta-kohtaisesti kuntayhteistyötä
käynnistettäessä. Yhteishankintana hoidettavassa hankinnassa kukin mukana
oleva kunta päättää itse hankinnasta, tekee itse hankintasopimukset, vastaa itse
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mahdollisista hankintaa koskevista valitusasioista ja valvoo omalta osaltaan
hankintojen sujumista ja hankintasopimuksen noudattamista.
7. SISÄISET HANKINNAT JA SIDOSYKSIKKÖHANKINNAT
Sisäisiä hankintoja ovat oman kunnan toimialan toiselta toimialalta tekemät
hankinnat tai oman kunnan omistamilta yhtiöiltä tehtävät hankinnat. Toimiala voi
hankkia/tilata toiselta toimialalta tavaroita ja palveluja kilpailuttamatta
suorahankintana jäljempänä mainituin rajoituksin.
Mikäli kuntakonserniin kuuluva yksikkö, kuten osakeyhtiö on vähäisessäkin määrin
yksityisessä omistuksessa, sitä ei voida pitää hankintalain tarkoittamana
sidosyksikkönä. Tällaiselta kuntakonserniin kuuluvalta yksiköltä ei saa hankkia
tavaroita tai palveluita suorahankintana vaan ne on kilpailutettava hankintalain
edellyttämällä tavalla.
Jos kunnan täysin omistama organisaatio myy merkittävässä määrin tavaroita tai
palveluksia yleisillä markkinoilla, on sen asema sidosyksikkönä arvioitava erikseen.
KL-Kuntahankinnat Oy täyttää hankintalain sidosyksikölle asettamat vaatimukset.
Kunta voi liittyä mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen, mikäli kunnalla ei
ole samasta asiasta voimassa olevaa sopimusta.
8. TEKNISET ERITELMÄT
Jos tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät tavaran ominaisuuksia koskevia vaatimuksia,
kuten teknisiä eritelmiä, ne tulee laatia noudattaen EU:n puitteissa vahvistettua
yleistä hankintasanastoa (CPV). Hankintasanasto löytyy
hankintailmoituslomakkeiden tiedostoista (www.hankintailmoitukset.fi ).
Teknisiä eritelmiä tai asetettuja vaatimuksia ei saa laatia siten, että ainoastaan
tietyn valmistajan tuote voi tulla kysymykseen. Yritysten tasavertaisen ja
syrjimättömän kohtelun mahdollistamiseksi tiettyyn tuotteeseen tai tavaramerkkiin
viittaaminen on poikkeuksellisesti sallittua ainoastaan, jos asiaa ei pystytä muutoin
havainnollisesti ilmaisemaan ja mainintaan liitetään ilmaisu ”tai vastaava”.
Yksittäiseen tuotemerkkiin viittaaminen saattaa olla välttämätöntä esimerkiksi
silloin, kun hankitaan tuotteita tai palveluja, jotka pitää saada yhteensopiviksi jo
olemassa oleviin laitteisiin tai toimintakonsepteihin. Kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa viittaaminen tietyn valmistajan tuotteisiin edellyttää aina
erityisperusteita.
Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tekninen eritelmä määritellään ensisijaisesti
viittaamalla joko eurooppalaisten standardien mukaisiin kansallisiin standardeihin
tai eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin tai eritelmiin hankintalain mukaisesti.
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LUKU 2
KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄT MUTTA EU-KYNNYSARVON ALITTAVAT
HANKINNAT
9. KANSALLINEN KYNNYSARVO
Kansallisen kynnysarvot on määritelty hankintalaissa ja ne ovat 1.6.2010 alkaen:
- tavara- ja palveluhankinnoissa 30 000 euroa
- sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 100 000 euroa
- rakennusurakoissa 150 000 euroa
Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen ryhmään luetaan kuuluvaksi myös
hankintalain liitteen B mukaiset ns. toissijaiset palvelut huolimatta siitä, että ne
ylittäisivät hankinta-arvoltaan EU-kynnysarvon. Toissijaisia B-palveluita ovat
palvelut, joita käytännössä voivat tuottaa vain paikalliset tai kansalliset palvelun
tuottajat. Esimerkkeinä mainittakoon hotelli- ja ravintolapalvelut,
turvallisuuspalvelut, avustavat kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut, terveyden-hoito- ja
sosiaalipalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut.
Kilpailuttamista käynnistettäessä kynnysarvon ja hankinnan ennakoidun
kokonaisarvon selvittäminen koko sopimuskaudelta (kansallinen kynnysarvo ja EUkynnysarvo) tulee aina tehdä, koska ne määräävät osaltaan kilpailuttamisessa
sovellettavista menettelyistä ja määräajoista.
Hankinta suoritetaan ensisijaisesti tarjouskilpailuna avointa tai rajoitettua
menettelyä käyttäen. Neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä,
puitejärjestelyä ja suorahankintaa (hankinta ilman tarjouskilpailua) saa käyttää
ainoastaan hankintalaista ilmenevin erityisin perustein.
HANKINTAMENETTELYT
10. AVOIN MENETTELY
Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen.
Tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä, jonka
jälkeen varsinainen tarjouspyyntö voidaan julkaista Internetissä tai lähettää suoraan
tarjouksentekijöille. Ilmoitusmenettelyä on kuvattu tarkemmin luvussa 4.
Avointa menettelyä käytetään, kun hankitaan selkeästi määrältään, laadultaan ja
toiminnallisuudeltaan määriteltäviä tuotteita tai palveluita. Hankittavat tuotteet ja
palvelut on määriteltävä käyttäen yhteistä kansainvälistä hankintasanastoa eli ns.
CPV- koodeja.
Avoimessa menettelyssä mahdollisesti saatavien lukuisten tarjousten johdosta
usein on tarkoituksenmukaista ottaa hankinnan ratkaisuperusteeksi halvin hinta,
jotta tarjousten käsittely olisi kohtuudella hallittavissa. Käytettäessä
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valintaperusteena tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta, arviointikriteereiden
tulee olla selkeitä ja niitä on syytä olla vain kohtuullinen määrä, jotta avoimessa
menettelyssä mahdollisesti saatavat lukuisat tarjoukset kyetään asianmukaisesti
vertailemaan kaikkien ilmoitettujen laatukriteerien osalta.
Tarjousten tekemiseksi on varattava riittävä aika ottaen huomioon hankinnan laatu,
luonne ja laajuus. Ennen tarjousten vertailua arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja
tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Hankintapäätös tehdään kelpoisuusehdot
täyttäviltä tarjoajilta saatujen tarjouspyynnön mukaisten tarjousten perusteella
tarjouspyynnössä mainituin valintaperustein ja arviointikriteerein.
Avoimen tarjouskilpailun vaiheet:

11. RAJOITETTU MENETTELY
Rajoitetussa menettelyssä julkaistaan hankintailmoitus HILMAhankintailmoitusjärjestelmässä. Hankinnasta kiinnostuneiden on ilmoittauduttava
asetettuun määräaikaan mennessä eli jätettävä osallistumishakemuksensa
hankintayksikölle. Osallistumishakemusten jättämistä varten on varattava
kohtuullinen aika, joka määräytyy hankinnan luonteen ja laajuuden mukaan.
Tarjouskilpailuun hyväksyttävät tarjoajaehdokkaat on valittava niiden
osallistumishakemuksen lähettäneiden joukosta, jotka täyttävät hankintalain
edellyttämät ja hankintayksikön asettamat kelpoisuusehdot ja muut objektiiviset
vaatimukset. Vaatimusten on oltava kohtuullisia suhteessa hankinnan laatuun ja
kokoon.
Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, joille
tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä koskeva vaihteluväli on ilmoitettava
hankintailmoituksessa. Todellisen kilpailun varmistamiseksi tarjoajia on kutsuttava
hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä, vähintään viisi ehdokasta.
Ehdokkaiksi ilmoittautuneista voidaan valita enintään se määrä tarjouksentekijöiksi,
mikä on ilmoitettu hankintailmoituksessa. Ehdokkaiden valinnasta tehdään
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hankintalain mukainen perusteltu päätös, jolla ehdokkaat, jotka eivät täytä
asetettuja kelpoisuusehtoja suljetaan pois tarjouskilpailun myöhemmistä vaiheista.
Vastaavasti ehdokkaita pitää hylätä objektiivisin perustein, jos ehdokkaiksi on
hakeutunut useampi kuin hankintailmoituksen mukaan tullaan tarjoajiksi
valitsemaan.
Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään kelpoisuusehdot ja muut hankintailmoituksessa
ilmoitetut vaatimukset täyttäville tarjoajiksi valituille samanaikaisesti.
Tarjouspyyntöjä ei saa toimittaa muille, koska tarjoajat on jo valittu
osallistumishakemusten kautta.
Tarjousten tekemiseksi varattavan ajan tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon
hankittavan tavaran, palvelun tai urakan laajuus ja luonne.
Vertailu suoritetaan tarjouspyynnössä mainituin vertailuperustein. Hankinnasta on
tehtävä kirjallinen hankintapäätös, jossa on perusteltu, miten vertailu on tehty, ja
kuka voitti tarjouskilpailun. Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille
tarjouskilpailussa tarjouksen tehneille asian-osaisille hankintaoikaisuohje- ja
muutoksenhakuohjein. Ks. luku 5 kohta 43 Hankintapäätös ja tiedoksianto.
Rajoitetun tarjouskilpailun vaiheet:

12. NEUVOTTELUMENETTELY
Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää ennakoidulta kokonaisarvoltaan alle 50.000
euron tavara- ja palveluhankinnoissa sekä alle 500.000 euron rakennusurakoissa.
Kun hankinnan arvo ylittää yllä mainitut euromäärät, neuvottelumenettelyä voidaan
käyttää:
4 jos hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä ei voida laatia niin tarkasti, että
paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen;
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5 jos hankinnan luonne tai hankintaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti
mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua;
6 sellaisessa tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, arviointi- ja koulutushankinnassa,
joka edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen
ja pätevyyden arviointia;
7 julkisen ja yksityisen sektorin yksittäistä hanketta koskevaan
yhteistyöjärjestelyyn liittyvään hankintaan tai pysyvää kumppanuussopimusta
koskevaan hankintaan sekä pitkäkestoiseen hankintaan (esim. infrastruktuurin
rakentaminen);
8 valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävässä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluhankinnassa (esim. veripalvelun välityspalvelu, harvinaisten vammais- ja
sairausryhmien palvelut);
9 moniammatillista erityisosaamista edellyttävässä hankinnassa erityisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon alalla;
10 poikkeuksellisen kiireellisessä hankinnassa, johon hankintayksikkö ei ole voinut
kohtuudella varautua (esim. rikkoutumisesta aiheutuva välttämätön korjaustarve,
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kriisitilanteessa). Poikkeuksellisella
kiireellä ei tarkoiteta hankintayksikön omia kiireitä. Kiireen tulee olla aiheutunut
yllättävästä ja ennakolta arvaamattomasta syystä ja asiaa ei voida tilapäisesti
hoitaa esim. vuokraamalla varalaite normaalin kilpailuttamisen ajaksi. Lisäksi
hankinnan on oltava ehdottoman välttämätön eikä sen toteuttamista voida
lykätä.
11 palvelua koskevassa käyttöoikeussopimuksessa ja käyttöoikeusurakan saajan
valinnassa;
12 hankinnassa, joka tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä
taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskulujen
korvaamiseksi.
Ennen neuvottelumenettelyn aloittamista on laadittava kuvaus hankinnan
tavoitteista ja pääasiallisesta sisällöstä ja julkaistava hankintailmoitus HILMA hankintailmoitusjärjestelmässä. Hankintailmoituksessa tulee hankinta kuvata
riittävällä tarkkuudella, jotta hankinnasta kiinnostuneet ehdokkaat voivat sen
perusteella harkita kiinnostustaan osallistua tarjouskilpailuun. Hankintamenettely
voidaan toteuttaa myös vaiheittain vähentämällä ehdokkaiden tai tarjoajien määrää.
Vaiheittaisuudesta sekä ehdokkaiden ja tarjoajien vähentämisen perusteista on
ilmoitettava hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai hankekuvauksessa.
Ehdokkaiden vähentämisestä tai lopullisten ehdokkaiden valinnasta
neuvottelumenettelyn aikana on tehtävä hankintalain 73 §:n edellyttämä perusteltu
kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen. Myös muista menettelyssä
sovellettavista säännöistä on hyvä informoida jo hankintailmoituksessa.
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Neuvotteluja on käytävä vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos sopivia
ehdokkaita on riittävästi.
Lisäksi neuvottelumenettelyn käyttöön voidaan siirtyä silloin, jos avoimessa tai
rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia tai
tarjoukset on jouduttu muusta syystä hylkäämään. Edellytyksenä
neuvottelumenettelyyn siirtymiselle on, että alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisia
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta. Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei
tarvitse julkaista uutta hankintailmoitusta, jos neuvottelumenettelyyn otetaan
mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuuden
vähimmäisvaatimukset ja ovat tehneet muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.
Neuvottelumenettelyssä neuvotellaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelut
voivat koskea kaikkia hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyviä näkökohtia.
Tavoitteena on parhaimman tarjouksen valinta. Neuvotteluissa tulee ehdokkaita ja
tarjoajia kohdella tasapuolisesti ja syrjimättä. Kaikille tulee antaa samanlaiset tiedot
hankinnan kohteesta ja sen toteuttamisesta, myös neuvottelutilanteissa kaikkia on
kohdeltava yhdenvertaisesti. Tarjoajien kanssa käytävät neuvottelut on käytävä
ennen tarjouksen tekemistä. On muistettava, että hinnan tinkimiseen liittyvät
neuvottelut ovat tarjousten saamisten jälkeen kiellettyjä.
Neuvottelumenettelyn vaiheet:

13. KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltamisen edellytyksistä on säädetty
hankintalaissa. Kilpailullinen neuvottelumenettely on tarkoitettu käytettäväksi
erityisen monimutkaisissa hankinnoissa, joissa hankintayksikkö ei pysty ennalta
riittävän hyvin määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä
yksityiskohtia. Käytännössä kilpailullinen neuvottelumenettely soveltunee parhaiten
hankkeisiin, joissa halutaan hyödyntää tarjoajien uusia ideoita ja innovaatioita.
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Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön edellytyksenä on lisäksi, että tarjousten
valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Kilpailullinen neuvottelumenettely on perinteisen neuvottelumenettelyn
jalostuneempi muoto käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa. Käytännössä
kilpailullinen neuvottelumenettely tulee sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti EUkynnysarvot alittavissa hankinnoissa ja silloin sen käyttämisessä pitää toteutua
samat edellytykset kuin EU-kynnysarvon ylittävältä kilpailulliselta
neuvottelumenettelyltä vaaditaan. Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä on
lisätietoja kohdassa 23.
14. PUITESOPIMUKSET JA PUITEJÄRJESTELYT
Puitejärjestelynä hankintalaissa tunnettu hankintamenettely vastaa lähes perinteistä
puitesopimusten kilpailuttamista. Puitejärjestelyllä tarkoitetaan sopimusta, jolla
vahvistetaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintoja koskevat ehdot. Sopimuksen
yksityiskohdat esim. tavara- ja palvelumäärät tarkentuvat sopimuskauden aikana.
Puitejärjestelyyn valittavat toimittajat kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella tai
rajoitetulla menettelyllä.
Puitejärjestelyn voi tehdä yhden tai useamman toimittajan kanssa. Usean
toimittajan kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn on valittava vähintään kolme toimittajaa,
jollei kelpoisuusehtoja täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.
Yhden toimittajan kanssa tehdyssä puitejärjestelyssä on hankinnat tehtävä
puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti eli menettely vastaa normaalia
hankintasopimusta, jonka perusteella tehdään tilauksia ennalta sovittujen ehtojen
mukaisesti.
Usean toimittajan kanssa tehdyn puitejärjestelyn sisällä tehtävät hankinnat voidaan
tehdä suorina tilauksina sellaisissa puitejärjestelyissä, joissa on sovittu sitovasti
hankinnan ehdoista. Jos kaikkia ehtoja ei ole sovittu sitovasti, hankinnan tekeminen
puitejärjestelyn sisällä edellyttää kilpailuttamista. Kilpailuttaminen puitejärjestelyn
sisällä voidaan toteuttaa melko vapaamuotoisesti ns. minikilpailutuksina.
Minikilpailutuksesta ja sen toteuttamistavasta tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä.
Minikilpailutuksia voidaan toteuttaa kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja
koskevan pienhankintaohjeen sääntöjä soveltaen, mikäli tämä on ilmoitettu
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 valitaan paras noudattaen tarjouspyynnössä esitettyä
valintaperustetta ja vertailuperusteita. Tarjouspyynnössä todettuja puitejärjestelyn
ehtoja voidaan myöhemmin täsmentää ja selkeyttää, mutta se ei saa johtaa
sovittujen puitejärjestelyn ehtojen olennaisiin muutoksiin.
Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen
välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan
pidempi.
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15. SUORAHANKINTA
Suorassa hankinnassa hankintayksikkö tekee hankinnan kilpailuttamatta.
Suora hankinta on sallittu vain hankintalaista ilmenevin erityisin perustein, joita on
tulkittava suppeasti. Jos alkuperäisen hankinnan kilpailutus on tehty ns.
optioehdoin, voi suora jatkohankintasopimus olla mahdollinen tällä perustella.
Suoraa hankintaa saa hankintalain 67, 27 ja 28 §:n mukaan käyttää julkaisematta
hankintailmoitusta, jos
-

-

-

-

-

-

avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan
ehdokkuushakemuksia (osallistumishakemuksia) tai tarjouksia taikka sopivia
tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta,
teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä
ainoastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai
palvelun taikka ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa hankkeen
sopimuksen tekeminen suoraan yrityksen kanssa on välttämätöntä
hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi,
tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai
tieteellistä tarkoitusta varten eikä valmistus tapahdu teollisesti tai tutkimus- ja
kehittämiskustannusten kattamiseksi
kysymys on raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat
(raaka-ainepörssi)
hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti esimerkiksi toimittajan
liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä
kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun (ideakilpailun) jälkeen
tapahtuva toteutussuunnittelusta vastaavan suunnittelijan valinta
kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai
lisäurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi
laista tarkemmin ilmeneviä suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia,
lisäkustannuksia ym. Tavaran lisätoimitusta koskeva sopimusaika saa vain
poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta. Lisäpalveluja tai lisätöitä koskevan
sopimuksen kokonaisarvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan
arvosta.
kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto
hankintalaissa mainitulla tavalla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa
alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Suora hankinta on hankintalain 67 §:n mukaan sallittu EU-kynnysarvot alittavissa
yksittäisissä sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos perinteinen
kilpailuttaminen tai toimittajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen
epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen
turvaamiseksi.
Suora hankinta on erotettava tilauksista, joita tehdään kilpailutettujen sopimusten
puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen sopimusten täytäntöön panemista
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eikä itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Poikkeuksena tästä on
puitejärjestelyt, joissa järjestetään minikilpailutus. Kaikki tilaukset tulee olla
kirjallisesti dokumentoitu (kirjallinen tilaus, tilaus-vahvistus tms.).
Tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää yhteishankinnassa, kun hankinta tehdään
sellaiselta hankintalain 11 §:n tarkoittamalta yhteishankintayksiköltä, joka on
noudattanut hankintalain säännöksiä hankinnan tekemisestä eli jo kilpailuttanut
hankinnan (esim. KL-Kuntahankinnat Oy).
Päätös suoran hankinnan käyttämisestä on perusteltava, koska tällöin poiketaan
hankintalain edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta.
Aiotusta suorahankinnasta voidaan ilmoittaa Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä,
ks. luku 4 kohta 32.
16. SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA
Sähköinen huutokauppa on monivaiheinen hankintamenettely, joka toteutetaan
erityistä sähköistä tietojärjestelmää käyttäen. Sähköisen huutokaupan käytön
edellytyksenä on, että hankinnan määrittelyt ja tekniset eritelmät voidaan tehdä
riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti. Hankinnan kohdetta tai sen ominaisuuksia ei
saa muuttaa kesken prosessin. Sähköisen huutokaupan toteuttamisesta on tehtävä
kansallinen tai EU-hankintailmoitus niin kuin laki niistä määrää.
Varsinainen sähköinen huutokauppa on hankintaprosessin viimeinen vaihe, joka
voidaan toteuttaa käyttämällä:
-

avointa menettelyä
rajoitettua menettelyä
neuvottelumenettelyä
puitejärjestelyyn liittyvän minikilpailutuksen hoitamiseen
dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän kilpailuttamisen yhteydessä

Sähköinen huutokauppa eli ”huudot” koskevat hintaa, jos valintaperusteena on
halvin hinta ja/ tai myös muita valintavalintaperusteita silloin kun valintaperusteena
on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Sähköisen huutokaupan vaiheet:
1 Hankintailmoituksen tekeminen
2 Tarjouspyynnön tekeminen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava hankintalaissa
todettujen yleisten vaatimusten lisäksi:
a) valintaperuste ja kokonaistaloudellisuuden ollessa kyseessä vertailuperusteet,
joiden arvot ovat huutokaupan kohteina siltä osin kuin ne ovat määrällisesti
ilmaistavina lukuina tai prosentteina
b) mahdolliset esitettyjen perusteiden rajat sellaisina kuin ne on ilmoitettu
hankintailmoituksessa
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c) tarjoajien käyttöön annettavat tiedot sähköisen huutokaupan aikana ja tietojen
antamisen ajankohta
d) tarvittavat tiedot huutokaupan kulusta sekä siitä, miten kutsu osallistua
huutokauppaan lähetetään
e) edellytykset, joiden mukaan tarjoajat voivat tehdä tarjouksen ja mahdolliset
tarjousten välisen vähimmäiserot
f) tarvittavat tiedot käytettävästä sähköisestä järjestelmästä ja viestintäyhteyttä
koskevista teknisistä edellytyksistä
Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan ilmoittaa matemaattinen kaava, jota sähköisessä
huutokaupassa käytetään
3 Tarjousten alustava arviointi tarjouspyynnössä määriteltyjen vertailu- ja
valintaperusteiden mukaisesti tarjouspyynnönmukaiset painotukset huomioon
ottaen
4 Valittujen tarjoajien kutsuminen sähköiseen huutokauppaan ja huutokaupan
tarkoituksen toteaminen sekä huutokaupan vaiheiden, aikataulujen ja tietojen
täsmentäminen. Kutsun on sisällettävä:
a) kaikki tarvittavat tiedot käytettävien sähköisten laitteiden teknisistä edellytyksistä
b) täsmälliset tiedot sähköisen huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta
c) tarvittaessa sähköisen huutokaupan vaiheiden lukumäärä ja kunkin vaiheen
aikataulu
d) matemaattinen kaava, jonka mukaan uusi järjestys määräytyy automaattisesti
sähköisessä huutokaupassa esitettyjen uusien hintojen tai uusien arvojen
perusteella; kaavan tulee sisältää kaikki lopputulokseen vaikuttavat tekijät
e) jos vaihtoehtoja hyväksytään, jokaiselle vaihtoehdolle tulee määritellä erillinen
kaava
f) perusteet sähköisen huutokaupan lopettamiselle sekä aika, joka viimeisen
tarjouksen jälkeen odotetaan uusia tarjouksia
g) alustavan kokonaisarvioinnin tulokset silloin kun ratkaisuperusteena on
kokonaistaloudellinen edullisuus; lisäksi yksittäiselle tarjoajalle lähetettävään
kutsuun voidaan liittää tieto tarjoajan sijoituksesta suhteessa muihin
paljastamatta muiden tarjoajien nimiä
5 Edellytykset, joiden mukaisesti tarjoajat voivat tehdä tarjouksen ja mahdolliset
tarjousten väliset vähimmäiserot
6 Tarvittaessa tiedot käytettävästä sähköisestä järjestelmästä ja viestintäyhteyttä
koskevista teknisistä edellytyksistä
7 Tarjousten alustava kokonaisarviointi asetettujen vertailuperusteiden,
painoarvojen ja valintaperusteiden mukaisesti
8 Varsinainen sähköinen huutokauppavaihe aloitetaan pyytämällä sähköisin
keinoin samanaikaisesti valittuja tarjoajia esittämään sähköisin keinoin uusia
hintoja tai uusia arvoja vertailuperusteille. Huutokauppa voi alkaa aikaisintaan
kahden työpäivän kuluttua kutsun lähettämisestä.
Huutokaupan kestäessä hankintayksikön tulee toimittaa huutokaupan
jokaisessa vaiheessa tarjoajille välittömästi tiedot, joiden perusteella nämä
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voivat milloin tahansa tarkistaa keskinäisen järjestyksensä. Hankintayksikkö voi
toimittaa myös muita tietoja muista esitetyistä hinnoista tai arvoista, jos tästä on
ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjassa. Hankintayksikkö voi ilmoittaa milloin
tahansa huutokauppaan osallistuvien lukumäärän mutta ei saa paljastaa
tarjoajien nimiä.
9 Huutokauppa voidaan lopettaa sen jälkeen kun:
a) kutsussa vahvistettuna päivänä ja kellonaikana
b) kun uusia vaatimukset täyttäviä tarjouksia ei enää tehdä tai
c) kun huutokaupan eri vaiheiden määrä tulee täyteen
Hankintayksikön tulee kutsussa ilmoittaa, miten huutokauppa lopetetaan. Lisäksi
tulee tarvittaessa ilmoittaa huutokaupan eri vaiheiden aikataulu sekä aika, joka
viimeisen tarjouksen jälkeen odotetaan uusia tarjouksia.
Sähköisestä huutokaupasta säädetään tarkemmin laissa sähköisestä
huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698).
17. DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ
Dynaaminen hankintajärjestelmä ei ole itsenäinen hankintamenettely vaan täysin
sähköinen tapa hoitaa kilpailutusprosessi avointa menettelyä soveltamalla. Se
sisältää myös puitejärjestelyä muistuttavia piirteitä.
Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan tekemällä siitä hankintailmoitus
Hilma-hankintajärjestelmään. Hankintailmoituksessa ilmoitetaan, mistä Internetosoitteesta tarjous-pyyntöasiakirjat liitteineen ovat tarjoajien haettavissa.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava ainakin tarjoajalle asetettavat
kelpoisuusvaatimukset, suunniteltujen hankintojen luonne ja asetetut tekniset ym.
vaatimukset, kaikki tarvittavat tiedot hankintajärjestelmästä ja käytettävät
sähköisestä järjestelmästä sekä vaaditut tekniset edellytykset.
Dynaamista hankintajärjestelmää voi käyttää EU-kynnysarvon ylittävissä ja
kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.
Kun dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettu, pyytää hankintayksikkö
alustavat tarjoukset. Järjestelmä on avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville
tarjoajille, jotka ovat tehneet hyväksyttävän alustavan tarjouksen. Sen jälkeen
voidaan toteuttaa yksittäisiä dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyviä
kilpailutuksia. Jokainen yksittäinen dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvä
hankinta on kilpailutettava.
Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät yksittäisen hankinnan ylittäessä
EU-kynnysarvon tulee kilpailuttamisen käynnistämiseksi tehdä lyhennetty
hankintailmoitus siten kuin laissa sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta
hankintajärjestelmästä säädetään. Kunkin yksittäisen uuden EU-kynnysarvon
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ylittävän kilpailutuksen yhteydessä dynaamiseen hankintajärjestelmään voidaan
ottaa mukaan uusia tarjoajia.
EU-kynnysarvon alittavissa mutta kansallisen kynnysarvon ylittävissä yksittäisissä
kilpailutuksissa ei tarvitse tehdä lyhennettyä hankintailmoitusta ja hankinta voidaan
kilpailuttaa pyytämällä tarjouspyyntö suoraan jo hyväksytyiltä tarjoajilta.
Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto ei saa ylittää neljää vuotta lukuun
ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia. Ennakoidun arvon
laskennassa on otettava huomioon dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan
kaikkien suunniteltujen hankintojen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa.
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisessa ja sitä käytettäessä on
käytettävä yksinlomaan sähköisiä menettelyitä. Hankintailmoitukset,
tarjouspyyntöjen julkaiseminen, tarjousten toimittaminen hankintayksikölle,
päätösten tiedoksianto ja kaikki muu kilpailutukseen liittyvä tiedonkulku pitää hoitaa
sähköisin menettelyin.
Ainoa dynaamisessa hankintajärjestelmässä käytettäväksi sallittu
hankintamenettely on avoin menettely, jota on käytettävä dynaamisen
hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Kilpailuttamisen viimeinen vaihe,
varsinainen kilpailuttaminen, voidaan toteuttaa sähköisenä huutokauppana
avoimen menettelyn säännöillä.
Dynaamisesta hankintajärjestelmästä säädetään tarkemmin laissa sähköisestä
huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698).
Sähköinen huutokauppa ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö edellyttää, että
hankintayksiköllä on käytössään soveltuva sähköinen järjestelmä.
LUKU 3
EU-KYNNYSARVOT YLITTÄVÄT HANKINNAT
18. KYNNYSARVOT
Hankintalain tarkoittamissa EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa sovelletaan
laissa määrättyjä yksityiskohtaisia menettelytapoja ja määräaikoja.
EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein seuraaville hankinnoille:
-

tavara- ja palveluhankinnat
erityisalojen hankintalain tarkoittamat tavara- ja palveluhankinnat
rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat

Voimassaolevat EU-kynnysarvot löytyvät mm. HILMASTA.
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Palveluhankinnoissa hankintalain A liitteen mukaisien palvelujen kilpailuttamiseen
sovelletaan EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia sääntöjä
kokonaisuudessaan. Hankintalain liitteen B mukaisten palvelujen hankintaan
sovelletaan niiden arvosta riippumatta EU-kynnysarvon alittavia palveluja koskevia
hankintalain määräyksiä, lukuun ottamatta jälki-ilmoitusvelvollisuutta.
19. MÄÄRÄAJAT
EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko (ei sisällä sähköistä huutokauppaa eikä
dynaamista hankintajärjestelmää koskevia erityisiä määräaikoja)

Ei ennakkoilmoitusta

Ennakkoilmoitus julkaistu

Ilmoitus
tehty
sähköisesti

Ilmoitus
tehty
sähköisesti

Ilmoitus ja Ilmoitus
tarjouskirjat postitse
sähköisesti
1)

Menettelytapa

Ilmoitus ja Ilmoitus
tarjouskirjat postitse
sähköisesti
1)

Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat)
Tarjousaika

45 pv*

40 pv*

52 pv*

22 pv*

22 pv*

22 pv*

Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely
Osallistumishakemuksen
jättäminen

30 pv*

30 pv*

37 pv*

30 pv*

30 pv*

37 pv*

Tarjousaika rajoitetussa
menettelyssä

40 pv**

35 pv**

40 pv**

22 pv**

22 pv**

22 pv**

Nopeutettu rajoitettu tai neuvottelumenettely
Osallistumishakemuksen
jättäminen

10 pv*

10 pv*

15 pv*

10 pv*

10 pv*

15 pv*

Tarjousaika rajoitetussa
menettelyssä

10 pv**

10 pv**

10 pv**

10 pv**

10 pv**

10 pv**

Osallistumishakemuksen
jättäminen

45 pv*

-

52 pv*

-

-

-

Aliurakoiden
osallistumishakemukset

-

-

37 pv*

-

-

-

Käyttöoikeusurakat
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Tarjousaika

-

-

40 pv**

-

-

-

Jälki-ilmoitus

-

-

48 pv***

-

-

48 pv***

Ennakkoilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.
* Hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta
päivästä
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä
1)

Hankintalain 38 §:ssä säädetään tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta.
llmoitus tehdään sähköisesti sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti
saatavilla sekä ilmoituksessa on mainittu Internetosoite ko. asiakirjoihin.

Tarjousajan lyhentäminen taulukosta ilmenevällä tavalla edellyttää lisäksi, että
ennakkoilmoituksessa on annettu kaikki ne avointa menettelyä koskevalta
hankintailmoitukselta edellytetyt tiedot, jotka ennakkoilmoitusta laadittaessa ovat
olleet tiedossa.
20. HANKINTAMENETTELYT
Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on
ilmoitettava HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi ).
Avointa menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun hankitaan selkeästi
määriteltäviä tuotteita tai palveluita.
Avoimen EU- menettelyn vaiheet:

HUOM! Kuviosta puuttuu jälki-ilmoitus, joka on tehtävä EU-kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa.
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21. RAJOITETTU MENETTELY
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikön on tehtävä hankintailmoitus HILMAhankintailmoitusjärjestelmässä, jotta yritykset saavat tiedon tulevasta hankinnasta.
Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää ns.
osallistumishakemus. Hankintayksikön tulee valita ilmoittautuneiden joukosta
hankintailmoituksessa todetuin kriteerein ne yritykset, jotka täyttävät
hankintayksikön asettamat vaatimukset. (HankL 8. luku).
Hankintayksikkö voi rajoitetun menettelyn yhteydessä ennalta rajata niiden
ehdokkaiden lukumäärän, joille tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä
koskeva vaihteluväli on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vastaavasti
hankintayksikkö voi määritellä ehdokkailta vaaditut ominaisuudet noudattaen
hankintalaista ilmeneviä perusteita. Tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja
laatuun nähden riittävä määrä, vähintään viisi ehdokasta, todellisen kilpailun
varmistamiseksi. Tarjoajiksi voidaan valita enintään se määrä, mikä on ilmoitettu
hankintailmoituksessa.
Rajoitetun EU- menettelyn vaiheet:

HUOM! Kuviosta puuttuu jälki-ilmoitus, joka on tehtävä EU-kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa. (ks. LUKU 4).
22. NEUVOTTELUMENETTELY
Hankinta voidaan erityisin perustein suorittaa neuvottelumenettelyä käyttäen.
Neuvottelumenettely poikkeaa avoimesta ja rajoitetusta menettelystä mm. siinä,
että toimittajaa valittaessa sallitaan siirryttäväksi neuvottelumenettelyyn tietyin
edellytyksin kesken avoimen tai rajoitetun menettelyprosessin tai
neuvottelumenettelyä voidaan käyttää alusta alkaen itsenäisenä etukäteen
ilmoitettuna valintamenettelynä, mikäli sen käyttöedellytykset täyttyvät. Sen sijaan
sattumanvaraiset kesken hankintamenettelyjen käydyt neuvottelut ovat
pääsääntöisesti kiellettyjä, koska neuvottelut saattavat johtaa esimerkiksi
kiellettyihin tinkimiskierroksiin.
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a) Siirtyminen neuvottelumenettelyyn
Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä hankintalain 25 § 1 momentissa säädetyin
edellytyksin esimerkiksi silloin kun yhtäkään saatua tarjousta ei voida hyväksyä
sellaisenaan. Vastaavasti neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, jos saadut
tarjoukset ylittävät olennaisesti talousarviossa varatut määrärahat ja hankinta
aiotaan kuitenkin toteuttaa supistetussa tai muussa muodossa.
Neuvottelumenettely ei oikeuta kuitenkaan poikkeamaan tarjouspyynnössä
asetetuissa ehdoista ja vaatimuksista. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
ei saa vaarantua. Muutoksenhakukelpoinen päätös neuvottelumenettelyyn
siirtymisestä on tehtävä ennen menettelyn aloittamista. Lopullinen hankintapäätös
on suositeltavaa tehdä vasta neuvottelumenettelyyn siirtymistä koskevan
päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
b) Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona
Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona, josta julkaistaan ilmoitus, on
hankintalain 25 § 2:n mukaan mahdollista erityisin perustein. Neuvottelumenettelyä
voidaan käyttää, jos hankittavan palvelun luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät
poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoittelua tai jos hankittava palvelu on
luonteeltaan henkinen palvelu (osaamispalvelu), taikka vakuutus-, pankki- ja
sijoituspalvelujen osalta, kun sopimuserittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras
tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä noudattaen. Vastaavaa
menettelyä voidaan käyttää myös rakennusurakoissa tai käyttöoikeusurakan saajan
valinnassa laissa säädetyin edellytyksin. Rakennusurakan tulee tällöin olla
käytännössä yleistä hyötyä tuottava tutkimus-, kokeilu- tai kehittämishanke, jonka
luonne arvioitaisiin tällöin objektiivisin perustein. Tämä on omiaan rajaamaan
neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta.
23. KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY
Kilpailullinen neuvottelumenettely on perinteistä neuvottelumenettelyä vaativampi
käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa. Sen soveltamisen edellytyksistä on
säädetty hankintalain 29 ja 30 §:ssä. Hankittavaa tavaraa, palvelua tai
rakennustyötä ei voida aina määritellä niin tarkoin, että tarjouksen tekijät voisivat
antaa hankintayksikölle yksityiskohtaisen tarjouksen. Tällaisissa tilanteissa
hankintakilpailu voidaan toteuttaa lain tarkoittamalla kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Kilpailuttamisen perustana on hankintayksikön laatima
hankinnan tavoitteita ja sisältöä koskeva hankekuvaus, jonka pohjalta kilpailullinen
neuvottelumenettely käydään.
Neuvottelut tapahtuvat tässä menettelyssä hankintailmoituksessa ja
tarjouspyynnössä (hankekuvauksessa) mainitulla tavalla vaiheittain. Vaiheittaisuus
voidaan toteuttaa hankintayksikön päättämällä tavalla hankinnan luonteen ja
sisällön mukaisesti. Vaiheittaisuus voi toteutua joko niin, että kilpailuttaminen
aloitetaan neuvotteluin tai hankintayksikkö pyytää alustavat tarjoukset kilpailuun
valituilta yrityksiltä. Jälkimmäisessä tilanteessa neuvottelut käydään saatujen
tarjousten pohjalta. Tässä vaiheessa käytännössä osa ratkaisuehdotuksista voi jo
karsiutua kilpailusta.
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Neuvottelujen jälkeen hankintayksikön hyväksymän perusratkaisun pohjalta sitä
täsmentäen pyydetään lopulliset tarjoukset niin, että kunnioitetaan
hankekuvauksessa esitettyjä perusvaatimuksia. Olennaista on, että kilpailuun
osallistuvat toimittajat ovat alun perin tietoisia kilpailullisen neuvottelumenettelyn
tavoitteista ja kilpailun kulusta. Näin erityisesti sen johdosta, että kyseinen
menettely poikkeaa perinteisistä kilpailuttamismenettelyistä. Kilpailulliseen
neuvottelumenettelyyn liittyvät lukuisat eri vaiheet edellyttävät niiden
yksityiskohtaista dokumentointia pitämällä tarpeeksi yksityiskohtaisia muistioita
kokouksista tarjousten tekijöiden oikeusturvan toteuttamiseksi.
24. PUITEJÄRJESTELY
Puitejärjestelynä hankintalaissa tunnettu hankintamenettely vastaa pääsääntöisesti
perinteistä puitesopimusten kilpailuttamista. Puitejärjestely voidaan toteuttaa
avoimena tai rajoitettuna menettelynä sekä 25 §:ssä säädetyin edellytyksin
neuvottelumenettelyllä tai tekemällä 27 §:ssä säädetyin edellytyksin
suorahankinnan. Puitejärjestelyjen mukaiset sopimukset ovat eräänlaisia
raamisopimuksia, joiden kaikki ehdot eivät ole selvillä (kuten esim.
hankintamäärät). Puitejärjestelyyn voidaan valita yksi tai useampi toimittaja
(vähintään 3 toimittajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä
tarjouksia ole vähemmän). Jos puitejärjestelyyn on valittu useita toimittajia ja
hankinnan kaikki ehdot on määritelty, on toimittajat asetettava etusijajärjestykseen
tarjouspyynnössä ja hankintapäätöksessä todetulla tavalla ja tehtävä hankinnat
etusijajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Jos kaikkia ehtoja ei ole määritelty,
on hankinnat kilpailutettava puitejärjestelyssä mukana olevien kesken ns.
minikilpailutuksina.
Mikäli puitejärjestelyn kaikki ehdot on vahvistettu puitesopimuksessa, voidaan
puitejärjestelyn perusteella tehdä tilauksia suoraan. Puitejärjestelyä käytettäessä
sopimuskauden aikana voidaan tarkistaa esimerkiksi palveluiden ja tuotteiden
hintaa tai laatua kilpailuttamalla (ns. minikilpailutus) puitejärjestelyssä mukana
olevia toimittajia, mikäli tarjouspyynnössä on viitattu mahdolliseen
minikilpailutukseen ja kaikkia ehtoja ja etusijajärjestystä ei ole puitejärjestelyssä
vahvistettu. Minikilpailutusta ei voida tehdä niiden tuotteiden tai palveluiden osalta,
joiden kaikki hankintaehdot ja etusijajärjestys on hankintapäätöksessä ja
sopimuksessa vahvistettu.
Puitejärjestelyn kesto saa olla enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä
sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi.
Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn
alkuperäisten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä merkittäviä
muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyn käytön edellytyksistä on
säädetty hankintalain 31 §:ssä.
25. SUORA HANKINTA
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Suorassa hankinnassa hankintayksikkö tekee tilauksen hankintaa kilpailuttamatta.
Suora hanakinta on sallittu vain hankintalaista ilmenevin erityisin perustein, joita on
tulkittava suppeasti.
Suoraa hankintaa saa hankintalain 27 ja 28 §:n mukaan käyttää julkaisematta
hankintailmoitusta, jos:
1 avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan
ehdokkuushakemuksia (osallistumishakemuksia) tai tarjouksia taikka sopivia
tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta,
2 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä
ainoastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai
palvelun tai ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa hankkeen
3 sopimuksen tekeminen suoraan yrityksen kanssa on välttämätöntä
hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi,
4 tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai
tieteellistä tarkoitusta varten eikä valmistus tapahdu teollisesti tai tutkimus- ja
kehittämiskustannusten kattamiseksi
5 kysymys on raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat
(raaka-ainepörssi)
6 hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti esimerkiksi toimittajan
liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä
7 kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun jälkeen tapahtuva
suunnittelijan valinta
8 kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai
lisäurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi
laista tarkemmin ilmeneviä suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia,
lisäkustannuksia ym. (ks. HankL 28 §). Sopimus tavaran lisätoimituksesta saa
vain poikkeuksellisesti ylittää kolmen vuoden. Lisäpalveluja tai lisätöitä
koskevan sopimuksen kokonaisarvo saa palvelun ja urakan kohdalla olla
enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.
9 kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto, hankintaasetuksessa mainitulla tavalla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa
alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.
Päätös suoran hankinnan käyttämisestä on aina perusteltava. Suorahankinta on
erotettava tilauksista, joita hankintayksiköt tekevät kilpailutettujen puitesopimusten
ja -järjestelyjen puitteissa.
Tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää yhteishankinnassa, kun hankinta tehdään
sellaiselta hankintalain 11 §:n tarkoittamalta yhteishankintayksiköltä, joka on
noudattanut hankintalain säännöksiä hankinnan tekemisestä eli jo kilpailuttanut
hankinnan.
26. SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA
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Ks. kohta 16. Sähköisestä huutokaupasta säädetään tarkemmin laissa sähköisestä
huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698).
27. DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ
Ks. kohta 17. Dynaamisesta hankintajärjestelmästä säädetään tarkemmin laissa
sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
(17.6.2011/698).
LUKU 4
HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN
28. ILMOITTAMISVELVOLLISUUS
Hankintalain tarkoittamista kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava
kansallisesti tai EU:n laajuisesti sen mukaan kuin hankintalaissa ja -asetuksessa
säädetään. Hankintailmoituksessa annetut tiedot ovat sitovia. Mikäli
hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön tiedot ovat ristiriitaisia, noudatetaan
hankintailmoituksessa annettuja tietoja.
HILMA:ssa on omat lomakkeet eri ilmoituksille:
- kansallinen ilmoitus
- ennakkoilmoitus (vapaaehtoinen)
- hankintailmoitus
- jälki-ilmoitus
- ilmoitus suorahankinnasta (vapaaehtoinen)
- dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus
HILMASSA ei ole omaa erillistä lomaketta hankinnan keskeyttämisilmoitusta varten.
Keskeyttämisilmoitus tehdään jälki-ilmoituslomakkeella.
Hankintailmoitukseen tulee sisällyttää kaikki hankinta-asetuksessa mainitut tiedot.
Tämä onnistuu käytännössä käytettäessä HILMA:a ja vastattaessa kaikkiin (tai
vähintään pakollisiin) hankintailmoituslomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.
Hankinnoista voidaan ilmoittaa myös esim. kunnan www-sivuilla, lehdissä tms.
Vapaamuotoisia ilmoituksia tulevasta kilpailutuksesta ei saa kuitenkaan julkaista
ennen kuin vastaava ilmoitus on julkaistu HILMA:ssa.
Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa HILMAhankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi).
EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta on ilmoitettava EU-alueella. Ilmoitukset
laaditaan vahvistettuja vakiolomakkeita, hankintasanastoa ja viitenimikkeitä (CPV)
käyttäen HILMA:ssa. Ilmoitukset toimitetaan HILMA:n ylläpitäjän toimesta
julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä
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TED-tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan HILMA:ssa vasta sen jälkeen, kun ne on
toimitettu julkaistavaksi EU:n laajuisesti.
Ilmoitusaikoja ja niiden laskemistapaa EU-hankkeissa on käsitelty edellä luvussa 3,
kohta 19. (Määräajat) eri hankintamenettelyjen yhteydessä.
29. ENNAKKOILMOITUS
Hankintayksikkö voi julkaista ennakkoilmoituksen EU-kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa. Ennakkoilmoituksen merkitys hankintayksikön kannalta on, että
ilmoituksen tekeminen mahdollistaa lyhemmän hankintailmoitusajan.
30. HANKINTAILMOITUS
Hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaraa, palveluja tai toteuttaa
rakennushankkeen, jonka hankinta-arvo ylittää kynnysarvon, on julkaistava
hankintailmoitus. Tarjouskilpailu käynnistyy hankintailmoituksella. Hankintaa
koskevat yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. HILMAhankintailmoitusjärjestelmä ohjaa hankintailmoituksen tekemisessä.
31. JÄLKI-ILMOITUS
Hankintayksikön on lähetettävä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa jälkiilmoitus lain edellyttämässä määräajassa. Jälki-ilmoituksen kautta EU:n
kilpailuviranomaisilla on mahdollisuus seurata sisämarkkinoiden toimivuutta. Jälkiilmoitus tulee tehdä myös hankintalain B-liitteen tarkoittamista ns. toissijaisista
palveluista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo ylittää EU:n kynnysarvon. Näin
siitä huolimatta, että kyseisistä hankinnoista ei tarvitse tehdä EU-hankintoja
koskevaa hankintailmoitusta.
32. ILMOITUS SUORAHANKINNASTA
Hankintayksikön suorittaessa hankinnan ilman kilpailutusta ns. suorahankintana,
hankintayksikön on suositeltavaa ilmoittaa hankinnasta hankintalain edellyttämällä
tavalla HILMA-ilmoitusjärjestelmää käyttäen. Mikäli suorahankinnan edellytyksiä ei
ole olemassa eikä hankintailmoitusta ole tehty, suorahankintaa koskeva sopimus
voidaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa markkinaoikeuden päätöksellä
julistaa tehottomaksi tai virheellisen menettelyn johdosta sopimuskautta voidaan
lyhentää tai hankintayksikölle määrätä seuraamusmaksu.
Hankintayksiköllä on mahdollisuus tehdä suorahankintailmoitus myös EUkynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Tällöin hankintasopimusta ei ole syytä tehdä
ennen kuin 6 kuukauden muutoksenhakuaika on kulunut.
33. HANKINTAMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN JA KESKEYTTÄMISILMOITUS
Hankintamenettely voidaan keskeyttää lopullisesti, jolloin kilpailutettavana ollutta
hankintaa ei koskaan toteuteta. Hankintamenettely voidaan keskeyttää myös siten,
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että käynnissä oleva kilpailutusprosessi keskeytetään ja kilpailutus käynnistetään
kokonaan uudelleen.
Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisten ja perusteltujen syiden vuoksi.
Tällaisia syitä voivat olla:
- tarjouksia ei ole saatu
- mikään saaduista tarjouksista ei ole tarjouspyynnön mukainen
- kilpailutusprosessissa on tapahtunut virhe, jota ei voida korjata tai joka ilman
keskeyttämistä johtaisi lain vastaiseen hankintamenettelyyn
- hankinta on käynyt (todellisista syistä) hankintamenettelyn aikana
tarpeettomaksi
- tarjoukset ylittävät hankintaan varatut määrärahat. Keskeytyksen jälkeen
hankintamenettelyä ei saa toistaa alkuperäisen mukaisena. Hankinnan kohteen
määrityksiä tai laajuutta tulee muuttaa siten, että saataisiin määrärahoilla
toteutettavissa olevia tarjouksia
Hankinnan keskeyttämisestä on tehtävä HankL 73 §:n mukainen valituskelpoinen
perusteltu päätös ja keskeyttämisestä on tehtävä keskeyttämisilmoitus Hilmahankintailmoitusjärjestel-mässä jälki-ilmoituslomakkeella.
34. DYNAAMISTA HANKINTAJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVA LYHENNETTY
HANKINTAILMOITUS
Lyhennettyä hankintailmoitusta käytetään EU-kynnysarvon ylittävissä dynaamisella
hankinta-järjestelmällä toteutettavissa osakilpailutuksissa. Ks. kohta 17
Dynaaminen hankintajärjestelmä.
LUKU 5
TARJOUSPYYNTÖMENETTELY JA HANKINTAKILPAILU
35. TARJOUSTEN PYYTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET
Hankintojen onnistumisen edellytyksenä on, että hankintayksikkö on selvittänyt
itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuksen hankintayksikön
toimintoihin. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä hankintayksikön on hankinnan
sisällön määrittämisen lisäksi varmistettava, että kaikki hankinnan keskeiset
osatekijät, kuten hankintamenettely, sopimusehdot ja valintaperuste on mietitty
valmiiksi. Hankintayksiköllä on oikeus määrätä hankinnan sisältö määrän, laadun ja
muiden tyypillisten tavaran, palvelun tai urakan laatua koskevien seikkojen osalta.
Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisena mutta se voidaan julkaista ja jakaa tarjoajille
sähköisenä versiona (kunnan kotisivulta haettavissa, lähetetään sähköpostina).
Tarjouspyyntöön sisältyvät hankinnan kuvaukset, tekniset, ammatilliset, yms.
vaatimukset ja sopimusluonnos keskeisistä sopimusehdoista voidaan esittää
liitteillä.
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Mikäli hankintoihin halutaan soveltaa alan yleisiä sopimusehtoja, on niihin viitattava
tarjous-pyynnössä sekä liitettävä ne tarjouspyynnön liitteeksi. Näin yleiset
sopimusehdot tulevat osaksi hankintaa päteviksi sopimusasiakirjoiksi.
Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan HILMAssa tai/ja
kunnan Internet-sivuilla. Tarjouspyyntö voidaan lähettää myös hankintailmoituksen
julkaisemisen jälkeen suoraan tarjoajille tai asiakirjoja pyytäville viimeistään 6
päivän kuluessa pyynnöstä.
Rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntö lähetetään samanaikaisesti ja
samansisältöisenä vain osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta valituille
tarjoajille.
Tarjousaikana välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset
tarjouspyyntöasiakirjoihin tai tarjousajan pidentäminen ilmoitetaan vastaavasti
kaikille, joille tarjouspyyntöasiakirjat on lähe-tetty tai sähköisesti kunnan Internetsivulla. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on hyvä mainita, että tarjoaja
sitoutuu seuraamaan kyseistä hankintaa koskevia mahdollisia muutoksia kunnan
internet -sivuilta. Tarjouspyynnön täydennykset ja muutokset voivat olla vain pieniä
muutoksia. Alkuperäiseen tarjouspyyntöön ei voida tehdä korjaustoimenpiteinä
olennaisia muutoksia. Jos tarjouspyyntö ja kilpailutuksen luonne muuttuvat
olennaisesti, voi se johtaa hankinnan keskeyttämiseen ja tarjouskilpailun
uudelleenkäynnistämiseen muuttunein ehdoin.
Tarjouspyynnön sisältö ja hankinnan kohde on kuvattava niin selvästi ja
yksiselitteisesti, että tarjoajat voivat tehdä mahdollisimman yksiselitteisen ja
vertailukelpoisen tarjouksen. Hankinnoissa on huomioitava myös hankintalaissa
asetetut tarjouspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset vähimmäisvaatimukset.
Valintaperusteena on joko kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta.
Valintaperuste on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.
Yksityiskohtaiset vertailuperusteet on tarkoituksenmukaista ilmoittaa vasta
tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa viitataan tältä osin tarjouspyyntöön.
Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sisältö eivät saa erota toisistaan. Mikäli
tiedot ovat ristiriitaiset, hankintailmoituksessa ilmoitettu on tietona pätevämpi kuin
tarjouspyynnössä ilmoitettu.
36. TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ
Tarjouspyyntö on hankinnan keskeisin asiakirja, joka on syytä valmistella huolella.
Tarjouspyynnössä on vähintään ilmoitettava:
1 tiedot hankintayksiköstä
2 viittaus julkaistuun ennakko- ja tai hankintailmoitukseen (julkaisunumerot)
3 hankinnan kohteen määrittely (laadulliset ja määrälliset tiedot sekä vaatimukset)
ottaen huomioon hankintalain 44 ja 45 §:ssä kuvatut tekniset eritelmät ja
vaatimukset
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4 sovellettava hankintamenettely (avoin, rajoitettu, neuvottelumenettely jne.). Jos
kysymyksessä on puitejärjestely pitää se ilmoittaa tarjouspyynnössä.
5 tarjoajalta edellytetyt kelpoisuusvaatimukset ja niiden
osoittamiseksi
vaadittavat asiakirjat (esim. minimiliikevaihto/v, vaadittu ammatillinen pätevyys,
vaadittu minikokemus) ja se, tuleeko asiakirjat toimittaa tarjouksen yhteydessä
vai tarkastetaanko asiakirjat mahdollisesti ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista
6 tarjouksen sisältöä, muotoa ja jättötapaa koskevat minimi- ym. muut
vaatimukset/ vaihtoehdot (esim. tarjouslomakkeiden käyttö, tarjouksen
toimittamismuoto, tarjoushintaan sisältyvät asiat)
7 tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta
tarjousten vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus täsmällisesti
ilmoitettuna
8 otetaanko osatarjous tai vaihtoehtoinen tarjous huomioon ja miten
9 valitaanko tarjoajia varasijalle ja millä perustein
10 vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä
tarjoukseen
11 mahdollisten varaosien saanti, tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet,
takuuaika ja -ehdot ym.
12 toimitusehto, toimituspaikat, toimituksen vakuuttaminen/(vaaranvastuun
siirtyminen)
13 määräaika tarjouksen jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava
samoin kuin tarjoukseen merkittävä tunnus
14 tarjousten voimassaoloaika
15 vaadittava maksuehto, viivästyskorko, reklamaatiojärjestelmä
16 kiinteät hinnat, toistaiseksi voimassaolevat hinnat vai muu hinnoitteluperuste ja
hinnanmuutosmekanismi/menettelytapa
17 palvelun/tuotteen sisältöön liittyvä vakuuttamisvelvollisuus (mahdollinen
vastuuvakuutus, potilasvahinkovakuutus yms.)
18 asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu (oltava jo hankintailmoituksessa),
tarjouskilpailuun osallistumisesta mahdollisesti suoritettava korvaus
19 tarjousten laatimiskieli sekä kieli tai kielet, jota sopimusta sovellettaessa
käytetään
20 jos kysymyksessä on puitejärjestely: onko hankinnan kaikki ehdot määritelty,
ensisijaisuusjärjestys hankintojen toteuttamisessa, jos puitejärjestelyyn on valittu
useita toimittajia, miten toteutetaan mahdolliset minikilpailutukset, jos hankinnan
kaikkia ehtoja ei ole määritelty
21 sovellettavat toimialakohtaiset yleiset sopimusehdot (YSE, KSE, JYSE tavarat,
JYSE palvelut.)
22 sopimusluonnos ja tieto sopimukseen sovellettava laki (noudatetaan Suomen
lakia)
23 erimielisyyksien käsittelypaikka (liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa)
24 sähköinen tiedoksianto: tarjoajan sähköpostiosoite
25 ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa
hankinnoissa annetun lain mukaiset vähimmäistiedot ja vaatimukset
37. VALINTAPERUSTEET JA VERTAILUPERUSTEET
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Tarjouspyynnössä on mainittava hankintapäätöstä tehtäessä sovellettava
valintaperuste. Lain mukaan valintaperuste voi olla joko kokonaistaloudellinen
edullisuus tai halvin hinta (HankL 62,3 § sekä 69 ja 71 § ). Mikäli valintaperusteena
on tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus, tarjouspyynnössä on yksilöitävä,
miten ja millä perusteilla kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan ja verrataan
muihin tarjoajiin. Jos valintaperusteena on halvin hinta, niin mitään muita
valintaperusteita ei saa käyttää.
Tarjouksen vertailuperusteita ovat ne tarjouspyynnössä ilmoitetut yksittäiset
vertailuperusteet, joiden avulla tarjouksia verrataan toisiinsa. Kokonaistaloudellisina
vertailuperusteita voivat olla mm. tuotteen hinta, toimitusaika, valmistumispäivä,
käyttökustannukset, ympäristöystävällisyys jne. Jokainen vertailuperuste on
avattava tarjouspyynnössä siten, että tarjoaja tietää, miten ja millä perusteella
vertailut tehdään.
Valintaperustetta (halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus) ja tarjousten
vertailuperusteita ei saa muuttaa tai lisätä hankintaprosessin aikana
tarjouspyynnössä ilmoitetuista.
Tarjousten vertailuperusteina ei tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät
ehdokkaiden tai tarjoajien ominaisuuksiin ja kelpoisuuteen. Poikkeuksena EUkynnysarvot alittavissa palvelu-hankinnoissa tai kansallisissa rakennusurakoissa,
joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennus-työstä vastaavien henkilöiden
asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys. (EUkynnysarvon ylittävien palveluhankintojen osalta tilanne on tällä hetkellä
ristiriistainen). Tällöin vertailuperusteena saa käyttää myös hankinnan
toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien soveltuvuudelle asetetut
vähimmäisvaatimukset ylittävää laadun hallintaa, pätevyyttä, kokemusta tai
ammattitaitoa.
Lisäksi vertailuperusteena voidaan ottaa huomioon myös asianomaisen yhteisön
tarpeisiin liittyviä taloudellisia ja laadullisia perusteita sekä ympäristövaatimusten
täyttämiseen liittyviä perusteita, jos tällaiset perusteet ovat mitattavissa ja liittyvät
hankinnan kohteeseen. Tällaisia vertailuperusteita voisivat olla esimerkiksi
vähimmäisvaatimusten ylittävät ratkaisut, jotka helpottavat vammaisten käyttäjien
kulkua rakennuksessa tai määritellyn enimmäistason alittavien saastepäästöjen
huomioiminen.
Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet
ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai
tarjouspyyntöasiakirjoissa. Yksityiskohtaiset vertailuperusteet on suositeltavaa
esittää vain tarjouspyyntöasiakirjoissa (viittaus hankintailmoituksessa).
Vertailuperusteet on asetettava täsmällisesti ja mikäli mahdollista siten, että ne ovat
eksaktisti mitattavissa olevia suureita. Oikeuskäytännössä liian yleisinä tai
epätäsmällisinä vertailuperusteina on pidetty esimerkiksi "laatua", ”tuotteen tai
palvelun soveltuvuutta tilaajan käyttöön” ja "yhteistyökykyä". Vertailuperusteet tulee
avata yksittäisin tarkoin alakriteerein. Tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi, millä
perusteella ja miten hankintayksikkö tulee tarjouksia vertailemaan.
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Hankintaprosessissa on selkeästi erotettava ehdokkaiden tai tarjoajien
kelpoisuuden, tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi sekä tarjousten
vertailu erillisinä vaiheina. (Kts. kuva avoimen tarjouskilpailun vaiheet kohta 11)
Tarjouspyyntöön on liitettävä tarjousten arvioinnissa käytettävän vertailutaulukon
pohja, josta ilmenee eri vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus
osatekijöittäin.
38. MÄÄRÄAJAT
Hankinta-asetuksessa on säädetty kansallisia sekä EU-kynnysarvot ylittäviä
hankintailmoituksia koskevat ehdottomat vaatimukset. Näiden vaatimusten lisäksi
tarjouksen jättämiselle on asetettava määräaika päivämäärän ja kellonajan
tarkkuudella. Määräaika on sekä tarjoajaa että hankintayksikköä velvoittava.
Määräajan jälkeen jätetyt tarjoukset on hylättävä.
Osallistumishakemuksen ja tarjouksen jättämiselle varattavan määräajan
vähimmäisajasta on EU- kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta säädetty
hankintalaissa (Kts. määräaikataulukko kohta 19). Muissa hankinnoissa tarjouksen
tekemiseen on varattava riittävä aika, jonka pituus määräytyy hankkeen luonteen
mukaisesti.
Tarjouspyynnössä on ilmoitettava aika, jonka tarjouksen tulee olla voimassa. Tätä
arvioitaessa on otettava huomioon tarjousten vertailun, päätöksenteon, pöytäkirjan
valmistumisen, päätöksen tiedoksi antamisen ja lainvoimaiseksi tulon sekä
sopimuksen allekirjoittamisen vaatima aika. EU-kynnysarvon ylittävissä
hankinnoissa on lisäksi huomioitava odotusaika ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
39. EHDOKKAIDEN JA TARJOAJIEN VALINTA
Hankintoihin liittyvä ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksyminen tai sulkeminen pois
kilpailusta tapahtuu eri tavoin hankintamenettelyn luonteesta riippuen. Tarjoajien
kelpoisuuden arviointi merkitsee sen selvittämistä, onko tarjoajilla tekniset,
taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Kelpoisuuden
arvioinnin perusteet on määritelty hankintalaissa. EU- kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa asiaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat HankL:n 52–59
§:ssä. Vastaavia perusteita noudatetaan soveltuvin osin myös kansalliset
kynnysarvot ylittävissä hankkeissa (HankL 71 §).
Avoimessa menettelyssä, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen, tarjouksen
tekijöiden kelpoisuus eli kyky toteuttaa hankinta arvioidaan vasta hankintayksikön
saatua tarjoukset.
Muissa kynnysarvot ylittävissä hankintamenettelyissä, jotka alkavat rajoitettuna
menettelynä, hankintayksikkö päättää osallistumishakemusten yhteydessä
toimitettujen asiakirjojen tai selvityksen perusteella, ketkä ilmoittautuneista ovat
soveltuvia kilpailun kohteena olevan hankkeen toteuttajiksi. Tämän jälkeen
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tarjoukset pyydetään kilpailuun valituilta toimittajilta siten kuin hankintamenettelyjä
koskevassa kohdassa on todettu. Tarjoaja, jolta on kelpoisuuden arvioinnin jälkeen
pyydetty tarjous, ei saa kelpoisuuteen vedoten enää sulkea pois kilpailusta ellei
tarjoajan kelpoisuutta koskevat ominaisuudet ole olennaisesti heikentyneet
tarjouspyynnön jälkeen siitä, miten ne oli määritelty osallistumishakemuksessa.
Hankintayksikkö voi ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden selvittämiseksi pyytää
näiltä todistuksia ja/tai selvityksiä soveltuvuuden todentamiseksi. Vaatimukset on
suhteutettava hankkeen laadun ja koon mukaisesti.
Teknisen suorituskyvyn osoittamiseksi voidaan vaatia esimerkiksi luettelo tarjoajan
aikaisemmista kyseisen hankkeen toteuttamisedellytysten kannalta merkittävistä
toimituksista (referenssiluettelo), selvitys tarjoajan henkilö- ja muista resursseista,
selvitys toimittajan laadunvalvonnasta tai hankittavaa tavaraa koskevia näytteitä tai
selostuksia.
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen kohdalla hankintalaissa on yksilöity tilanteet,
joissa ehdokas tai tarjoaja on ehdottomasti suljettava pois kilpailuista (HankL 53 §).
Syynä on tällöin lähinnä talousrikollisuus. Ehdottomista poissulkemistilanteista
hankintalaissa erotetaan tapaukset, joissa pois sulkeminen on hankintayksikön
harkinnassa (HankL 54 §). Yritysten harkinnanvarainen sulkeminen tulee tehdä
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Vastaavaa linjausta on syytä soveltaa
EU-kynnysarvon alittavissakin hankinnoissa.
EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikön tulee jo
hankintailmoituksessa todeta ne toimittajien soveltuvuutta koskevat
harkinnanvaraiset vähimmäisvaatimukset, jotka niiden tulee täyttää uhalla, että
toimittaja suljetaan pois kilpailusta (HankL 56 § 2). EU- kynnysarvot alittavissa
hankinnoissa sulkemisperiaatteista voidaan ilmoittaa vasta tarjouspyynnössä
(HankL 69 § 2).
Harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita (HankL 54§) ovat mm:
- toimittaja on konkurssissa tai päätetty asettaa selvitystilaan
- toimittaja on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta
teosta
- toimittaja on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen
- toimittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen (esim.
eläkevakuutusmaksujen) suorittamisen
- toimittaja on osoittautunut epäluotettavaksi antamalla vääriä tietoja
hankintayksikölle tarjouksentekijän luotettavuuden arvioimiseksi.
Ehdokkaan tai tarjoajan sulkemisesta kilpailusta on tehtävä päätös perusteluineen
joko heti tai lopullisen valintapäätöksen yhteydessä. Se, milloin
muutoksenhakukelpoinen päätös tehdään, on hankintayksikön ratkaistavissa.
Ratkaisun tulee ilmetä viimeistään lopullisesta hankintapäätöksestä, jotta
asianosaisella on mahdollisuus tarvittaessa hakea muutosta päätökseen. Poissuljettu voi hakea muutosta vain poissulkemisen osalta ei varsinaisesta
hankintapäätöksestä.
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Ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois kilpailusta myös tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun
lain (1233/2006) eli tilaajavastuulain mukaisin perustein. Lailla pyritään torjumaan
ns. harmaata taloutta. Kilpailusta sulkeminen voi tapahtua tilaajavastuulaissa
mainituin perustein, jos asiasta on mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Hankintayksiköt ovat velvolliset vaatimaan tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä
ennen sopimuksen allekirjoittamista tilaajavastuulaissa mainitut selvitykset, mikäli
tilaajavastuulain tarkoittama selvitysvelvollisuus konkretisoituu. Ks. kohta 53.
40. TARJOUSTEN VASTAANOTTO JA AVAAMINEN
Saapuneet kirjalliset tarjoukset kirjataan ja niihin merkitään tarjouksen
saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Sähköisin menetelmin tehtyjen tarjousten
vastaanotto on järjestettävä siten, ettei tarjousehtojen salaisuutta vaaranneta. Näin
saadut tarjoukset on suljettava kirjekuoreen (tarjoukset faksilla tai sähköpostilla) tai
muutoin varmennettava tarjousasiakirjojen salassapito. Tarjousten vastaanotto
tulee ohjata organisaation viralliseen/yleiseen sähköpostiosoitteeseen esim.
”kirjaamo@kunta.fi” ei henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin tai viralliseen faksinumeroon, mikäli tarjoukset vastaanotetaan faksilla. Suositeltavinta on kuitenkin
pyytää tarjoukset kirjallisina, suljetussa kirjekuoressa.
Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen saakka.
Tarjousasiakirjat ovat salassa pidettäviä kunnes hankintapäätös on tehty.
Avaustilaisuudesta on laadittava pöytäkirja.
-

päivämäärä ja kellonaika
läsnäolijat
hankinnan kohde
tarjoajien nimet (nimi, jolla tarjous jätetty)
tarjousten viimeinen jättöpäivä
kaikki määräajassa saapuneet tarjoukset
myöhästyneet tarjoukset, jos niitä on tullut määräajan jälkeen ja ennen
avaustilaisuutta
toimittajat, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät jätä tarjousta
avaustilaisuuteen osallistuneiden allekirjoitukset

Mikäli tarjous on vahingossa avattu ennen määräaikaa, on syy mainittava
pöytäkirjassa. Vahingossa avattu tarjous suljetaan välittömästi ja avataan
varsinaisessa tarjousten avaamistilaisuudessa.
Avaustilaisuus voidaan pitää julkisesti, jos erityismääräykset tai viranomaisen
avustuspäätöksen ehdot sitä edellyttävät. Tarjousten sisältö ei kuitenkaan ole
julkinen eikä sitä saa paljastaa.

31

Avatut tarjoukset varmistetaan päivämäärällä ja läsnä olevien henkilöiden
nimikirjoituksella tai toimielimen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksella.
Myöhästyneiden tarjousten osalta tehdään joko erillinen päätös tai päätetään
samassa yhteydessä kuin varsinainen hankintakin. Päätöksessä todetaan, että
tarjous on saapunut myöhässä (saapumisaika), myöhästyneitä tarjouksia ei ole
käsitelty ja ne eivät ole mukana tarjousvertailussa. Päätös on perusteltava esim.
tarjouspyynnössä todettu, että myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Päätökseen
liitetään ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisestä ja muutoksenhakuohjeet
markkinaoikeuteen (HankL 85§ ja 86 §).
41. TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN/ POISSULKEMINEN
Hankinnasta päättävällä on oikeus hylätä/ sulkea pois (hankintalain käyttämä termi)
saadut tarjoukset hankintalain mukaisin perustein.
Tarjous on hylättävä/ poissulkeminen:
1
jos se on tarjouspyynnön vastainen, eikä tarjousta ole jälkeenpäin
mahdollista täydentää siinä olleen puutteen tai virheen luonteen vuoksi.
2
jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei
ole esitetty tarjousvertailuun vaadittuja hintaerittelyjä eikä tarjousta ole
mahdollista vertailuun vaikuttavana täydentää.
3
jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti
taikka muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti,
4
jos tarjous on saapunut myöhässä määräajan päättymisen jälkeen.
Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä, jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä,
että hankintaa ei myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida
tarjouksen mukaisesti täyttää. Tarjousten hylkääminen alhaisen hintatarjouksen
johdosta edellyttää kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintalaista selviävällä
tavalla yksityiskohtaista selvitysmenettelyä (HankL 63 §)
Tarjouksen täsmentämiseen ja täydentämiseen tulee suhtautua erityisen
varovaisesti.
Tarjouksen hylkäämisestä on tehtävä perusteltu muutoksenhakukelpoinen päätös.
Päätös voidaan tehdä erillispäätöksenä tai hankintapäätöksen yhteydessä.
42. TARJOUSTEN ARVIOINTI JA TOIMITTAJAN VALINTA
Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset on vertailtava tarjouspyynnössä mainittujen
vertailuperus-teiden mukaisesti. Vertailuun ei saa ottaa mukaan uusia perusteita,
joita ei ole mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa
mainitut vertailuperusteet on käytettävä.
Tarjousvertailusta ja hankintapäätöksestä on selvästi käytävä ilmi miten tarjouksia
on arvioitu kunkin vertailuperusteen suhteen. Tarjouksia vertailtaessa on tehtävä
vertailutaulukko/ piste-taulukko, josta kaikki vertailuperusteet ja niiden soveltaminen
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käy ilmi. Vertailutaulukko/ vertailuperusteet tulee esittää jo tarjouspyynnössä.
Vertailuperusteiden käyttö on perusteltava sanallisesti hankintapäätöksessä tai sen
liitteessä. Jos tarjouksille on annettu toisistaan poikkeavia pisteitä, on vertailusta
ilmettävä, mihin tarjousten piste-ero perustuu. Tarjousten vertailussa voidaan ottaa
huomioon ainoastaan tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot.
Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on asianomaista hankintaa koskevan
valintaperusteen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan
halvin.
Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että tarjouksen hyväksyminen voidaan
saada tarjouksentekijän tietoon tarjouksen voimassaoloaikana. Jos tarjousten
käsittely lykkääntyy, tarjoajilta on riittävän ajoissa tiedusteltava, ovatko he valmiit
jatkamaan tarjouksen voimassaoloaikaa.
43. HANKINTAPÄÄTÖS JA TIEDOKSIANTO
Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolla on päätösvalta hankintaasioissa.
Hankintapäätös laaditaan noudattaen yleisiä hyvän hallinnon periaatteita ja
hankintalainsäädännön erityisvaatimuksia.
Hankintapäätöksestä on käytävä ilmi hankintatapahtuman keskeiset vaiheet.
Hankintapäätös on aina perusteltava. Päätöksessä on oltava tiedot tarjouskilpailun
vertailuperusteista sekä miten ratkaisu mainituilla perusteilla on syntynyt.
Päätöksen liitteiksi on liitettävä tiedot tarjoajien kelpoisuuden sekä tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuuden toteamisesta sekä tarjousten vertailusta laaditut
asiakirjat avauspöytäkirjoineen. Hankintapäätös liitteineen, hankintaoikaisuohje ja
muutoksenhakuohjeet markkinaoikeuteen toimitetaan tarjouskilpailuun
osallistuneille tarjoajille.
Hankintapäätöksestä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
- hankinnan yleiskuvaus
- hankittava tavara, palvelu tai rakennustyö
- tiedot hankintailmoituksen julkaisemisesta HILMA:ssa ja tarjouspyynnön
julkaisutavoista (kotisivut, postitse lähetetty, sähköisesti lähetetty)
- käytetty hankintamenettely
- määräajassa saapuneet tarjoukset ja myöhästyneet tarjoukset
- tarjousten avaustilaisuuden luonne (julkinen/ei-julkinen)
- tarjoajien kelpoisuuden toteaminen
- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus / mahdollinen hylkääminen
- tarjoajien sulkeminen kilpailusta
- tarjousten vertailu mahdollisine vertailutaulukoineen
- voittaneen tarjouksen valinta perusteluineen tarjouspyynnössä esitetyin valintaja vertailuperustein
- mahdolliset kapasiteettisyistä tai voittaneen tarjoajan varalle hyväksytyt tarjoajat,
- mahdolliset muut perustelut
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-

-

maininta sopimuksen syntymisajankohdasta (sopimus voidaan tehdä kun
hankintapäätös on lainvoimainen ja EU-hankinnoissa 21 päivää tiedoksiannosta
on kulunut)
muutoksenhakuohjeet (markkinaoikeus, hankintaoikaisuohje sekä
hankintaoikaisua käsittelevä toimielin)

Hankintapäätöksen tiedoksianto
Hankintapäätös on annettava tiedoksi kirjallisesti. Tiedoksianto voi tapahtua
sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan tätä tarkoitusta varten antamaan
sähköpostiosoitteeseen. Laki mahdollistaa myös faksin käytön sähköisessä
tiedoksiannossa, jolloin tarjouspyynnössä kysytään faksi-numeroa, jos sitä jostain
syystä halutaan käyttää. Tiedoksiannossa on syytä käyttää kuitenkin vain yhtä
tiedoksiantotapaa.
Tiedoksianto liitteineen voidaan lähettää vain tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan
sähkö-postiosoitteeseen tai faksinumeroon.
Sähköisen tiedoksiannon antaminen hankintapäätöksestä sähköpostilla:
Sähköinen tiedoksianto sähköpostilla tapahtuu käytännössä siten, että
sähköpostiviestissä ilmoitetaan, että kysymyksessä on xx -hankintaa koskevan
päätöksen tiedoksianto. Viestiin on kirjoitettava päivämäärä minä päivänä ja mihin
kellonaikaan se on lähetetty vastaanottajalle ja allekirjoitus/lähettäjän tiedot
(sähköpostijärjestelmän tuottama tieto ei riitä). Viestiin liitetään päätökseen
kuuluvat kaikki liitteet muutoksenhakuohjeineen. Liitteeksi tuleva varsinainen
päätösteksti tulee ensin tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen skannata yleisesti
käytettävään sähköiseen tiedostomuotoon. Päätöksen liitteet tulee olla yleisesti
käytettyjä tiedostomuotoja kuten Word, Excel, PDF. Sähköinen tiedoksianto on
järkevintä lähettää yhtaikaa ryhmäviestinä kaikille asianosaisille.
Päätös katsotaan tulleen, ellei muuta näytetä, vastaanottajalle tietoon viestin
lähetyspäivänä Muutoksenhakuaika alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavana
päivänä.
Hankintapäätöksen voi lähettää myös perinteisesti kirjallisena postin kautta.
Asianosaisen katsotaan saaneen postin kautta lähetetystä päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva
pöytäkirjanote on lähetetty hänelle tavallisella kirjeellä. Muutoksenhakuajan
laskeminen alkaa tiedoksiantoa seuraavasta päivästä.
44. MUUTOKSENHAKU/OIKEUSTURVAKEINOT HANKINTAPÄÄTÖKSISTÄ
Hankintapäätökseen tyytymättömällä asianosaisella on mahdollisuus hakea
muutosta hankintalaissa säädetyllä tavalla. EU- tai kansallisen kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa päätökseen ei voida enää hakea muutosta kuntalain
perusteella kunnallisvalituksin tai oikaisuvaatimuksin.
Kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskeviin hankintapäätöksiin voidaan hakea
muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus tutkii asian vain siltä osin
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kuin kysymys on hankintalain vastaisesta menettelystä. Hankintalain edellyttämä
tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden noudattamisvelvoite mahdollistaa sen, että
markkinaoikeus voi tutkia myös esitetyt esteellisyysväitteet.
Markkinaoikeuden valituksen ohella tai sen sijasta asianosainen voi tehdä
hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle. Hankintayksikkö voi myös
omatoimisesti korjata päätöstään hankintaoikaisulla 60 päivän kuluessa
hankintapäätöksestä lain edellytysten täyttyessä (HankL 80-81 §). Mikäli sopimus
on jo tehty, hankintaoikaisu ei ole enää mahdollinen. Käytännössä hankintaoikaisun
tekemiseen oikeutettuja ovat kilpailusta pois suljetut ehdokkaat ja
valintaprosessissa hävinneet tarjouksen tekijät.
Asianosaisen tulee tehdä valitus markkinaoikeudelle ja/tai hankintaoikaisuvaatimus
hankintayksikölle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos asianosainen aikoo valittaa hankintayksikön päätöksestä markkinaoikeuteen,
on muutosta hakevan ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
45. MARKKINAOIKEUDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT SEURAAMUKSET
Jos hankintamenettely on ollut hankintalainsäädännön, EU-lainsäädännön tai
Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastainen, voi
markkinaoikeus:
-

-

kumota päätöksen osittain tai kokonaan kieltää soveltamasta hankintaa
koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muutoin noudattamasta
virheellistä menettelyä
velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelyn
määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianomaiselle, jolla olisi
ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä
määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen
määrätä hankintayksikkö maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
lyhentää hankintasopimuskauden päättymään määräajan kuluttua

Hankintasopimuksella tarkoitetaan allekirjoitettua sopimusta ja tilannetta, jossa
sopimusta ei ole tehty mutta hankintayksikkö on alkanut tosiasiassa toteuttamaan
hankintaa.
Tehottomuusseurauksena markkinaoikeus voi todeta sopimuksen tehottomaksi,
jos;
- hankinta on toteutettu suorahankintana ilman lain mukaisia perusteita eikä siitä
ole hankintalain 79 §:n mukaista suorahankintailmoitusta
- hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen vaikka hankinnassa on
velvollisuus noudattaa odotusaikaa
- hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen vaikka hankinta-asia on saatettu
markkina-oikeuden ratkaistavaksi
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Hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla tuotteita tai
palveluja hankinta-menettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei
hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi ja
hankinnan väliaikainen järjestäminen ei estä sitä, että valittajan vaatimuksesta
markkinaoikeus voi:
- kumota päätöksen osittain tai kokonaan
- kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa
olevaa virheellistä kohtaa tai muutoin noudattamasta virheellistä menettelyä; tai
- velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä
Käytännössä hankinta voidaan väliaikaisesti järjestää valitustilanteessa sellaisten
hankintojen osalta, joiden toteuttaminen on ehdottoman välttämätöntä ja/tai
kysymyksessä on monivuotinen jatkuvasti tapahtuva hankinta. Tällaisia voivat olla
esim. lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankinta ja lakisääteisen
koulukuljetuspalvelujen hankinta. Tällaisia hankintoja eivät ole luonteeltaan
kertaluonteiset hankinnat ja/tai hankinnat, joiden toteuttaminen ei ole ehdottoman
välttämätöntä tai joita ei ole pakko toteuttaa ennen markkinaoikeuden ratkaisua.
Mikäli hankintaa ei ole lainkaan kilpailutettu, voi asian saattaa markkinaoikeuden
tutkittavaksi myös kyseisellä toimialalla toimiva yritys samoin kuin julkisia hankintoja
hankintalain mukaan valvovat ministeriöt.
Valitustapauksessa markkinaoikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, mikäli
muutoshakemus sisältää sellaisia perusteita, jotka saattavat mahdollistaa
päätöksen kumoamisen. Mikäli markkinaoikeudessa tapahtuvan käsittelyn jälkeen
ilmenee, että hankintapäätös on tehty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeuden
lopullisen päätöksen sisältö riippuu siitä, onko hankintapäätöksen perusteella tehty
jo sopimus vai ei. Prosessin aikana markkinaoikeus tiedustelee tätä seikkaa
hankintayksiköltä.
Hankintalailla pyritään ensisijaisesti siihen, että virheellisen päätöksen seurauksena
asianosainen saa oikeusturvaa ja asia voidaan korjata. Markkinaoikeus voi kumota
päätöksen ja kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyä tai
velvoittaa sen korjaamaan virheellinen menettely esimerkiksi suorittamalla
hankintavertailun uudestaan.
Jos hankintayksikkö on jo laittanut päätöksen täytäntöön ja asiassa on tehty
hankintasopimus, markkinaoikeus käyttää ns. toissijaisia keinoja. Tällöin markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön suorittamaan hyvitysmaksua sellaiselle
asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu
virheettömässä menettelyssä.
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Markkinaoikeuden toimenpiteet
jos hankinnassa menettelyvirhe:

A Hankintasopimusta ei ole vielä tehty
a) päätöksen kumoaminen kokonaan
b) päätöksen täytäntöönpanokielto
c) velvoite virheen korjaamiseen

B Hankintasopimus on jo tehty
a)

hyvitysmaksun määrääminen

b)

maksettava asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus
tarjouskilpailu
virheettömässä
menettelyssä
EU:n kynnysarvotvoittaa
ylittävissä
hankinnoissa
tapahtuneiden
virheiden, kuten

odotusajan laiminlyönnin ja suoria hankintoja koskevan ilmoituksen tekemättä
c) hankintasopimuksen tehottomuus, sopimuskauden lyhentäminen ja
jättämisen johdosta markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tehottomaksi,
seuraamusmaksu
mikäli hankintayksikkö
on näidenEU-hankinnoissa
laiminlyöntien lisäksi rikkonut kilpailuttamista
koskevia muita velvoitteita. Tehottomuusseuraamuksen vaihtoehtona tai sen
rinnalla markkinaoikeus voi lyhentää hankintasopimuksen voimassaoloaikaa tai
määrätä hankintayksikölle seuraamusmaksun.
LUKU 6
SOPIMUKSET
46. SOPIMUKSEN TEKEMINEN
Ennen sopimuksen allekirjoittamista tai tosiasiallista täytäntöönpanoa on
hankintayksikön varmistettava markkinaoikeudesta, että hankintapäätöksestä ei ole
valitettu markkinaoikeuteen.
Hankintalaki edellyttää, että kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen laaditaan kirjallinen sopimus. Sopimuksen
allekirjoittaminen on sopimuksen syntymisen edellytys.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hankintapäätöksessä on syytä todeta ajankohta,
jolloin sopimus syntyy.
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä 21 päivän
kuluttua tiedoksisaannista (HankL 73,2 §), mikäli hankintapäätös on lainvoimainen
ja on käytetty sähköistä tiedoksiantotapaa. Tämä on todettava myös
hankintapäätöksessä.
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Jos on käytetty kirjallista tiedoksiantotapaa postin välityksellä, niin EU-kynnysarvot
ylittävissä hankinnoissa on laskettava vielä 7 päivää postin kulkuaikaa ennen kuin
sopimus voidaan tehdä sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on lainvoimainen
(siitä ei ole valitettu).
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Hankintasopimusten osana voidaan käyttää alan yleisiä sopimusehtoja, kuten
julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 tavarat, JYSE 2009 palvelut,
rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, konsulttitoiminnan yleisiä
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sopimusehtoja KSE 1995, julkisen hallinnon ICT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja
JIT 2007, kone- ja kuljetuspalveluiden yleisiä sopimusehtoja, KE 2008 ja muita
asianomaista hankintatehtävää koskevia sopimusehtoja.
Sopimuksen tekemisestä on erotettava tavaran tai palvelun tilaukset. Sen jälkeen
kun sopimus on tehty, hankintayksiköt hyödyntävät tehtyä sopimusta tekemällä
kilpailun voittaneelle yritykselle tarvittaessa tavara- tai palvelutilauksia. Nämä
toimenpiteet eivät ole hankintalain mukaisia muutoksenhakukelpoisia
hankintapäätöksiä, vaan ne ovat aiemmin tehdyn kilpailutetun sopimuksen
täytäntöönpanoa. Tilauksia tehtäessä tuleekin ottaa huomioon kilpailutetun
hankinta-päätöksen ja sopimuksen ehdot.
47. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Hankintasopimuksessa on määriteltävä kunnan ja toimittajan väliset kyseistä hankintaa
koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Se on laadittava täsmälliseksi ja yksikäsitteiseksi sekä
riittävän yksityiskohtaiseksi.

Hankintasopimuksen tulee sisältää ainakin:
-

-

-

sopimuksen kohde laadullisesti ja määrällisesti riittävän tarkasti yksilöitynä
osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, ml. 1.9.2012 lukien ehto Suomen lain ja
työehtosopimusten mukaisten työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisesta
rakennusalalla rakentamistoimintaa koskevassa urakkasopimuksessa
tilaamismenettelyt
toimitusaika, -tapa, kuljetusvakuutus ja muut toimitusehdot
toimittajan asettamat vakuudet, toimittajalle mahdollisesti maksettavat
ennakkomaksut
hinnat, niiden voimassaoloaika ja mahdolliset hinnantarkistusmekanismit (pitkät
sopimukset)
maksuehdot, viivästyskorko, mahdolliset maksuerät toimituksen edistymisen
mukaan
laskutusmenettelyt
sopimuksen voimassaoloaika/ sopimuskausi
reklamaatiomenettelyt
sopimuksen purku- ja irtisanomisehdot
alihankintaa koskevat ehdot, tilaajavastuulain velvoitteet ml. 1.8.2012 lukien
edellytys voimassaolevasta oleskeluluvasta alihankintaketjussa työskenteleviltä
ja sopimuskumppanin vastuu laiminlyöntiä koskevista seuraamuksista
sopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
sopimusmuutokset kirjallisesti
raportointimenettelyt
erimielisyyksien käsittelypaikka

Tarvittaessa lisäksi määräykset:
- pakkauksesta ja asennustöistä
- ylivoimaisesta esteestä ja sen ilmoittamisesta
- viivästymisen ilmoittamisesta
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-

sopimuksen purkamisoikeudesta
sopimussakosta ja sen perusteista, (esimerkiksi laatuvirhe tai toimituksen
viivästyminen)
takuusta
vakuuksista
sopimuksen siirtämisoikeudesta toiselle
vastaanottomenettelystä
korosta, joka on aiheutunut toimittajan viivästyneestä toimituksesta
muista kulloinkin tarpeellisista seikoista
kaikki sopimuksen kannalta tarpeelliset liitteet

48. ENNAKOT
Myyjälle voidaan poikkeuksellisesti myöntää ennakkoa suoritettavasta maksusta.
Ennakko on sovittava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi ja sille on yleensä
vaadittava riittävä vakuus.
49. 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.
50. TAVARAN VASTAANOTTO SEKÄ PALVELUJEN JA URAKAN HYVÄKSYMINEN
Toimitusten vastaanotto ja laskujen käsittely tulee hoitaa kunnan ohjeiden mukaan.
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 hankinta-sopimuksen 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
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urakoitsijalle mm. varmistettava, että takuuajan vakuus on luovutettu ja että sivuurakoitsijoilla 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.
LUKU 7
MUUT OHJEET
51. ESTEELLISYYS
Hankinta-asian valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuva henkilö ei saa olla
esteellinen. Vastaavasti hankintaa koskevan sopimuksen tai sen tulkintaa koskevan
asian käsittelyyn tai tavaran tai palvelun tarkistamiseen osallistuvan henkilön tulee
olla esteetön. Esteellisyydestä hankinta-asioissa on voimassa, mitä siitä on
erikseen säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa.
52. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA SALASSAPITO
Hankinta-asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain, hankintalain ja hankintaasetuksen säännöksiä.
Tarjouspyyntö tulee yleisesti julkiseksi hankintailmoituksen (Hilma)
julkaisemispäivästä lähtien, jolloin tarjouspyyntö voidaan julkaista Internetissä,
lehdissä, kunnan ilmoitustaululla tai lähettää suoraan tarjoajille (HankL 42 §).
Hankintapäätös on julkinen sen jälkeen, kun asiaa koskeva pöytäkirja on
allekirjoitettu ja tarkistettu tai viranhaltijan tekemä päätös allekirjoitettu.
Hankintapäätöstä ei kuitenkaan tule julkaista internetissä ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
Hankintayksikön tulee päätöksen jälkeen antaa päätös tiedoksi tarjouskilpailuun
osallistuneille tarjoajille. Asianosaisille toimitettuun päätökseen on liitettävä kaikki
päätöksentekoon vaikuttaneet tiedot kuten tarjousvertailut sekä
muutoksenhakuohjeet, jotta heillä on mahdollisuus arvioida päätöstä ja käyttää
lakisääteisiä oikeusturvakeinoja.
Hankinta-asiakirjat tulevat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta yleisesti julkisiksi, kun
hankinta-sopimus on tehty. Tarjoajan liike- tai ammattisalaisuudet ovat edellä
mainitusta huolimatta aina salassa pidettäviä.
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Luottamushenkilö tai kuntakonsernin palveluksessa oleva ei saa ennen
päätöksentekoa hankintaa valmisteltaessa, antaa siitä ulkopuolisille muita kuin
tarjouspyynnöstä ilmeneviä tai asian käsittelyaikaan liittyviä tietoja. Asian ollessa
keskeneräinen on myös tieto tarjouksen tekijöistä salainen. Ulkopuolisia tahoja ovat
ne henkilöt, jotka eivät osallistu hankinta-asian valmisteluun ja käsittelyyn
tehtävänsä tai luottamustehtävänsä vuoksi. Tämän vuoksi myöskään hankinnan
päätösesitystä ei tule julkaista Internetissä ennen päätöksentekoa.
Jos asianosainen ennen sopimuksen tekoa tai ulkopuolinen sopimuksen teon
jälkeen pyytää nähtäväkseen tarjoukset ja niissä on liikesalaisuuksia, jotka on
pidettävä salassa, niin ne on poistettava näytettävästä materiaalista. Jos syntyy
erimielisyyttä tietojen pyytäjän kanssa sen suhteen, mitkä asiakirjat ovat salassa
pidettäviä, on asiasta tehtävä valituskelpoinen päätös, jossa todetaan, mitä
asiakirjoja on näytetty ja mitä ei ole näytetty ja millä perusteella ei ole näytetty.
53. TILAAJAVASTUULAIN VELVOITTEET
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä (1233/2006) asettaa työn tilaajalle velvollisuuden selvittää
sopimuskumppanin taustan. Lain velvoitteet tulee huomioida hankintaa tehtäessä ja
valmistelussa
Lakia sovelletaan tilaajaan
1 joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää;
2 jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä,
joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan
palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti
suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin
kuljetuksiin.
Ennen sopimuksen tekemistä tilaajan on pyydettävä ja sopimuspuolen annettava:
1 selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisterin, alvrekisteriin
2 kaupparekisteriote
3 todistus verojen maksamisesta tai selvitys maksusuunnitelmasta
4 todistus eläkevakuutuksesta ja maksujen suorittamisesta tai
maksusopimuksesta
5 todistus työtapaturmavakuutuksen ottamisesta rakennusalalla
6 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työsuhteen
vähimmäisehtojen noudattamisesta rakentamistoiminnassa.
Vastaavat tiedot on pyydettävä myös ulkomaiselta työnantajalta. Todistusten ja
selvitysten avulla hankintayksikkö selvittää, täyttääkö valittu tarjoaja
tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset, joiden on oltava kunnossa ennen
sopimuksen allekirjoittamista.
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Tilaajavastuulaki edellyttää 1.9.2012 lukien, että tilaajavastuulaissa vaaditut
selvitykset ja todistukset pyydetään aina rakennusalalla, vaikka osapuolten välinen
sopimussuhde olisi vakiintunut tai vaikka tilaajalla olisi perusteltu syy luottaa
sopimusosapuolen täyttävän velvollisuutensa. Selvitykset voidaan jättää pyytämättä
jos vastapuolena on mm. kunta tai kuntayhtymä tai niiden kokonaan omistama
yksityisoikeudellinen yhteisö tai yhtiö, julkinen osakeyhtiö (Oyj), valtion liikelaitos
tai sen kokonaan omistama yhtiö.
Todistukset eivät sopimusta allekirjoitettaessa saa olla kolmea kuukautta
vanhempia. Tilaajan on valvottava sopimustoimittajansa toimintaa tilaajavastuulain
velvoitteiden osalta koko sopimuskauden ajan.
Rakennusalalla tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden vastaisesti toimivalle
tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu.
Yksityiskohtaisemmat tiedot tilaajavastuulain velvoitteista selviävät laista.
54. HARMAAN TALOUDEN TORJUMINEN
Hankintaa valmisteltaessa jo tarjouspyyntövalmisteluvaiheessa on syytä miettiä ja
käyttää olemassa olevia ja ko. hankintaan soveltuvia keinoja, joilla torjutaan
harmaata taloutta ja edistetään säännösten noudattamista yritystoiminnassa.
Perusvälineinä ovat ennakollinen seulonta ja koko sopimuskauden kestävä
seuranta.
Tarjouspyynnössä voidaan vaatia ja tarkastaa tarjousten käsittelyvaiheessa
yritystoimintaan liittyvät perusasiakirjat ja niiden asianmukaisuus, jos niitä koskevat
todistukset, selvitykset ja jäljennökset on vaadittu liittämään tarjouspyyntöön. Jos
asiakirjatietoja ei ole vaadittu toimittamaan tarjouspyynnön yhteydessä, on niiden
asianmukaisuus selvitettävä ehdottomasti ennen sopimuksen tekemistä.
Yritystoimintaan liittyvillä perusasiakirjoilla tarkoitetaan muun muassa:
- todistusta siitä, että tarjoaja on maksanut veroja ja sosiaaliturvamaksuja tai on
verovelkatilanteessa noudattanut tehtyä maksuohjelmaa
- tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin (Y-tunnus)
- tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- tarjoaja on merkitty ennakonperintärekisterin
- tarjoajan on merkitty työnantajarekisteriin, jos tarjoajan lain mukaan siihen pitää
kuulua
- vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisistä työ- ja
sosiaaliturvavakuutuksista ja vakuutusmaksujen suorittamisesta
- tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset tarvittaessa (ks. kohta 53
Tilaajavastuulain velvoitteet)
Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan edellyttää tarjoajalta:
- asianmukaisessa suhteessa hankinnan arvoon olevaa minimiliikevaihtoa
- pankin takaamaa vakuutta
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luottokelpoisuustodistusta tai luotettavana pidetyn laitoksen lausuntoa tarjoajan
taloudellisesta tilanteesta
tilinpäätösasiakirjoja (tilinpäätös, toimintakertomus ja tase) viimeiseltä tai
useammalta edelliseltä tilikaudelta
tarjouspyynnössä voidaan edellyttää, että tarjoaja vakuuttaa, että ei ole asetettu
konkurssiin, ei ole selvitystilassa tai akordimenettelyn piirissä tai ei ole tuomittu
lainvoimaisella tuomiolla hankintalain 53 §:ssä mainittuihin rikoksiin tai
liiketoimintakieltoon tai hankintalain 54 §:ssä mainittuihin muihin lainvastaisiin tai
hyvän liiketoiminnan vastaisiin tekoihin
selvityksiä hankinnan kohteeseen liittyvistä referensseistä, niiden vaaditusta
vähimmäismäärästä tai laadusta ja tietoja referenssikohteiden edustajista,
joiden kautta hankintayksikkö voi tarkistaa annettuja tietoja
minimipätevyyttä koulutuksen ja kokemuksen osalta, jos se on tarpeen
hankinnan luonteen vuoksi
selvityksiä rikosrekisteriotteista, jos kysymys on palvelusta, jossa
palveluntuottajan henkilöstö joutuu ko. lainsäädännön tarkoittamalla tavalla
tekemisiin lasten ja nuorten kanssa
ammatti- ja tutkintopätevyystodistuksia, jos hankinnan toteuttaminen edellyttää
palveluntuottajan henkilöstöltä tiettyä pätevyyttä
ammatinharjoittamislupatietoja, jos hankinnan toteuttaminen edellyttää lupaa
ammatinharjoittamiseen esim. laillistettu lääkäri
muita lupia, jos niitä edellytetään esim. liikenneluvat tilaajavastuulain
selvitysvelvollisuuden ulottamista lain minivaatimuksia laajemmalle esim. siten
että tilaaja saa ajantasaisia tietoja koko sopimusketjun osalta päätoimittajasta/
pääurakoijasta aina viimeiseen osatoimittajaan/ aliurakoitsijaan saakka

Vaadittuja selvityksiä ja todistuksia on osattava tulkita oikein. Pelkästään ennen
sopimusta tapahtuva asioiden tarkastaminen ja kunnossa olemisen toteaminen ei
riitä vaan valittuja toimittajia on kontrolloitava koko sopimuskauden ajan riittävällä
tavalla. Erityisen haasteellista se on palveluissa, joissa palveluntuottajan henkilöstö
vaihtuu tiuhaan.
55. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOON OTTAMINEN
Hankinnoissa on syytä mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon
ympäristönäkökohdat. Tavat ja menettelyt, miten ympäristönäkökohdat otetaan
huomioon, on arvioitava jokaisen hankinnan kohdalla erikseen.
Tavarahankinnoissa voidaan myytävien tuotteiden edellyttää täyttävän olemassa
olevien soveltuvien ympäristömerkkien/ laatusertifikaattien vaatimukset tai tämä voi
olla yksi tarjousvertailun yksi osatekijä. Tarjouspyynnössä on mainittava, mitä nämä
ympäristömerkit/ laatusertifikaatit ovat (esim. Joutsenmerkki, Blue Angel, Eco
Mark). Tarjoajalta ei voi kuitenkaan vaatia ympäristömerkin tai laatusertifikaatin
käyttöoikeutta. Jos käyttöoikeutta ei ole ole, on tuotteen valmistajan todistus
ympäristömerkin vaatimusten täyttymisestä yleensä riittävä selvitys.
Ympäristömerkkien ja laatusertifikaattien ajantasaisuus on varmistettava ennen
kriteerin käyttämistä vertailuperusteena tai ehdottomana vaatimuksena.
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Mikään tarjouspyynnössä oleva vertailuperuste tai vaatimus ei saa olla syrjivä.
Ympäristömerkeistä, ympäristökriteereistä, energiankulutusindekseistä ym.
ympäristöasioista, joista tarjouspyyntövalmistelun yhteydessä voi olla hyötyä, löytyy
lisätietoja mm. Motivan kotisivuilta osoitteesta www.motiva.fi. Motiva Oy:n
tehtävänä on kannustaa energian ja materiaalien kestävään käyttöön.
56. HANKINNAN SEURANTA JA VALVONTA
Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tavaroiden ja palveluiden laatua ja
muita sopimuksessa olevien vaatimusten täyttymistä seurataan. Hankinnasta
kerätään kokemuksia ja palautetta, joka tarvittaessa dokumentoidaan. Tähän
kiinnitetään erityistä huomiota, mikäli hankinnan kohde poikkeaa ominaisuuksiltaan
aiemmin hankituista tavaroista tai palveluista tai toimitettavan tavaran tai palvelun
luonne on kunnan kannalta riskialtista tai muutoin kriittistä kuten esim.
terveydenhoidon palvelut.
Sopimuksen seurantaan ja valvontaan sovitaan erikseen vastuuhenkilö, joka voi
olla esim. hankinta-/ toimialavastaava kyseisellä toimialalla. Vastuuhenkilöllä tulee
olla substanssiosaamista asiasta. Laatupoikkeamista ja kehittämisajatuksista
keskustellaan sekä hankintayksikön sisällä että toimittajan kanssa. Nämä otetaan
huomioon seuraavaa kilpailutusta valmisteltaessa.
Monimutkaisia palveluja koskevissa hankinnoissa voi olla syytä perustaa
seurantaryhmä, joka kokoontuu sovittaessa. Seurantaryhmään kuuluu
kunnan/palvelun käyttäjien edustajat ja palvelutuottajan edustajat. Seurantaryhmän
tehtävänä on valvoa sopimuksen asianmukaista toteutumista, palvelujen laatua,
käsitellä tarvittaessa merkittävimmät reklamaatioasiat ja muut ongelmat, sopia
toimintakäytäntöjen korjaamisesta kunnan puolelta ja toimia yhteistyötä kehittävänä
toimielimenä.
Sopimusten valvonnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota myös
toimittajan/palveluntuottajan lakisääteisten ja tilaajavastuulain velvoitteiden
täyttymiseen.
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EU-KYNNYSARVOT 1.1.2012 - 31.12.2013
YLEISET KYNNYSARVOT (kunta-ala)
Tavarahankinnat, palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut
Rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat

200 000 eur
5 000 000 eur

ERITYISALOJEN HANKINTALAIN EU-KYNNYSARVOT
Tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut

400 000 eur

Rakennusurakat

5 000 000 eur

KANSALLISET KYNNYSARVOT 1.6.2010 ALKAEN
Tavara- ja palveluhankinnat

30 000 eur

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat

100 000 eur

Rakennusurakat

150 000 eur
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