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Sisältö klo 14.00 – 17.00

14.00 Aloitus ja tavoitteet

Tunnista julkinen hankinta

Hankinnan valmistelu: markkinakartoitus

15.10 Virkistystauko

15.20 Yhteiscase: hankinnan 

suunnittelu: hankintayksikön ja 

toimittajien yhteistyö

15.50 Tarjouspyynnöstä sopimukseen

17.00 Tilaisuus päättyy
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Tavoitteita

A. Vahvistaa hankintaosaamistamme 

Kaskisten kaupungin ja tarjoajien 

välisessä yhteistyössä.

B. Käydä yhdessä läpi uuden hankintalain 

keskeisiä muutoksia hankintayksikön ja 

tarjoajan kannalta.
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Miksi olen täällä?

1. Minkälaisilla ”uusilla pelisäännöillä”  hankintayksikön 

(kunnat, Kaskinen..) pitää toimia julkisissa 

hankinnoissaan?

– Toimittajan on tarpeen tietää hankintalain perusasiat ja 

periaatteet kuten hankinta-asiantuntijan hankinnan 

tarvetta/kohdettakin. Kilpailuetua.

2. Mitä tukea hankintayksikkö hankinnassaan voi tarvita 

toimittajalta?

– toimittaja tuntee asiakkaan tarpeet/ hankinnan kohteen!

3. Yhteistyötä tilaajan ja toimittajien välillä 

tarvittavan/parhaan tuotteen/palvelun määrittämiseksi? 

Innovaatiot.
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Substanssi-
asiantuntijat

Hankintayksikkö + 
toimittajat

Hankinta-
asiantuntija

Onnistunut 
hankinta/

Ostajan tarve 
täyttyi

➢ Tunnettava pelisäännöt

➢ Ostaja saa sitä mitä tarvitsee

➢ Toimittajalla ratkaisu tarpeeseen

➢ Hyviä hankintoja yhteistyöllä

Hankinnan tavoite:

onnistunut hankinta!
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I. ONKO JULKINEN HANKINTA?

- LYHYT JOHDATUS 
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Onko julkinen hankinta?

3 -kysymystä 

1. Kuka hankkii?

2. Mitä hankkii?

3. Mitä maksaa?



©

1. Kuka hankkii?
Hankintayksikkö - Julkinen hankinta 

• kun hankkiva osapuoli on 

hankintalaissa (5§) määritelty 

hankintayksikkö. 
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Hankintalaki – hankintayksikköjä

1. Valtion, kuntien, kuntayhtymien viranomaiset

2. Ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja 
seurakunnat

3. Valtion liikelaitokset

4. Julkisoikeudelliset laitokset 
• (esim. Veikkaus, KELA, Yle…)

5. Hankinnan tekijä, joka saa tukea hankintaan 
yli 50 % hankintayksiköltä kohdat 1-4
• (esim. rahoitusta saavat Oy:t …)
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Hankinnat hankintayksikön sidosyksiköltä 15 §
– hankintalakia ei sovelleta

Hankintayksikkö:

Kunta, valtio…

Sidos-

yksikkö 

Oy

Sidos-

yksikkö: 

laitos..

Markkinatmääräysvalta

myynti

Oy

Oy

Oy

Oma

myynti
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Sidosyksikkö – määritelmä, 15 §

• Sidosyksikkö = hankintayksiköstä muodollisesti erillinen 

ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. 

• lisäedellytys: hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden 

hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa

yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa 

• Lisäedellytys: yksikkö harjoittaa enintään viiden (5) 

prosentin ja enintään 500000 euron osuuden 

liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden 

hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 

• Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin 

hankintayksiköiden pääomaa.

• ulosmyynti säännelty 15…5 % siirtymäkaudet 2017-2022
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kun hankintayksikkö oman organisaation 

ulkopuolelta julkisilla varoilla

• ostaa/vuokraa tavaroita tai palveluja 

• teettää urakoita

• siirtää käyttöoikeuden (tekee sopimuksen)

vastiketta vastaan

2. Mitä hankkii?
Hankinnan kohde – Julkinen hankinta?
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Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus

• siirtää palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä

siihen liittyvän toiminnallisen riskin toimittajalle

• siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelujen käyttöoikeus

tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä (4§)

Hankinta-

yksikkö

Sopimus-

kumppani/

palvelun-

tuottaja
Palvelu

Käyttöoikeus ja/tai maksu 

+ riski

Esimerkiksi linja-autoyrittäjä saa osan tuloistaan matkustajien maksuista ja

toimii jonkinlaisella yrittäjäriskillä. Tien rakentaja maksun käyttäjiltä..
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3. Mitä maksaa?
Hankinnan arvo - kynnysarvo - Julkinen hankinta

Kynnysarvo= tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta 

mahdollista ennakoitua kokonaisarvoa

Laskentaperuste: sopimuksen ja tarjouspyynnön suurin 

maksettava kokonaisarvo (€ alv 0%), 

• joka on teknisesti ja taloudellisesti erikseen 

kilpailutettavissa 

• Hankintailmoituksen tai hankintamenettelyn alussa

• TEM ilmoittaa virallisessa lehdessä EU-kynnysarvojen muutoksista Euroopan komission 

tekemien tarkistusten mukaisesti:
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Hankinnat jaetaan kolmeen ryhmään

- kynnysarvojen mukaan 

Hankinnan ennakoidun kokonaisarvon 

mukaan: 

1. Pienhankinnat, eli hankinnat jotka jäävät 

kansallisten kynnysarvojen alle

2. Kansalliset kynnysarvot ylittävät 

hankinnat

3. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat
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Kansalliset kynnysarvot nousivat ja lisääntyivät

Hankintalaki 
26§ 
 
 

Hankintalaji Kynnysarvo euroa (€) 
(alv 0 %), kun hankinnan arvo 
on vähintään 

Valtio Muut 

EU-
kynnysarvot 
1.2.2018-  
 

Tavara- ja palveluhankinnat 

Suunnittelukilpailut 
144 000     221 000 

Rakennusurakat  
Käyttöoikeusurakat 

5 548 000 

Kansalliset 
kynnysarvot 
1.1.2017- 
 
25§ 

1) Tavara- ja palveluhankinnat 
Suunnittelukilpailut 
 

60 000 

2)Käyttöoikeussopimukset/palvelut 
 

500 000 

3) Terveydenhoito- ja 
sosiaalipalvelut  

400 000 

4) Muut erityiset palvelut 300 000 

5) Rakennusurakat  

 
150 000 
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Pienhankinnan tunnusmerkkejä:

1.Kansalliset kynnysarvot 
alittava ennakoitu arvo €

-laskentasäännöt  HankL§

2. Ei saatavissa 
puitesopimuksilta

3. Ei muodosta osaa
luonnollisesta 

hankintakokonaisuudesta 
ylittäen kansallisia kynnysarvoja

4. Ei toistu 
tilikaudella/12kk ylittäen 

kansallisia kynnysarvoja
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HANKINTALAIN §
TARKOITUS JA 

TAVOITTEET

Julkinen hankinta: miksi ja miten 

säännelty?
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Uudistunut hankintalaki §1.1.2017-

• Laki julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

– Hankintalaki, (HE108/2016vp)

• Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

(1398/2016)

– Erityisalojen hankintalaki, (HE108/2016vp) 

• Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

– Julkisuuslaki

• www.finlex.fi

Hankintalaki määrittää hankintaprosessin eli miten? 

Hankintayksikkö määrittää kohteen ja sen laadun eli mitä?

Kaskisten 

satama

Kaskisten 

kaupunki

http://www.finlex.fi)/
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Tarkoitus:

• Hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja 
käyttöoikeussopimuksensa siten kuin hankintalaissa 
säädetään.

– Oletuksena on se, että kilpailun avulla saadaan sekä 
hintaa painettua alaspäin että laatutasoa nostettua.

• Onnistutaanko tässä riippuu hankinta- ja 
asiantuntijahenkilöstön asiantuntemuksesta, 

• ”pelisäännöt” osattava – julkinen hankinta ”onnistuu”.

Tavoite:

1. tehostaa julkisten varojen käyttöä, 

2. edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien

hankintojen tekemistä

3. turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset 

mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja 

rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa

Hankintalain tarkoitus 1 §ja tavoitteet  2§
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Hankintalain keskeiset uudistukset

• Lain rakenne

• Soveltamisala
– Rajaukset 8-.. §liite A

– Sidosyksikköhankinnat 

– Hankintayksiköiden yhteistyö

• Kynnysarvot

• Hankinnan valmistelu 

• Hankinnan jakaminen

• Uudistetut 

hankintamenettelyt

• Poissulkemisperusteet ja 

Soveltuvuusvaatimukset

• Tarjousten valinta ja 

vertailu

• Hankinnoista 

ilmoittaminen, 

tietojenvaihto/sähköisyys, 

määräajat

• Hankintapäätös

• Sopimuksen muuttamisen 

rajat

• Hankintojen valvonta
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III osa

Kansallinen

hankinta:
•Tavara, palvelu, 

suunnittelukilpailut  

60 000€

•Rakennusurakat 150.000€

II osa

EU –hankinta:
•Tavara, palvelu, 

suunnittelukilpailut  

135 000€/209 000€

• Rakennusurakat 5,225M€

III osa 

SOTE –ja 

400.000€ 

muut erityiset 

palvelu-

hankinnat

300.000€  

Luokittelu/CPV-

koodit

liite E 1-4

E 5-15

III osa 

Käyttö-

oikeus-

sopimukset

500.000€ 

Uudistunut hankintalaki §1.1.2017-
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Hankintaprosessin elementit ja vaiheet

Markkina-

Kartoitus 65§

Hahmota 

ratkaisu

Hankintailmoitus

HILMA
Tarjouspyyntö

Tarjoukset

Soveltuvuuden

ja tarjouspyynnön

mukaisuuden tarkistaminen

…tarjousten/tarjouspyynnön 

täsmentäminen/täydentäminen/ 

korjaaminen/keskeytys…

Tarjousten 

vertailu
Hankintapäätös 

tiedoksianto

Sopimusmuutokset

Sopimuskaudella 136§

Suunnittele!

Määritä 

tarve

Muutoksenhaku

MAO jne.

Osallistumis -

hakemuspyyntö

Hankinta

-laki §

Sopimus-

kausi
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Hankinnan sudenkuoppia

• Hankinnan suunnitteluun ei aikaa ->puutteellista
• Aikataulua ja resursseja ei suunnitella

• Markkinoita ei tunneta -> ei aikaa/halua perehtyä

• Ei hyödynnetä toimittajia, asiantuntijoita ja muita 

valmistelussa

• Hankinnan kohteen määrittäminen tehdään epäselvästi
• vaatimusmäärittelyä ei osata tehdä

• Vertailuperusteilla ei saada ”oikeita” eroja
• Vertailun perustelut puutteelliset

• sopimusehtoja ei suunnitella ja laadita tarjouspyyntöön

• Tehdään aina niin kuin ennenkin
• Ei uusita hankinta- ja malliasiakirjoja 

• ei päivityksiä, vaikka säännöt muuttuu
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1.Suunnittelu ja 
valmistelu

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu

3.Tarjousvertailu4.Hankintapäätös

5.Sopimus
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“Hankintayksikön on pyrittävä 

järjestämään hankintatoimintansa siten, 

että hankintoja voidaan toteuttaa 

mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti  

ja suunnitelmallisesti…”

Kaskisten kaupunki hankintayksikkönä
Hankintatoiminnan järjestäminen 2§

Vastaavasti 

tarjoajan oman 

tarjoustiimin 

järjestäydyttävä

Oma 

hankintasääntö..



©

D. VOLYYMI TUOTTEET JA 
PALVELUT

1. Hyödynnä neuvotteluvoimaa

2. Kehitä yhteistyösuhde

A. STRATEGISET TUOTTEET JA 
PALVELUT

1.Hanki itse 

2. Kehitä strateginen 
yhteistyösuhde

3. Luo kilpailua

C. TAVALLISET TUOTTEET JA 
PALVELUT

1. Yhdistele tarpeita ja kasvata 
volyymia

2. Huolehdi sujuvuudesta

B. NIUKKUUSTUOTTEET JA 
PALVELUT

1. Vähennä riippuvuutta ja etsi 
korvaavia ratkaisuja

2. Varmista saatavuus ja minimoi 
haitalliset seuraukset

Toimittajamarkkinoiden hallittavuus
Pieni Suuri

P
ie

n
i

S
u

u
r
i

T
u

lo
s
v
a
ik

u
tu

s
•Yhteistyö tiivistyy
• Tavoitteellisuus ja    
pitkäjänteisyys
lisääntyvät 

•Kilpailutus kasvaa
• Hinta ratkaisee 



©

MARKKINAKARTOITUKSEN

HYÖDYNTÄMINEN VALMISTELUSSA

Vuoropuhelu hankintayksikön ja toimittajien välillä

1.Suunnittelu 
ja valmistelu

Valmistelun lähtökohta punainen lanka:

Määrittää tarve - hahmottaa ratkaisu
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Ydinkysymys

Mikä on hankintatarve ja millä ratkaisulla 

se on täytettävissä? 

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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HANKINTATARVE

hahmota

määritä tarve

hahmota ratkaisu

Kysy myös 
asiakkailta, joille 
palvelu tulee

MARKKINA-
KARTOITUS
Mitä/Miten?

Millaisia toimittajan
ratkaisuja?

hankinnan kohde

HILMA

Kun tiedät 
MITÄ/MITEN -
LAADI

• Luonnos
tarjouspyyntö:

• mitä ratkaisun 
ominaisuuksia 
arvostamme:

TEKNINEN

VUOROPUHELU -
tarkenna 
mitä/miten?

riittävä asiakirjapohja

tietopyyntö

HILMA "ennakkoilmoitus”

kahdenkeskiset 
vuoropuhelut

TARJOUS-

PYYNTÖ

Avointa ja 

syrjimätöntä

Markkinakartoitus –

tekninen vuoropuhelu

esimerkiksi:

1.Suunnittelu ja 
valmistelu
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Valmistelun lähtökohta punainen lanka:

Määrittää tarve - hahmottaa ratkaisu

• Mitä ja miten hankintaan

– ”substanssi/hankinnan kohde” Mitä?

– ”hankinta-asiantuntija” hankintalaki/menettely Miten?

• Ostajan/hankintayksikön tarve

– Määritä tarve -> hahmota ratkaisu

– Tuttujen tuotteiden lisäksi innovatiiviset ratkaisut

• Vaatimukset

– Kyky, aika ja raha 

• Myyjän/toimittajan ratkaisu

– Onko innovatiivisia ratkaisuja –ei suljeta niitä pois

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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Tarkoitus:

• hankinnan suunnittelua – hahmottaa hankintatarve

• Lisätä hankintayksikön markkinatuntemusta

• Tukea hankinnan kohteen määrittelyyn

Hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoitusta

• Ennen hankintamenettelyn aloittamista

• Hankinnan valmistelua varten

• Antaa tietoa toimittajille tulevan hankinnan suunnitelmista 

ja vaatimuksista

Markkinakartoitus - 65§
Ennen hankintamenettelyn aloittamista!

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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Hankintayksikkö:

• voi käyttää apuna toimittajia, ulkopuolisia 

asiantuntijoita, konsultteja, muita 

viranomaisia 

Varmistuttava: etteivät vaikuta liikaa

• Ei saa johtaa 

– kilpailun vääristymiseen  

– avoimuuden ja syrjimättömyyden vaarantumiseen

Markkinakartoitus

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on 

osallistunut hankinnan valmisteluun: 

• hankintayksikön varmistettava

– Ettei se vääristä kilpailua. 

– muille ehdokkaille ja tarjoajille tieto, jonka 

valmisteluun osallistunut on saanut 

• Hankinnan valmisteluun osallistuneen toimittajan saa 

sulkea pois tarjouskilpailusta vain, jos ei ole muita 

keinoja varmistaa hankintaperiaatteiden (3§) 

toteutumista. (81§7 k) 

Ehdokkaan ja tarjoajan osallistuminen 

hankinnan valmisteluun - 66§

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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Markkinakartoitus – Miten (HE)? 

• HY voi pyytää HILMAssa

– tietopyyntö/markkinakartoitus/markkinavuoropuhelu 

www.hankintailmoitukset.fi

– kyseisen alan toimittajia käymään vapaamuotoista dialogia sen 

kanssa hankinnan kohteesta ja sen määrittelystä.

– esittää kutsun tarkempaan tekniseen vuoropuheluun.

• HY voi itse

– selvittää markkinoilla olevia vaihtoehtoja

– kutsua toimittajia esittelemään tuotteitaan

Hankinta-

yksikkö
Toimittaja

1.Suunnittelu 
ja valmistelu

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Kansallinen hankinta -markkinakartoitus

• Markkinakartoituksessa on hyvä selvittää, mikä 

on ”riittävä ja sopiva menettely” itse hankinnassa

• HY laaja harkintavalta hankintamenettelyn 

valinnassa 

– Menettelyn kuvaus

• Toimittajan pitää menettelyn kuvauksen 

perusteella pystyä arvioimaan 

hankintamenettelyn luonne, kulku ja oma 

roolinsa siinä

kuvaus ja menettely on hyvä testata ulkopuolisilla!

1.Suunnittelu ja 
valmistelu
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Toimittaja: kannusta ja tue 

valmistelussa

• Selvitä mitä tukea tarvitsevat

• ymmärrä hankintayksikön tarve, haaste/ongelma 

• Kuuntele – auta – ehdota

• markkinakartoitusta

• vuoropuhelua

• tietopyyntöä

– Tarjouspyynnön kommentointikierrosta

Minulla saattaa olla 

muutama ajatus miten 

teidän tilanteessa 

voisi edetä..

Tavoite: päästä vaikuttamaan hankinnan valmisteluun ja 

kertoa omista ratkaisuista!

1.Suunnittelu 
ja valmistelu
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Hankinnan kokonaisuus §

• Hankinnat on toteutettava 

tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina (2§)

• Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että 

pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt 

pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien 

kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin (2§).

• Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen 

arvoa poikkeuksellisin menetelmin tämän lain 

säännösten soveltamisen välttämiseksi (31 §).

• Hankinnan voi tehdä erillisinä osina (75§)
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Hankinnan jakaminen

1. Osiin jakaminen 

– esim. sallitaan osatarjoukset

2. Valitaan useampia toimittajia

– Esim. puitejärjestely
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Hankinnan jakamisen osiin -osahankinnat 

Pilkkomiskielto hankintalaissa

• Kielto jakaa hankintaa tai yhdistellä hankintoja 

keinotekoisesti – 31§

Ei estä hankinnan jakamista

– Kun eri osat kilpailutetaan kokonaisuuden mukaan 

määräytyvän kynnysarvon mukaisella menettelyllä

– Osatarjoukset – sama tarjouspyyntö

• Osat verrataan erikseen ja niillä voi olla eri 

vertailuperusteet
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Hankintasopimuksen jakaminen osiin 75 §

-> Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina ja 

määritellä kyseisten osien koon ja kohteen.

-> Hankinnan jakaminen osiin on pääsääntö 

• jos jakamista ei tehdä, asia on perusteltava hankinta-asiakirjoissa.

– Käytännössä hankintailmoitus, tarjouspyyntö (tai sen liite) tai 

hankintapäätös

• hankintailmoituksessa on kerrottava, voiko tarjouksen antaa 

yhdestä, useammasta vai kaikista osista. 
– Käytännössä ilmoittamisen yhteydessä harkittava se, miten tarjouksia voidaan antaa 

kuhunkin osaan

• Jos tarjousten antaminen on mahdollista useammasta tai kaikista 

osista, hankintayksikkö voi rajoittaa niiden osien määrää, joihin 

saman tarjoajan tarjous voi tulla valituksi. 

– Hankintayksikkö voi yhdistää useampia osia tai kaikki osat samaan 

sopimukseen, jos tällaisesta on kerrottu etukäteen hankintailmoituksessa.
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A. Millaista tukea Kaskisten kaupunki hankintayksikkönä 

tarvitsee hankinnan suunnittelussa?

– Tunnetko markkinat?

– Miten kartoittaisit ennalta toimittajaehdokkaita, ratkaisuja ja 

markkinoita? 

– Minkälaista vuoropuhelua halutaan ja miten se käydään?

– Mihin voisit hyödyntää toimittajia?

B. Miten toimittajana voisit tukea hankintayksikköä 

hankinnan valmistelussa?

• Tunnetko hankintayksikön tarpeen?

• Miten toimit markkinavuoropuhelussa?

• Miten hankinnoista tulisi tiedottaa?

Yhteiscase 1
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A. Jakaannutaan ryhmiin pöydittäin (4-5 hlöä)

– Hankintayksikön ja toimittajan edustaja

B. Pohditaan yhdessä vastauksia A,B (10 -15min)

– Valitaan kirjuri

– Valitaan esittäjä(t)

– Kirjataan vastaukset

C. Esitetään vastaukset ryhmittäin  (10-15 min)

Yhteiscase 1:Järjestäytyminen
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1.Suunnittelu ja 
valmistelu

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu

3.Tarjousvertailu4.Hankintapäätös

5.Sopimus
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Tarjouskilpailu tai suorahankinta?

• Pääsääntö: tarjouskilpailu

– hankinnat kilpailutettava!

• Poikkeus: suorahankinta 

– on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö 

neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa 

hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta 

etukäteen hankintailmoitusta.

– Mahdollinen vain erikseen laissa säädetyin 

edellytyksin! 
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Tarjouspyynnön tarkoitus

Tarjouspyyntö, neuvottelukutsu

• on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan 

antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. (67§) 

• 12 kohtaa (68§)
– sisällettävä hankinnan kohteen määrittely. 

– Sisältö ja muut tiedot: olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja 

tarjousten tekemisessä

Saada 

tarjouksia!

Oltava verkossa heti ilmoituksen julkaisuhetkellä!

Tyyppiongelma:

Tarjouspyynnön epäselvyys, sisällön puutteellisuus

-> seuraus: tarjousten vertailukelvottomuus

Ratkaisevaa on se, voidaanko tarjouksia verrata.
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Tarjouspyyntö – 4 tärkeintä?

Tarjouspyyntö

+ liitteet

1: Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

• kuka tarjoaa?

2. Hankinnan kohteen vaatimukset

• mitä tarjoaa?
• Vähimmäisvaatimukset 

• + pisteytettävät/vertailtavat vaatimukset

3. Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet
• kuka/mikä valitaan?: 

• kokonaistaloudellisesti edullisin:
• hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin,   hinta-

laatusuhteeltaan paras.

• Itse kilpailu hankinnan kohteesta

4. Sopimusehdot
• miten/millä ehdoilla toimitetaan?

KYLLÄ/EI
(+ vertailu)

KILPAILU-

VERTAILU

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/

EI
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PIDÄ KIRKKAANA MIELESSÄ

• Saahan tarjouspyyntö aikaan tavoitellun 

kilpailun?

• Syntyyhän kilpailua hankintayksikön 

kannalta olennaisista ominaisuuksista?

• Voihan tarjouspyynnöllä saada hyviä 

tarjouksia, 

– Eihän ole laadittu liian hyvät edut itselle?
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Hankintamenettelyt 5 luku 32-55§

• Nykyiset menettelyt pysyvät pääosin samanlaisina 

– Avoin menettely ja rajoitettu menettely

• Puitejärjestely

• Sähköinen huutokauppa

• Dynaaminen hankintajärjestelmä 

• Neuvotteluja sisältävät menettelyt uudistuivat 

– neuvottelumenettely

– Kilpailullinen neuvottelumenettely

• Kaksi täysin uutta menettelyä: 

– Innovaatiokumppanuus

– Sähköiset katalogit/luettelot

Hankintamenettely=Menettely, jonka mukaisesti julkinen hankinta aloitetaan ja 

toteutetaan ja jonka puitteissa ehdokkaat valitaan/tarjoajat voivat jättää tarjouksensa.



©

Kansalliset hankintamenettelyt – 11 luku

• Suurin muutos – ei mainita menettelysääntöjä
– Hankintayksiköllä laaja harkintavalta, kevyet menettelyt

• Hankintayksikön on noudatettava hankinnan 

kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 

julkisten hankintojen periaatteiden (3.1§) mukainen :

– Tasapuolisuus ja syrjimättömyys

– Avoimuus

– Suhteellisuus 

• Suorahankinnat sallittuja vain 40 ja 41 §perusteella –

SH-ilmoitus mahdollista
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• on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä:

– samat /mukautetut kuin EU-menettely (avoin, 

rajoitettu, nvm…)

– Hankintayksikön omia menettelyjä –itse määrittele

– Siten, että toimittajat pystyvät sen perusteella 

ennakoimaan käytetyn hankintamenettelyn luonnetta 

ja kulkua sekä tietävät oman roolinsa menettelyssä

Periaatteiden vastaisuus -> selvästi syrjii joitakin toimittajia tai estää niiden 

osallistumisen hankintamenettelyyn

Kansalliset hankinta – menettelyn kuvaus
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SOTE-hankintamenettelyt

• Kevyet menettelyt (vrt. kansallinen hankinta)

• HY:n noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa 

sellaista menettelyä, joka on julkisten hankintojen 

periaatteiden (3.1§) mukainen :

– Tasapuolisuus ja syrjimättömyys

– Avoimuus

– Suhteellisuus 

• on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä

• Suorahankinnat sallittuja vain 40 ja 41 §(EU) ja

110 §perusteella (..ilmeisen kohtuutonta as. kannalta hoito..)

Palveluiden 

käyttäjien tarpeet 

huomioitava!

108§
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SOVELTUVUUSVAATIMUKSET 

(KELPOISUUS)

JA

POISSULKEMISPERUSTEET

Kysymys: onko ehdokas/tarjoaja 

kykenevä suoriutumaan hankinnasta: 

Vastaus: K/E?

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu
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Soveltuvuusvaatimukset

Kyllä/ei

SOVELTUVUUS
”toimittajayhtiön valinta:

vakavarainen, luotettava ja 

toimitusvarma…”



©

Ehdokkaan/tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

Tarjoaja/ehdokas täyttää soveltuvuusvaatimukset

87§ Yleiseurooppalainen hankinta-asiakirja - ESPD

§83-86§ selvitykset, rekisterit, taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

82 § Ehdokkaan tarjoajan korjaavat toimenpiteet 

81 § Harkinnanvaraiset poissulkuperusteet
mm. konkurssi, vakava virhe, olennaisesti väärien tietojen antaminen

80§ Pakolliset poissulkuperusteet
rikoslaki §: terrorismi, lahjonta, rahanpesua, talousrikokset jne/ RIKOSREKISTERIOTE

Miksi

?
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Pakolliset poissulkemisperusteet 80§

• Osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan (RL 17:1a)

• Lahjontarikokset (RL 16:13, 16:14, 16:14a, 16:14b, 30:7, 30:7a, 

30:8, 30:8a)

• Petosrikokset (RL 29:1, 29:2, 29:5, 29:6, 29:7, 29:4a, 29:4b

• Terrorismirikokset (RL 34a:1, 34a:2, 34a:3, 34a:4, 34a:4a, 34a:4b, 

34a:5)

• Rahanpesurikokset (RL 32:6-9)

• Ihmiskauppa ml. lapsityövoima (RL 25:3,

• 25:3a)

• Kiskonnantapainen työsyrjintä (RL 47:3a)

Tarkoitus: 

eräisiin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden/tarjoajien poissulkemisesta tarjouskilpailusta.

Ei esim. 

rattijuopumus
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Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet 81§

• kielletty yhteistyö,

– 6) joka on tehnyt muiden toimittajien kanssa sopimuksia, joilla pyritään 

vääristämään kilpailua, ja hankintayksikkö voi näyttää tämän toteen

• eturistiriidat, 

– 7) jonka eturistiriitaa hankintamenettelyssä ei voida tehokkaasti poistaa 

muilla toimenpiteillä; lähinnä HY omin ratkaisuin

• epäasianmukainen vaikuttaminen

– 11) joka on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti hankintayksikön 

päätöksentekoon, saamaan luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi saada 

perusteetonta etua hankintamenettelyssä tai tarkoituksellisesti antamaan 

harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjouksen 

valintaa koskeviin päätöksiin.

• Aiemmat merkittävät virheet/ongelmat sopimuskaudella

– Puute johtanut irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin, 

sanktioihin…

Tarkoitus: vähentää toimittajan heikosta taloudellisesta asemasta, lainsäädännön vastaisesta 

toiminnasta tai muista vastaavista tekijöistä johtuvia riskejä hankinnan toteuttamiselle.
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Kansallinen hankinta/SOTE

• Tarjoajan soveltuvuus

– HY voi asettaa soveltuvuusvaatimuksia

– Ei ESPD:

• HY voi vaatia vakuutuksen täyttymisestä ja 

voittaneelta tarkastetaan

• HY voi soveltaa pakollisia ja harkinnanvaraisia 

poissulkemisperusteita

• SOTE/KOS: HY tulee soveltaa pakollisia ja voi 

harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita
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ETTEI RASITA POISSULKEMIS-

PERUSTE

JA 

SOVELTUVUUSVAATIMUSTEN 

TÄYTTYMINEN

Millä selvitetään ja näytetään toteen

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu



©

Yhteinen eurooppalainen 

hankinta - asiakirja 87§ (ESPD) 

• HY on vaadittava käytettäväksi alustavana näyttönä että 

tarjoaja täyttää vaatimukset:

• Vakiomuotoinen asiakirja, jolla tarjoajat vakuuttavat:

– ei rasita poissulkemisperuste ja

– täyttävät soveltuvuusvaatimukset

– Perustuu EU-asetukseenN:o2016/7,jonka liitteenä on 

varsinainen vakiolomake
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Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten 

täyttymisen selvittäminen 88§

• Rikosrekisteriote (vain tietyt rikokset näkyvät)

– Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita 

hankintamenettelyä varten henkilöistä, jotka ovat 

ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen 

jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai 

valvontavaltaa.

– Ehdokas tai tarjoaja voi tilata rekisteriotteen netistä 

Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta

• http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterik

eskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html

• Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

• Tekninen pätevyys

-> Näyttö /selvitykset liitteessä D 

peukalosääntö: 

kaupparekisterissä 

olevat: tj, vtj, hall

jäs, prokuristit, 

nimenkirj. oik. hlöt

SOTE

KOS

http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterikeskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html
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Hankintayksikkö

Tarkistaa/kirjaa
(vain ao. käsittelijä)

Voittanut 

Toimittaja

Tuo rikosrekisteriotteet

Vie pois mukanaan ja 

hävittää tai palauttaa hlölle

Eräs hyvä 

malli:

Hlön 

suostumus
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HANKINNAN KOHTEEN VAATIMUSMÄÄRITTELY

• KYSYMYS: täyttääkö tarjoaja vaatimukset?

• VASTAUS: Kyllä/Ei

Onnistunut hankinta perustuu mm. siihen, miten selkeästi ja 
täsmällisesti vaatimukset on kuvattu

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu
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Hankintayksikö päättää sisällön 71§

• hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa 

sisällöstä tarpeittensa mukaisesti 

– ja laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee 

hankinnan kohteen.

– Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset 

mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, ei saa käyttää 

syrjiviä vaatimuksia 

• vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä 

kohtelusta. 

• Hankinnan kohteelle tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten 

tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä mainitut 

vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua.
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Esimerkki: mitä vaatimuksia hankinnan kohteelle? 

”esim. lasten puiston leikkivälineet ”

Erota toisistaan:

✓ Vaatimus >< selvitys, jolla vaatimuksen täyttyminen todetaan

✓ Hankinnan kohteen vaatimus >< tarjoajien/ehdokkaiden valintaan 
vaikuttava vaatimus

✓ Tarjouksen vertailuperuste>< soveltuvuusvaatimus

Vaatimus
VASTAUS 

K/E 

Selvitys tai todistus, jonka

perusteella vaatimuksen täyttyminen 

todetaan

leikkivälineiden on oltava 

(määritä) :

-helppo käsitellä 

- laadukas 

- tekninen ominaisuus x

- ominaisuus y jne.

(täyttyykö 

vaatimus?)

Tarjoajan tulee toimittaa 

tuotekuvaus, josta käy ilmi 

vaatimusten täyttyminen

Tarjouksen liite X”
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Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät 71§
tunnista syrjivä määritelmä/vaatimus

• Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset 

mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, ei saa 

käyttää syrjiviä vaatimuksia 

• Määritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa 

kilpailua julkisissa hankinnoissa.
2,40

m

2,40

m
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Tarjousten valinta- ja 

vertailuperusteet

Kokonaistaloudellisesti 

edullisin tarjous
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Kyllä/ei

	

VERTAILU
”kilpailu hankinnan kohteesta…”

SOVELTUVUUS
”toimittajayhtiön valinta: 
vakavarainen, luotettava ja 
toimitusvarma…”

A. Soveltuvuusvaatimukset ja D. vertailutekijät
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D. Kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen tekeminen 93§

• ”Tarjouksista on valittava 

kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.”

1. Hinnaltaan halvin

2. Kustannuksiltaan edullisin tai

3. Hinta-laatusuhteeltaan paras

Vertailuperusteet: on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen 

kilpailun mahdollisuus.

Määriteltävä tarkasti-> etteivät ne eivät anna rajoittamatonta tulkintavapautta 

hankkijalle jälkikäteen
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Vertailuperusteet 93-94§

• On liityttävä hankinnan kohteeseen
– jos ne liittyvät sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavaroihin 

tai palveluihin miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa, 

mukaan lukien tekijät, jotka ovat osana

– a) kyseisten rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen tiettyä tuotanto-, 

suorittamis- tai kaupankäyntiprosessia; tai

– b) tiettyä prosessia niiden elinkaaren jossakin muussa vaiheessa,

– silloinkin, kun kyseiset tekijät eivät kuulu niihin fyysisenä osana.

• On asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja 

pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot 

tarjousten vertailua varten. 

– Epäselvissä tilanteissa hankintayksikön on

tosiasiallisesti tarkastettava tietojen ja näytön 

paikkansapitävyys.
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Vertailuperuste – vain laatu –hinta kiinteä 93§

• Hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen 

kustannustekijät myös kiinteän hinnan tai 

kustannusten muodossa,

• jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä 

perusteilla.

• Ns. käänteinen kilpailutus tai ranskalainen urakka, 

jossa hankintayksikkö määrittelee hinnan tai 

kustannukset, jotka se on valmis maksamaan valitulle 

toimittajalle. 
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Esimerkki: tarjouksista valitaan hinta-laatusuhteeltaan

paras käyttäen seuraavia vertailuperusteita:

• Hintaperuste painoarvo (40) %

• Laatuperuste painoarvo (60) %, 

käyttäen vertailuperusteita:

– ominaisuus X,  painoarvo 25 % pisteytys (0-25p) 

– ominaisuus Y, painoarvo 20 % pisteytys (0-20p) 

– ominaisuus Z, painoarvo 15 %, pisteytys (0-15p) 

Vertailuperusteet = laadullisia, yhteiskunnallisia, ympäristö- tai 

sosiaalisia näkökohtia tai innovatiivisia ominaisuuksia.

Pidä yksin-

kertaisena/

ryhmittele    

Pohdintaa: mitä 

arvostamme 

eniten ja 

mitä emme 

halua…
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Mitä laatu on?

Laatu = vaatimusten täyttymisen aste

Laatu riippuu vaatimusten tasosta:

Kokonaistaloudellinen 
edullisuus

Vertailtavat 

vaatimukset

Hankinnan kohteen 
vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kohde

Vähimmäis-

vaatimukset

Halvin hinta

Hankinnankohteen

Vähimmäis-

vaatimukset
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Simuloi aina tarjouspyynnön 

vertailuperusteita

• Simuloi pisteytys: onko vertailuperusteiden 

painoarvot (%) ja pisteytys (p) oikein

– eri hinta- ja laatupisteytyksen vaikutusta eri 

vaihtoehdoilla

• Mitä painotuksilla ja simuloinnilla 

tavoitellaan?
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HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN, 

TIETOJENVAIHTO JA 

MÄÄRÄAJAT

Hankinnoista on pakko ilmoittaa, mutta 

missä ja miten?



©

Hankinnoista ilmoittaminen - HILMA

• TEM:n ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava julkisista 

hankinnoista: Hankintailmoitukset.fi

• Velvollisuus ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävistä 

julkisista hankinnoista

• Yritykset saavat reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista 

hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. 

• HILMAssa on tarkempaa ohjeistusta hankintojen 

ilmoitusmenettelystä ja lomakkeiden täyttämisestä.

• TED Internet -tietokanta sisältää kaikki uusimmassa Euroopan 

yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa (S-osa) julkaistavat 

ilmoitukset 
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HILMA uudistui – uudet lomakkeet (3)

1. EU- ilmoituslomake

• Velvollisuus käyttää EU-

vakiolomakkeita  

(vakilomakeasetus)

• Yhteinen hankintanimikkeistö 

CPV

2. Uusi kansallisten 

hankintailmoitusten lomake 

voi käyttää:

• hankintailmoituksena,

• tietopyyntönä, 

• keskeyttämisilmoituksena 

• aiemman kansallisen 

hankintailmoituksen 

korjausilmoituksena

4. avoimuusilmoitus –lomake 
• Ilmoittaa muu kuin hankinta

• Esim. sidosyksikön toiminnasta 

• markkinoilla

3. Uusi kansallisten hankintojen 

suorahankintailmoitus
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Ilmoittaminen muualla

• Kynnysarvojen ylittävät 1. Hilmassa

– Sitten muualla

• Sähköiset kilpailutusjärjestelmät

– Pienhankintaportaalit kunnilla

– esim. HankintaSampo

• Hankintayksiköiden kotisivut

– Kunnat, oppilaitokset…
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• Tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu 

hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on 

toimitettava sähköistä muotoa käyttäen.

• Hankintamenettelyyn liittyvä tietojen vaihto 

sähköiseksi - pakollinen EU-hankinnoissa

– yhteishankintayksiköiden osalta 18.4.2017 mennessä 

– muut hankintayksiköt 18.10.2018 mennessä

Sähköinen tietojenvaihto 

hankintamenettelyssä - 8 luku 62§-
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Tunne EU – hankinnan vähimmäismääräajat

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely/

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely/
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• HILMA –oma lomake

• Tietojenvaihto HY:n valitsemalla tavalla

– Ei menettelyn sähköisyysvaatimusta

• Jos sähköisillä välineillä-> 62§(EU)

– Viestintävälineiden oltava yleisesti käytössä

• Ei määräaikoja – riittävä määräaika

Kansalliset hankinnat 

- ilmoittaminen, tietojenvaihto, määräajat
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1.Suunnittelu ja 
valmistelu

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu

3.Tarjousvertailu4.Hankintapäätös

5.Sopimus
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Tarjousten käsittely 

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajan soveltuvuuden ja             ESPD

poissulkemisperusteiden tarkastaminen

3. Tarjousten ja muu tarjouspyynnön 
mukaisuuden tarkastaminen

4. Tarjousten vertailu

5. Hankintapäätöksen teko ja 
päätöksestä ilmoittaminen

6. Hankintasopimus
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Tarjouksen vaatimuksenmukaisuuden 

osoittaminen 74§

• Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, 

palvelun, rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa 

hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. 

• Jos tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka 

jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, 

• hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa/ehdokasta toimittamaan, 

lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja 

hankintayksikön asettamassa määräajassa. 

– Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä 

periaatteita.

• on mahdollista täydentää ja selventää tarjouksia riippumatta siitä, 

liittyvätkö nämä tiedot soveltuvuusvaatimuksiin, teknisiin 

eritelmiin tai vertailuun
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Tarjouksen täydentäminen - sallittua

• korjata esim. muotovirhe, kuten allekirjoituksen 

puuttuminen tai voimassaoloaika,

• pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua 

koskeva virhe, 
• kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan 

suuruusluokkaa koskeva virhe (pilkkuvirhe tai vastaava), joka on 

esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta,

• mahdollista täydentää puuttuvien hintojen osalta, 

jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta 

merkityksellisiä 
• hinnat joita ei käytetä vertailussa tai osahinnat, joiden 

merkitys hintavertailussa pieni.
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Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset 96§

• On vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai 

kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen 

alhaisilta.

– Huomaa tiukennus aiempaan lakiin verrattuna

• Tarjoajan mahdollisuus antaa selvityksiä on laaja. Tarjoaja voi 

esittää tarjouksensa tueksi kaikki tarpeelliseksi katsomansa 

selvitykset hankinnan laatu ja laajuus huomioiden. Hankintayksikön 

tulee myös huomioida laajasti tarjoajan esittämät selvitykset.

• Voi hylätä…jos selvitys ei tyydyttävästi selitä hinnan/kustannusten 

alhaisuutta

• Tarjous on hylättävä, mikäli alhainen hinta johtuu ympäristö-, 

sosiaali- tai työoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnistä



©

1.Suunnittelu ja 
valmistelu

2.Tarjouspyyntö ja 

tarjouskilpailu

3.Tarjousvertailu4.Hankintapäätös

5.Sopimus
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Hankintaa koskeva päätös – 123§

• Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien 

asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä 

tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, 

joka on perusteltava 

– Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi 

ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat.

• Hankintapäätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja 

oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, 

joita asia koskee (esim. ehdokkaat, tarjoajat) -127§

Tyyppiongelma:

Puutteelliset perustelut, pisteytys,..

Riski:

Hankintapäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen ja päätös voidaan 

kumota..
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Hankintapäätös 123§

Perusteluvelvollisuutta kevennetty

• Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä 

ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, 

• joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen 

hylkäämisen perusteet sekä

• keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen 

tarjousten vertailu on tehty.
– Ei tarvitse yksilöidä mihin konkreettiseen tarjouksesta 

ilmenevään seikkaan saatu pistemäärä perustuu

– piste-eroja voitaisiin kuvata yleisemmällä mutta hankinnan 

luonteeseen nähden riittävän kuvaavalla tasolla
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Poimintoja

• EU-, liite E ja käyttöoikeus -hankinnassa 

odotusaika 21 päivästä 14 päivään

(129§).

• HY: hankintamenettelyä koskeva kertomus

on laadittava (124§)
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KKV 
valvoo
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Hankintasopimuksen tekeminen -128§

• Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen 

hankintayksikön on tehtävä 

hankintasopimus. 

• Hankintasopimus syntyy erillisen 

kirjallisen sopimuksen tekemisellä.
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Sopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana 

JHL 136§

• on määritelty, minkälaisia muutoksia 

hankintasopimukseen voidaan tehdä sopimuskaudella

• Pääsääntö: Olennaiset sopimusmuutokset ovat 

kiellettyjä. 

– Jos muuttuu olennaisesti sopimuskaudella voi kyseessä olla 

täysin uusi hankinta, joka tulisi kilpailuttaa uudelleen 

• Poikkeus: olennaisenkin muutokseen saa tehdä jos..

• Mikä on olennainen muutos?

– Sallitut ja kielletyt muutokset –lista
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Hankintojen valvonta -139 §

Uusi valvontaviranomainen 

• Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV valvoo hankintalain 

noudattamista

• toimivalta puuttua laittomiin suorahankintoihin
– voi kieltää päätöksellään hankintayksikköä panemasta laittomaksi katsomaansa 

suorahankintapäätöstä täytäntöön (ellei jo sop.)

Kuka voi kannella?

• Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen tämän 

lain vastaisesti 

– voi tehdä toimenpidepyynnön menettelyn lainmukaisuuden 

tutkimiseksi

KKV 
valvoo
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Tarjoajan muistilista

• Varaa riittävästi aikaa

• Lue tarjouspyyntö huolellisesti ja ajoissa

• Vastaa kohta kohdalta jokaiseen tarjouspyynnön kohtaan

• Tarkista kaikki sopimusehdot

• Tarkista tarjouspyynnön liitteissä esitetyt asiat

• Tee ja lähetä tarkentavat kysymykset kirjallisesti määräajan 

kuluessa

• Hanki kaikki tarvittavat liitteet ajoissa

• Tee tarjouksen ja tarjouspyynnön ristiin tarkistus kohta kohdalta

• Tarkista, ettei tarjous ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa

• Pyydä ajoissa tukea ja apua esim. Hankintaoikeudellisissa asioissa
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Onnistunut hankinta

Substanssi-
asiantuntijat

HY+ toimittajat

Hankinta-
asiantuntija

Onnistunut 
hankinta/

Hankinnan 
tarve täyttyi

KIITOS !

kari.tossavainen@lawtome.fi

Puh 040 525 0246

www.lawtome.fi
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