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Yleistä 

 

1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 

 
Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1397/2016) eli hankinta-
laissa ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköi-
den hankinnoista annetussa laissa (1398/2016) eli erityisalojen hankintalaissa ja 
laissa sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (698/2011) 
ja niitä täydentävissä säädöksissä, kuntalaissa ja hallintolaissa säädetään sekä kun-
tayhtymän hallintosäännössä ja hallintosääntöä täydentävissä määräyksissä määrä-
tään, noudatetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kaikkien toimipistei-
den hankinnoissa näitä ohjeita. 

 
Hankintalain tarkoittamalla hankinnalla tarkoitetaan organisaation ulkopuolelta tapah-
tuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toi-
mintaa sekä urakalla teettämistä. 

 
Hankinnalla ei tarkoiteta kuitenkaan esimerkiksi kiinteän omaisuuden hankin-taa ja 
vuokrausta tai kiinteän omaisuuden myyntiä. Hankinnaksi ei katsota myöskään lainan 
ottamista, kun taas rahoituspalveluiden hankinta on hankin-talain alaisen kilpailutta-
misen piirissä. 

 
Kuntayhtymän sisäisissä hankinnoissa ei ole kilpailuttamisvelvollisuutta. Näissäkin 
hankinnoissa voidaan kuitenkin soveltuvin osin noudattaa hankintaohjeita, jos hankin-
tayksikössä sovelletaan ns. tilaaja-tuottaja-järjestelmää. (HankL 5 §). 

 
Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään 

 
1 hankintalaissa tarkoitettujen kansallisen kynnysarvon alittaviin,  
2 kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja  
3 EU–kynnysarvon ylittäviin hankintoihin.  

 
Kuntayhtymän yleisiä hankintaohjeita sovelletaan kahden jälkimmäisen ryhmän 
hankintoihin eli annetaan toimintaohjeita kansalliset kynnysarvot ja 
EU–kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Näiden kohdalla on lisäksi otettava huomioon 
mahdolliset hankintalain ja -asetuksen yksityiskohtaiset velvoitteet. 

 
Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan tämän yleisen hankintaoh-
jeen lisäksi erillisiä kuntayhtymän hyväksymiä pienhankintaohjeita. 
Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yleiset hankintaohjeet 4 (48) 

 

 

  
 

Kuva1: Hankinnan arvo ja hankintalain soveltaminen 

 

 

1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 

 
Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankin-noissa 
on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet 
(HankL 2 §). Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin 
tai hinnaltaan halvin sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty. 

 

Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasa-
puolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Tarjoajaehdokkaita ja tarjouksentekijöitä 
on kohdeltava sekä saatuja tarjouksia on käsiteltävä näiden periaatteiden mukaisesti 
hankintaprosessin eri vaiheissa. 

 

Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä on säädetty erikseen mm. oi-
keustoimilaissa ja kauppalaissa. Oikeustoimilain periaatteista poiketen hankintalain 
tarkoittama hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. 

 

Hankintasopimukset voidaan laatia käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä so-
pimusehtoja tai hankinnan laadun edellyttämiä palvelu- tai rakennusalan yleisiä sopi-
musehtoja (HankL 4§). Sopimusehtoja käytettäessä on varmistauduttava niiden so-
veltuvuudesta kyseiseen hankintaan. 

 

Kunnallishallinnossa käytetyistä yleisistä sopimusehdoista mainittakoon: 
 

- JYSE 2014, tavarat ja palvelut  
- JIT 2015, ICT-hankinnat  
- YSE 1998, rakennusurakkasopimukset  
- KSE 2013, konsulttisopimukset  
- KE 2008, kone- ja kuljetuspalvelut  
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1.3 Laatuvaatimukset 

 

1.3.1 Yleiset laatuvaatimukset 

 
Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankittavan tavaran, palvelun ja rakennustyön sisäl-
löstä, laajuudesta ja laadusta. Laadun määritys tapahtuu kunkin toiminta-alueen erityistar-
peiden pohjalta. Hankintayksiköllä on perusvastuu siitä, että laatuvaatimukset asetetaan 
riittävän korkeiksi. 

 

Hankinnan sisällön määrittely, jota käsitellään tarkemmin tämän hankintaohjeen koh-
dassa 4.2, on hankintaprosessin tärkein vaihe. Sisältövaatimuksilla määritellään tarvit-
taessa yksityiskohtaisesti tuotteen, palvelun tai rakennustyön laatu (hankinnan perus-
laatuvaatimukset). 

 

Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys, tuottei-
den ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja – kuormitukset sekä kierrä-
tysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin elinkaaren aikana. 

 

Tavarahankinnat on pyrittävä kohdistamaan yleisesti saatavilla oleviin malleihin ja laatui-
hin. Hankinnoissa on vältettävä tarpeettomia rinnakkaistuotteita. Tuotteen tai palvelun 
yleispätevyydellä on merkitystä paitsi kilpailuun myötävaikuttavana tekijänä myös sillä, 
että hankintayksikkö ei tule väärällä tavalla sidotuksi ainoan toimittajan tuotteisiin. 

 

Hankinnoissa on huolehdittava siitä, ettei laatuvaatimuksia aseteta korkeammiksi kuin 
mitä kulloinkin on tarpeellista. Tarjouspyyntöasiakirjoihin on sisällytettävä kaikki hankin-
nan toteuttamisen kannalta tarpeelliset laatua koskevat tiedot, jotta kilpailuun osallistuvat 
voivat saada oikean käsityksen tilaajan tarpeista ja hankkeen yksityiskohdista. Muita kuin 
tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia ei voida käyttää tarjousten vertailussa, 
vaikka myöhemmin havaittaisiin, että jonkun yrityksen esittämillä reunaehdoilla voitaisiin 
saavuttaa parempi lopputulos. 

 

Mikäli hankintoja vertailtaessa ilmenee, että laatuvaatimukset on määritelty hankin-
tayksikön tarpeiden kannalta epätarkoituksenmukaisesti tai muuten puutteellisesti, niin 
tällöin hankinta voidaan käytännössä keskeyttää. Sen jälkeen joudutaan määrittämään 
tuote tai palvelu uudestaan ja aloittamaan tarjouskilpailu alusta. Hankintayksikkö jou-
tuu aina harkitsemaan hankinnan sisällön perusteella, onko hankinnan keskeyttämi-
sen sijasta tarkoituksenmukaisempaa päästä hankinnassa nopeasti eteenpäin ja siir-
tyä lain sallimissa puitteissa neuvottelumenettelyyn. 

 

Tarjouspyynnössä esitettävät laatua koskevat vaatimukset voivat koskea esimer-
kiksi: 

 

- toimittajan toiminnallisia valmiuksia, ellei niitä ole voitu ottaa riittävästi huo-
mioon jo yrityksen kelpoisuutta arvioitaessa  

- tavaraan, palveluun tai rakennustyöhön kohdistuvia ominaisuuksia  
- laadunvarmistusta tai laatujärjestelmää  
- sovellettavia standardeja  
- teknisiä erityisvaatimuksia  
- koulutusta, kokemusta  
- ympäristövaikutuksia  
- energian säästöä  
- huoltoa  
- kestävää kehitystä.  
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Tehtävän sisältöä koskevan laadunmäärityksen ohella suorituksen laatuun vaikuttaa 
erityisesti palveluhankinnoissa ja urakoissa olennaisesti hankinnan toteuttavan yrityk-
sen yleinen ammattitaito (soveltuvuus/ kelpoisuus) ja yrityksen laatujärjestelmä tai muu 
laadunvarmistustapa. Yrityksen soveltuvuutta koskeviin kysymyksiin hankintayksikön 
tulee kiinnittää huomiota valittaessa yrityksiä tarjouskilpailuun rajoitetussa menette-
lyssä ja neuvottelumenettelyissä. Avoimessa menettelyssä toimittajien laatua arvioi-
daan vasta tarjousten jättämisen jälkeen. 

 

1.3.2 Tekniset eritelmät 

 
Jos tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät tavaran ominaisuuksia koskevia vaati-muksia, 

kuten teknisiä eritelmiä, ne tulee laatia noudattaen EU:n puitteissa vahvistettua yleistä 

hankintasanastoa (CPV). Hankintasanasto perustuu EU:n parlamentin ja neuvoston 

asetukseen n:o 2195/2002. Hankintasanastoa käytetään hankinta-asetuksen mukai-

sesti suppeammin EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa verrattuna ylittäviin han-

kintoihin. Hankintasanasto on käytännössä löydettävissä hankintailmoituslomakkei-

den tiedostoista (www.hankintailmoitukset.fi) ja Creditan hankintailmoituslomakkei-

den täyttö-ohjeista (www.credita.fi). Hankintailmoituksissa käytettävät uudet CPV-

koodit on vahvistettu laeilla 1397 ja 1398/2016. 
 

Tehtävän määrittelyä koskevia teknisiä eritelmiä ei saa laatia siten, että ainoastaan 

tietyn valmistajan tuote voi tulla kysymykseen. Yritysten tasavertaisen ja syrjimättö-

män kohtelun mahdollistamiseksi tiettyyn tavaramerkkiin viittaaminen on poikkeuksel-

lisesti sallittua ainoastaan, jos mainintaan liitetään ilmaisu ”tai vastaava”. Yksittäiseen 

tuotemerkkiin viittaaminen saattaa olla välttämätöntä esimerkiksi silloin, kun hanki-

taan tuotteita tai palveluja, jotka pitää saada yhteensopiviksi jo olemassa oleviin lait-

teisiin tai toimintakonsepteihin. Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa viittaaminen tie-

tyn valmistajan tuotteisiin edellyttää tarkempia erityisperusteita. 
 

Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tekninen eritelmä määritellään ensisijaisesti viit-

taamalla joko eurooppalaisten standardien mukaisiin kansallisiin standardeihin tai eu-

rooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin tai eritelmiin hankintalain mukaisesti. 
 

1.4 Laadunvarmistus ja –valvonta 

 

Tavaran, palvelun tai rakennustyön laatu määritellään lähtökohtaisesti tarjouspyyn-

nössä ja sen teknisissä liitteissä. Tilaaja voi tämän lisäksi poikkeuksellisesti edellyttää, 

että tavaran tai palvelun toimittaja taikka urakoitsija noudattaa tuotteiden valmistuk-

sessa tai palvelusten toimittamisessa taikka rakennustyössä yleisesti hyväksyttyä 

laatu- tai muuta järjestelmää. 
 

Tilaaja voi laatujärjestelmän sijasta edellyttää toimittajalta muuta dokumentoitua laa-
dunvarmistusta. 

 

Laadunvarmistuksen kohdalla voidaan viitata eri toimialoja koskevien yleisten sopi-
musehtojen laadunvarmistusta koskeviin määräyksiin. 

 

Sopimussuhteen aikana tilaajan tulee mahdollisesta laadunvarmistusjärjestel-
mästä riippumatta seurata, että tuottaja täyttää sopimuksen edellyttämät laatuvaa-
timukset. 
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1.5 Saatavuus ja varastointi 

 
Jos tavaraa on jatkuvasti kohtuuhintaan saatavissa, tarpeetonta varastointia on vältet-

tävä. Hankintayksikön oma käyttövarasto on muutoinkin mitoitettava niin, että se on 

kustannusten ja toiminnan kannalta optimaalinen. Hankinnasta ja varastoinnista poik-

keusoloja varten (velvoitevarastointi) on säädetty erikseen. 

 

 

2 Hankintamenettelyt 

 
Hankintalaki sisältää direktiivien mukaisen kynnysarvon lisäksi kansallisen kynnysar-

von. Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon pe-

rusteella seuraavasti: 
 

1. kansallisen kynnysarvon alittavat (= pienhankinnat) 
2. kansallisen kynnysarvon ylittävät (= kansalliset hankinnat) 
3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat (= EU-hankinnat)  

 

Eri hankintamenettelyjen käytettävyys riippuu mm. hankinnan taloudellisesta arvosta. 

Jäljempää käsitellään hankintamenettelyjen käytön edellytyksiä eri suuruisissa hankin-

noissa.  

 

 

2.1. Hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa eli pienhan-

kinnoissa  
 

2.1.1 Yleistä 

 
Kansallisen kynnysarvon suuruus ilman arvonlisäveroa on 

 

- 60 000 euroa tavara-, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, 
- 150 000 euroa rakennusurakoissa ja  
- 400 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa sekä eräissä työ-

voimapalveluihin liittyvissä koulutuspalveluiden hankinnoissa.  

 

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia muutoin kuin 

hankintaoikaisua koskevan muutoksenhakusäännöksen osalta (HankL 135 §). 
 

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankintamenettelyjen valinta on hankin-
tayksikön harkinnassa. Tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on kuitenkin yleensä pe-
rusteltua noudattaa vastaavanlaisia hankintamenettelyjä kuin arvoltaan suuremmissa 
hankinnoissa. Menettelytavan valinnan ja hankintapäätöksen ei tarvitse kuitenkaan olla 
samalla tavalla perusteltu kuin hankintalakia sovellettaessa kynnysarvon ylittävissä han-
kinnoissa. 

 

Hankinta suoritetaan pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen saatuihin 

tarjouksiin perustuen. Neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käy-

tetään silloin, kun tavanmukainen kilpailuttaminen ei ole hankkeen erityinen laatu tai vä-

häisyys huomioon ottaen perusteltua esimerkiksi kilpailuttamisesta johtuvien kustannus-

ten tai siihen kuluvan ajan johdosta. 
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Kansallisten kynnysarvojen alittavia hankintoja suunniteltaessa on otettava huomioon: 
1. Markkinanäkökulma: Hankintaprosessi ja hankintamenettely ovat osa kilpailun 

ja markkinoiden kehittämistä sekä tehokasta ostotoimintaa. Kaikissa kansallisen 

kynnysarvon alittavissa hankinnoissa myös pienissä, kannattaa pyrkiä hyödyntä-

mään markkinoilla olevaa tarjontaa ja kilpailua.    

 
2. Hallintonäkökulma: Julkista hallintoa ohjaava lainsäädäntö velvoittaa hankin-

tayksiköt kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa hyvään hallintoon. Jul-

kishallinnon tulee noudattaa hankinnoissaan omaa toimintaansa ohjaavaa lain-

säädäntöä sekä hallinnon ja yhteisöoikeuden oikeusperiaatteita. Asian valmiste-

lussa, päätöksenteossa ja tiedoksiannossa noudatetaan hallintolakia sekä kunta-

lain säännöksiä. Hankintayksiköstä riippuen myös julkisuuslaki ja laki sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa ohjaavat hankintatointa kansallisen kynnysar-

von alle jäävissä hankinnoissa.  

 

3. EY:n perustamissopimuksen näkökulma: Perustamissopimuksen periaatteet 

koskevat myös kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja. Julkisen hallinnon pe-

rusperiaatteita ovat lainmukaisuus, julkisuus, avoimuus, syrjimättömyys, tasapuo-

lisuus ja suhteellisuus. Myös hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pien-

hankinnat on tehtävä taloudellisesti ja tehokkaasti. Tehtyjen päätösten tulee olla 

avoimesti arviotavissa.  

 

4. Innovaationäkökulma: Hankintayksiköt voivat kannustaa yrityksiä kehittämään 

osaamistaan, uusia tuotteita, palveluja ja menettelytapoja julkisten hankintojen 

kautta.  

 

Hankinnan arvon laskemisen perustana on koko hankintasopimuksen voimassaolon 

hankintojen kokonaisarvo. Arvioidessa sitä, onko suunniteltava hankinta aito pienhan-

kinta, hankintaa tulee arvioida hankintaorganisaation kaikkien hankintojen näkökulmasta. 

Hankintakokonaisuuden ja sen arvon määrittämisessä on otettava huomioon: 

 miten usein hankinta toistuu, 

 miten hankintatarve on ennakoitavissa, 

 mitkä tuoteryhmät kannattaa hankkia yhtenä hankintana (taloudellisesti, tehok-

kaasti ja tarkoituksenmukaisesti), 

 miten em. seikat vaikuttavat kilpailun syntymiseen.  

Mikäli hankinnan kohdetta ei voida hankkia jo olemassa olevien sopimusten puitteissa 

tilaamalla (esim. puitejärjestelystä) ja hankinta ei toistu useampaan kertaan esim. varain-

hoitokauden aikana, eikä hankinnan kohde ole osa suurempaa hankintakokonaisuutta, 

kyseessä on pienhankinta.  

 

2.1.2 Hankinnat kilpailuttaen 

 

Avoin menettely 

 
Avoimessa menettelyssä hankinnasta ilmoitetaan julkisesti hankintayksikön par-

haaksi katsomalla tavalla. Ilmoituksen perusteella kaikilla halukkailla toimijoilla on 
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mahdollisuus pyytää tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous. Ilmoitusmenettelyn laa-

juus on pienhankinnoissa hankintayksikön vapaasti määrättävissä. 
 

Avointa menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä 

tuotteita tai palveluita ja kun kysymyksessä on hankinta, joka voidaan ratkaista vain 

hinnan perusteella. 
 

Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella noudattaen 

tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatetta. 
 
Rajoitettu menettely 

 
Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, jotka 

arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta tai muu teh-

tävä. Mahdollisimman tasapuolisen kilpailutilanteen luomiseksi tarjouspyyntö lähete-

tään riittävän monelle yritykselle. Suositeltavana määränä pienissä hankinnoissa voi-

daan pitää vähintään kolmea toimittajaa. 
 

Rajoitettua menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun huomiota on kiinnitettävä eh-

dokkaiden soveltuvuuteen ja kun toimittajan valinta suoritetaan tarjousten kokonaista-

loudellisuuden perusteella. 
 

Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. 

 

Tarjoajien kanssa voidaan avoimessa ja rajoitetussa hankintamenettelyssä kansalliset 
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa tarvittaessa käydä neuvotteluja, joiden tarkoituk-
sena on vain selventää tai täsmentää tarjousten sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. 
Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvottelun käyminen 
yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi  
(ns. tinkimiskierros) on kiellettyä. Tässä tarkoitettu neuvottelu on erotettava jäljem-

pänä mainittavasta erityisestä neuvottelumenettelystä. 
 
Neuvottelumenettely 

 

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat voidaan suorittaa myös neuvottelumenet-

telyin ilman erityistä syytä toisin kuin on sääntönä kynnysarvot ylittävissä hankin-

noissa. Neuvottelumenettely voi tapahtua usealta eri toimittajalta saadun tarjouksen 

perusteella tai neuvotellen heidän kanssaan ilman tarjousmenettelyä (vrt. neuvotte-

lumenettelyn edellytykset kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, kohta 

2.2). 
 

Neuvottelumenettely ilman kilpailua eli suora hankinta on sallittua jäljempänä maini-

tuin edellytyksin (kohta 2.1.3). 
 

Hintakyselyt puhelimitse tai sähköpostitse 

 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan etsiä taloudellisinta ratkai-

sua myös hintakyselyllä esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Kyselystä laaditaan 

dokumentti, johon tallennetaan hankinnan kannalta olennaiset asiat. Tarkemmat oh-

jeet löytyvät pienhankintaohjeesta. 
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2.1.3 Hankinta ilman kilpailuttamista (suora hankinta) 

 
Hankinta ilman kilpailua eli suora hankinta on hankintalaissa mainittujen perusteiden 

(HankL 40-41 § ja 110 §) lisäksi mahdollista kansallisen kynnysarvon alittavissa eli 

ns. pienhankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin 

epätarkoituksenmukaista. Hankinnan vähäisyys on arvioitava hankintayksikön han-

kintavolyymien ja hankintojen luonteen pohjalta. 
 

Suora hankinta on mahdollista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti 

saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestä-

misestä aiheutuvia kustannuksia. Suora hankinta on, pien-hankintaohjeessa mainit-

tuja rajoja noudattaen, mahdollista myös silloin, kun tavaran tai palvelun laatu ja hin-

tataso ovat tiedossa, tai kun hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa tai kysy-

myksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta. 
 

Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai 

tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyy-

detyn tarjouksen perusteella.  

 

Vähäisen hankinnan suuruutta ei ole laissa määritelty. Tavarahankintaa voidaan pi-

tää lähtökohtaisesti vähäisenä, jos se on esimerkiksi alle 2 000 euron suuruinen. 
 

Palveluhankinnoissa kilpailuttamisen tarve on arvioitava tapauskohtaisesti.  
Yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden hankinnoissa hankinta voidaan 

suorittaessa tarvittaessa ilman kilpailua, jos kilpailuttaminen on epätarkoituksenmu-

kaista. Muissa palveluhankinnoissa alle 5 000 euron suuruisia palveluhankintoja voi-

daan pitää sellaisina, joissa kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista. 
 

Rakentamishankkeissa kilpailuttamistarve on arvioitava tapauskohtaisesti kiinnit-
täen huomiota hankkeen luonteeseen, suunnittelutarpeeseen, toimintaympäris-
töön jne. Keskeistä on tällöin myös se, onko kysymys uudisrakentamisesta vai kor-
jausrakentamisesta. 

 
Suora hankinta on erotettava tilauksista, joita hankintayksiköt tai niiden alaiset organi-

saatioon kuuluvat toimivaltaiset viranhaltijat ja työntekijät tekevät kilpailutettujen sopi-

musten puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen sopimusten täytäntöön pa-

nemista eikä itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia päätöksiä. 
 

Tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää yhteishankinnassa, kun hankinta toteutetaan yh-

teishankintana tai hankinta tehdään sellaiselta hankintalain 15 §:n tarkoittamalta yh-

teishankintayksiköltä, joka on noudattanut hankintalain säännöksiä hankinnan teke-

misestä eli kilpailuttanut hankinnat. Yhteishankinnoissa tehtävien puitesopimusten ja 

puitejärjestelyjen täytäntöönpano toteutuu tilauksin kilpailun voittaneelta tai voitta-

neilta toimittajilta. 
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2.2. Hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon 

alittavissa hankinnoissa eli kansallisissa hankinnoissa  
 

2.2.1 Yleistä 

 
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 

 

- 60 000 euroa tavara- ja palveluhankinnoissa  
- 400 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa sekä eräissä 

työvoimapalveluihin liittyvissä koulutuspalveluiden hankinnoissa ja  
- 150 000 euroa rakennusurakoissa.  

 

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU- kynnysarvon alittavissa hankinnoissa 

noudatetaan hankintalakia. Hankintamenettelyt tähän ryhmään kuuluvissa hankin-

noissa on osittain kevennettyjä verrattuna EU–kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. 
 

Tähän ryhmään kuuluvat myös hankintadirektiivien ja hankintalain liitteen B mukaiset 

ns. toissijaisia hankintoja koskevat palvelut, joita voivat käytännössä suorittaa vain pai-

kalliset tai kansalliset palvelun tuottajat. Esimerkkeinä mainittakoon hotelli- ja ravinto-

lapalvelut, turvallisuuspalvelut, avustavat kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut, tervey-

denhoito- ja sosiaalipalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 
 

Kansallisissa hankinnoissa hankinta suoritetaan pääsääntöisesti tarjouskilpailuna 
avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Neuvottelumenettelyä, kilpailullista neu-
vottelumenettelyä, puitejärjestelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään 
ainoastaan hankintalaista ilmenevin erityisin perustein. 

 

2.2.2 Hankinnat kilpailuttaen 

 

Avoin menettely 

 

Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouskilpailusta 

julkaistaan ilmoitus kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa 

(HILMA) siten kuin siitä on erikseen asetuksella säädetty ja kauppa- ja teollisuusminis-

teriön hyväksymissä ilmoituslomakkeissa edellytetty. Ilmoitusmenettelyä on käsitelty 

tarkemmin tämän ohjeen 3. luvussa. 
 

Avointa menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä 

tuotteita tai palveluita, joiden laatuvaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. 

Hankittavat tuotteet ja palvelut tulee määritellä käyttäen yhteistä kansainvälistä han-

kintasanastoa eli ns. CPV–koodeja. Nämä ovat löydettävissä mm. Creditan hankin-

tailmoituslomakkeiden käyttöohjeista          

(www.credita.fi) tai Hilma hankintailmoituslomakkeiden käyttöohjeista 

(www.hankintailmoitukset.fi).  
 

Avoimessa menettelyssä mahdollisesti saatavien lukuisten tarjousten johdosta usein 

on tarkoituksenmukaista ottaa hankinnan ratkaisuperusteeksi hinta, jotta tarjousten 

käsittely olisi kohtuudella hallittavissa. Käytettäessä valintaperusteena tarjousten ko-

konaistaloudellista edullisuutta, arviointikriteereitä on syytä olla vain kohtuullinen 

määrä, jotta avoimessa menettelyssä mahdollisesti saatavien tarjousten runsas määrä 

http://www.credita.fi/
http://www.hankintailmoitukset.fi/
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on hallittavissa tarjousten vertailuvaiheessa. 
 

Tarjousten tekemiseksi on varattava riittävä aika ottaen huomioon hankinnan laatu, 

luonne ja laajuus. Ennen saatujen tarjousten käsittelyä arvioidaan tarjouksen jättänei-

den yritysten kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Hankintapäätös 

tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainituin 

valintaperustein ja arviointikriteerein. 
 
Rajoitettu menettely 

 
Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään etukäteen määrätyltä joukolta toimit-

tajia, jotka tarjousta pyydettäessä arvioidaan (kelpoisiksi) eli luotettaviksi ja toimitus-

kykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta tai muu tehtävä. 
 

Toimittajien löytämiseksi rajoitetusta tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus kansalli-

sessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) siten, kuin siitä 

on erikseen säädetty tai määrätty edellä avoimen menettelyn yhteydessä mainitulla 

tavalla. Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistu-

mishakemuksensa hankintayksikölle asetettuun määräaikaan mennessä. Osallistu-

mishakemusten jättämistä varten on varattava riittävä aika, joka määräytyy hankin-

nan luonteen ja laajuuden mukaan. 

 

Tarjouskilpailuun hyväksyttävät toimittajat on valittava niiden osallistumishakemuk-

sen lähettäneiden ehdokkaiden joukosta, jotka täyttävät hankintalain edellyttämät ja 

hankintayksikön asettamat ominaisuudet ja muut vaatimukset. Nämä on suhteutet-

tava hankinnan laatuun ja kokoon nähden. Valinnasta tulee tehdä perusteltu viran-

haltijapäätös. 
 

Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, joille tarjous-

pyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä koskeva vaihteluväli on ilmoitettava hankintail-

moituksessa. Tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä 

määrä, vähintään viisi ehdokasta, todellisen kilpailun varmistamiseksi. 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään hankintayksikön valitsemille ehdokkaille samanai-

kaisesti. Tarjouspyyntöjä ei saa tällöin toimittaa muille, koska ehdokkaat on jo valittu 

osallistumishakemusten kautta. Ainoastaan silloin, kun osallistumishakemuksen jättä-

neitä ehdokkaita on vähemmän kuin kilpailuun on ollut tarkoitus ottaa mukaan yrityk-

siä, hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöasiakirjat myös muille sopiviksi katso-

tuille yrityksille. 
 

Tarjousten tekemiseksi varattavan ajan tulee olla riittävä ottaen huomioon hankit-
tavan tavaran, palvelun tai urakan laajuus ja luonne. 

 
Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttyjen tarjousten perusteella tarjous-
pyynnössä mainituin edellytyksin ja perustein. 

 
Erityisin perustein tarjoajien kanssa voidaan avoimessa ja rajoitetussa hankintamenet-
telyssä käydä hankintaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää tai täsmentää 
tarjouksen sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön 
kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvottelut tulee käydä kaikkien tarjousten teki-
jöiden kanssa, ellei poikkeavaan menettelyyn ole saatujen tarjousten perusteella eri-

tyistä syytä. Neuvottelut yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi eli ns. tinkimiskier-
rokset ovat kiellettyjä. Tässä tarkoitettu neuvottelu on erotettava jäljempänä mainitta-
vasta neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta neuvottelumenettelystä. 
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Neuvottelumenettely 

 

Poikkeuksellisesti hankinta voidaan suorittaa hankintalaista ilmenevällä neuvottelume-

nettelyllä. Neuvottelumenettely poikkeaa avoimesta ja rajoitetusta menettelystä siinä, 

että toimittajaa valittaessa sallitaan siirryttäväksi neuvottelumenettelyyn tai neuvotte-

lumenettelyä käytetään itsenäisenä etukäteen ilmoitettuna valintamenettelynä. Sen si-

jaan sattumanvaraisten kesken hankintamenettelyjen käydyt neuvottelut ovat pää-

sääntöisesti kiellettyjä, koska neuvottelut saattavat johtaa kiellettyihin tinkimiskierrok-

siin. 
 

Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä hankintalain 34 ja 100 §:ssä säädetyin edelly-
tyksin, vastaavasti neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, jos saadut tarjoukset ylittä-
vät olennaisesti talousarviossa varatut määrärahat ja hankinta aiotaan kuitenkin toteut-
taa supistetussa tai muuten muutetussa muodossa. Neuvottelumenettely ei oikeuta 

poikkeamaan aidosta kilpailutuksesta eikä saatujen tarjousten tasapuolisesta käsitte-
lystä. Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisen tarpeellisuudesta on kilpailussa mu-
kana oleville ilmoitettava ja lopullisessa päätöksenteossa perusteltava. 

 
Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona, josta julkaistaan ilmoitus, on han-
kintalain 34 §:n 3 momentin ja 100 §:n mukaan mahdollista erityisin perustein. Neu-
vottelumenettely tulee kysymykseen esim. sellaisissa palveluhankinnoissa, joissa ta-
vanmukainen kilpailuttaminen ei ole mahdollista. Neuvottelumenettelyä voidaan käyt-
tää, jos hankittavan palvelun luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti 
salli etukäteistä kokonaishinnoittelua tai jos hankittava palvelu on luonteeltaan henki-
nen 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 laissa säädetyin edellytyksin. 

 
Neuvottelumenettelyssä ei ehdottomasti edellytetä yksityiskohtaista (täydellistä) tar-

jousta, jos asianomaisen hankinnan kohdalla sellaisen esittäminen on käytännössä 

suhteellisen vaikeata. Hankittavan tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja sopimuksen 

reunaehdot tarkentuvat tällöin neuvottelujen yhteydessä. 
 

Vastaavasti neuvottelumenettely on mahdollista muissakin palveluhankinnoissa, mi-

käli tehtävän määrittelyä tai tarvittavien laitteiden laatua ja ominaisuuksia ei voida etu-

käteen riittävän tarkasti määritellä tai tällainen määrittely on epätarkoituksenmukaista. 
 

Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisissä peruspalveluissa neuvottelume-

nettelyn käyttäminen on aina sallittua (EritHankL 24 §). 
 
Kilpailullinen neuvottelumenettely 

 
Kilpailullinen neuvottelumenettely on perinteisen neuvottelumenettelyn jalostuneempi 

muoto käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa. Käytännössä kilpailullinen neu-

vottelumenettely tulee sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti EU-kynnysarvot alitta-

vissa hankinnoissa Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn liittyvät lukuisat eri vaiheet 

edellyttävät niiden yksityiskohtaista kirjaamista tarjousten tekijöiden oikeussuojan to-

teuttamiseksi. 
 

Kilpailullisista neuvottelumenettelyn soveltamisen edellytyksistä on säädetty hankin-

talaissa (36-37 §) ja menettelyä käsitellään tarkemmin jäljempänä EU-kynnysarvot 

ylittävien hankintojen kohdalla. 
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Puitesopimukset ja puitejärjestelyt 
 

Puitejärjestelynä hankintalaissa tunnettu hankintamenettely vastaa pääsääntöisesti 

perinteistä puitesopimusten kilpailuttamista. Puitejärjestelyjen mukaiset sopimukset 

ovat eräänlaisia raamisopimuksia, joiden kaikki ehdot, kuten suoritemäärät, eivät ole 

selvillä kilpailuttamisen aikana. Puitejärjestelyä käytettäessä sopimuskauden aikana 

voidaan tarkistaa esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden hinta kilpailuttamalla (ns. mini- 

eli jatkokilpailutus) puitejärjestelyssä mukana olevat yritykset. Puitejärjestelyn kesto 

saa olla enintään neljä vuotta. 
 

Puitejärjestelyn käytön edellytykset selviävät hankintalaista (109 § sekä 42–43 §). 

 

Dynaaminen hankintajärjestelmä 

 
Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä 

tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille.  

 

Hankintadirektiivien mukaisia dynaamista hankintajärjestelmää koskevia menette-

lysäännöksiä sovelletaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Kansallisiin han-

kintoihin ja EU-kynnysarvot ylittäviin ns. B-palveluhankintoihin sekä käyttöoikeussopi-

muksiin sovelletaan prosessiltaan kevyempiä menettelysäännöksiä. Hankintayksikön 

ei tarvitse julkaista lyhennettyä hankintailmoitusta, vaan se kilpailuttaa hankinnan pyy-

tämällä tarjoukset suoraan hankintajärjestelmään jo hyväksytyiltä tarjoajilta. 
 

Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö edellyttää asianmukaisia sähköisiä järjes-

telmiä. 
 
 
Sähköinen huutokauppa 

 

Sähköinen huutokauppa on osa hankintamenettelyä, ei oma itsenäinen menettely. 

Sähköistä huutokauppaa voi käydä avoimessa, rajoitetussa ja neuvottelumenette-

lyssä sekä puitejärjestelyn sisäisessä kilpailutuksessa. Lisäksi sähköistä huutokaup-

paa voi käyttää dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän hankinnan kil-

pailutuksen yhteydessä. 
 

Sähköisen huutokaupan käytön yhtenä edellytyksenä on, että hankinnasta on ilmoi-

tettu HILMAssa. Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää vasta kilpailuttamisen vii-

meisessä vaiheessa. Tarjousten arvioinnin jälkeen käynnistetään erityistä sähköistä 

järjestelmää käyttäen sähköinen huutokauppa, jonka tavoitteena on hintoja tai muita 

matemaattisesti mitattavia arvoja käyttäen löytää hankintayksikölle edullisin lopputu-

los. Sähköistä huutokauppaa ei voida käyttää hankinnoissa, joiden huutokauppavai-

heessa suoritettavassa tarjouksien vertailussa edellytetään muita kuin määrällisinä il-

maistavia vertailuperusteita. 
 

Sähköisen huutokaupan käyttö edellyttää asianmukaisia sähköisiä järjestelmiä. 

 

2.2.3 Hankinnat ilman kilpailuttamista (suora hankinta) 

 

Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai 
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tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyy-

detyn tarjouksen perusteella. 
 

Suora hankinta on sallittu vain hankintalaista ilmenevin erityisin perustein, joita on tul-
kittava suppeasti. Suora hankinta on mahdollista mm. silloin, kun vain tietty toimittaja 
pystyy toteuttamaan hankinnan tai kun ennalta arvaamattoman syyn aiheuttaman kii-
reen johdosta hankintaa ei ehditä kilpailuttaa. Vastaavasti aikaisempaa hankintaa täy-
dentävä lisähankinta on tietyin edellytyksin mahdollista ilman kilpailutusta. Jos alkupe-

räisen hankinnan kilpailutus on tehty optio-ehdoin, voi suora jatkohankintasopimus olla 
mahdollinen tällä perusteella. Hankinta pakko- ja konkurssihuutokaupasta suorana 
hankintana on myös asian luonteesta johtuen sallittua. 

 
Suoran hankinnan yksityiskohtaiset edellytykset ilmenevät hankintalaista. 

 

Suoraa hankinta saa hankintalain 110 §:n sekä 40 ja 41 §:n mukaan käyttää jul-

kaisematta hankintailmoitusta, jos 
 

1 avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushake-

muksia (osallistumishakemuksia) tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia edellyt-

täen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta,  

 

2 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ai-

noastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palve-

lun tai ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa hankkeen  
 

3 sopimuksen tekeminen suoraan yrityksen kanssa on välttämätöntä hankin-

tayksiköstä 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 ke-

hittämiskustannusten kattamiseksi  
 

5 kysymyksessä on perushyödykemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat ta-

varat  
 

6 hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti esimerkiksi toimittajan liike-

toiminnan lopettamisen yhteydessä  
 

7 kysymyksessä on sääntömukaisen suunnittelukilpailun (ideakilpailun) jälkeen ta-

pahtuva suunnittelijan valinta  
 

8 kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai li-

säurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi laista 

tarkemmin ilmeneviä suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia 

ym. Sopimus tavaran lisätoimituksesta saa vain poikkeuksellisesti ylittää kolmen 

vuoden. Lisäpalveluja tai lisätöitä koskevan sopimuksen kokonaisarvo saa olla 

enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta.  
 

9 kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto, hankinta-

laissa mainitulla tavalla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen 

sopimuksen tekemisestä  
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10 yksittäisissä sosiaali-, terveys tai koulutuspalvelujen hankinnoissa perinteinen kil-

pailuttaminen tai toimittajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen 

epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoi-to- tai asiakassuh-

teen turvaamiseksi.  
 

Suora hankinta on hankintalain 110 §:n mukaan sallittu EU–kynnysarvot alittavissa 

yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja 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 hankintayksiköt tai niiden alaiset organi-

saatioon kuuluvat toimivaltaiset viranhaltijat ja työntekijät tekevät kilpailutettujen puite-

sopimusten ja – järjestelyjen puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen sopi-

musten täytäntöön panemista eikä itsenäisiä muutoksenhaukelpoisia hallintopäätök-

siä. 

 
Tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää yhteishankinnassa. Kun hankinta tehdään sellai-

selta hankintalain 11 §:n tarkoittamalta yhteishankintayksiköltä, joka on noudattanut 

hankintalain säännöksiä hankinnan tekemisestä eli jo kilpailuttanut hankinnan. 
 

Päätös suoran hankinnan käyttämisestä on perusteltava, koska tällöin poiketaan 

hankintalain edellyttämästä kilpailuttamisvelvollisuudesta. 
 
 

2.3 Hankintamuodot EU–kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 

 

2.3.1 Yleistä 

 

Hankintalain tarkoittamissa EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa sovelletaan 

laissa määrättyjä yksityiskohtaisia menettelytapoja ja toiminta-aikoja. 
 

EU-kynnysarvot perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien han-

kintadirektiivien pohjalta komission antamaan asetukseen. EU- kynnysarvot vahvis-

tetaan kahden vuoden välein ja ne ovat 1.1.2020 alkaen kunnallishallintoa koskevissa 
 

- tavara- ja palveluhankinnoissa 214 000 euroa  
- rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 5 350 000 euroa.  

 

Palveluhankinnoissa tähän ryhmään kuuluvat vain hankintadirektiivien ja hankintalain 

liitteen A mukaiset palvelut. Liitteen B mukaiset palvelut kuuluvat nii-den arvosta riip-

pumatta EU–kynnysarvon alittavia palveluja koskevaan ryhmään, joita on käsitelty 

edellä kohdassa 2.2. 
 

Erityisalojen hankintalain (sis. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 

alalla toimivien yksikköjen hankinnat) tarkoittamat vastaavat EU- kynnysarvot ovat 
 

- tavara- ja palveluhankinnat 428 000 euroa ja  
- urakat 5 350 000 euroa (ilman alv:ia) 
- Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C) 1 000 000 euroa.  
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Hankinta aloitetaan ilmoittamalla siitä julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituspor-

taalissa (www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoituksina tunnetaan ennakkoilmoitus, hankin-

tailmoitus ja jälki-ilmoitus, joilla on nimensä mukainen tarkoitus. Eri ilmoituksia käsitel-

lään tarkemmin tämän ohjeen kohdassa 3, ”Hankinnoista ilmoittaminen”. Hankintail-

moituksessa todetaan hankintaa koskevat keskeiset asiat, kuten tiedot hankintayksi-

köstä, hankittavasta tuotteesta, valintaperusteesta, hankinnan ajankohdasta ja han-

kintamenettelystä. Viimeksi mainitun kohdalla ilmoitetaan, että aiotaanko käyttää 

avointa-, rajoitettua-, neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, puite-

järjestelyä tai muuta sallittua hankintamenettelyä. 

   

2.3.2 Hankinnat kilpailuttaen 

 

Avoin menettely 

 

Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen (HankL 32 

§). Hankinnasta on ilmoitettava julkisten hankintojen sähköisessä ilmoitusporttaalissa 

HILMA-kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). 
 

Avoimessa menettelyssä tarjousajan on oltava vähintään 35 päivää (HankL 56  
§). Jos hankintayksikkö on aikaisemmin julkaissut ennakkoilmoituksen, joka on lähe-
tetty Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon viimeistään 35 päivää ja ai-
kaisintaan 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen julkaisemista, tarjousaikaa voi-
daan lyhentää. Lyhennetyn tarjousajan on tällöin oltava riittävän pitkä tarjouspyyntöä 
vastaavien tarjousten laatimiseksi. Lyhennetyn tarjousajan on kuitenkin oltava vähin-
tään 15 päivää (HankL 57 §). Tarjousaikaa voidaan vielä lyhentää viidellä päivällä, jos 
hankintailmoitukset toimitetaan julkaistavaksi sähköisesti. Tarjousajan lyhentäminen 
edellyttää lisäksi, että ennakkoilmoituksessa on annettu kaikki ne avointa menettelyä 
koskevalta hankintailmoitukselta edellytetyt tiedot, jotka ennakkoilmoitusta laaditta-
essa ovat olleet tiedossa. 

 

Avointa menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä 

tuotteita tai palveluita. Lisäksi yleensä edellytetään, että kysymyksessä on hankinta, 

joka voidaan ratkaista vain hinnan perusteella ja joissa potentiaalisten tarjousten teki-

jöiden määrä on suuri. 
 

Hankintalaissa mainittu tarjoajien teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä koskeva 

soveltuvuuden arviointi tapahtuu avoimessa menettelyssä vasta tarjousten jättämi-

sen jälkeen. 
 
Rajoitettu menettely 

 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikön on tehtävä hankintailmoitus julkisten han-

kintojen sähköisessä ilmoitusportaalissa, jotta yritykset saavat tiedon tulevasta han-

kinnasta. Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää ns. osal-

listumishakemus. Hankintayksikön tulee valita ilmoittautuneiden joukosta ne yritykset, 

jotka täyttävät hankintayksikön hankintalain mukaisesti asettamat vaatimukset 

(HankL, 10. luku). 
 

Osallistumishakemusten jättämistä varten on varattava vähintään 30 päivää. Osallis-

tumishakemusten jättämiseksi tarkoitettua määräaikaa voidaan vielä lyhentää viidellä 

päivällä, jos hankintailmoitukset toimitetaan julkaistavaksi sähköisesti. Suomessa to-

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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teutettu sähköinen ilmoitusjärjestelmä toteuttaa mainitun vaatimuksen, joten käytän-

nössä osallistumishakemusten jättöaika on 25 päivää. Hankintalain 57 §:n tarkoitta-

man erityisen kiireen vallitessa osallistumishakemukselle varattava aika voi olla vain 

15 päivää. 
 

Hankintayksikkö voi rajoitetun menettelyn yhteydessä ennalta rajata niiden ehdok-

kaiden lukumäärän, joille tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä koskeva 

vaihteluväli on ilmoitettava hankintailmoituksessa. 
 

Vastaavasti hankintayksikkö voi määritellä ehdokkailta vaaditut omaisuudet nou-

dattaen hankintalaista ilmeneviä perusteita. 
 

Tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä vähin-

tään viisi ehdokasta, todellisen kilpailun varmistamiseksi. 
 

Rajoitettua menettelyä käytettäessä tarjousajan on oltava vähintään 30 päivää kirjalli-
sen tarjouspyynnön lähettämisestä lukien. Jos hankintayksikkö on aikaisemmin jul-
kaissut ennakkoilmoituksen, joka on lähetetty Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisu-
jen toimistoon viimeistään 35 päivää ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen hankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaisemista, voidaan tarjousaikaa lyhentää. Tarjousajan on ol-
tava vähintään 30 päivää. Tarjousajan lyhentäminen edellyttää lisäksi, että ennakkoil-
moituksessa on annettu kaikki ne rajoitettua menettelyä koskevalta hankintailmoituk-
selta edellytetyt tiedot, jotka ennakkoilmoitusta laadittaessa ovat olleet tiedossa. Han-
kintalain 57 §:n tarkoittaman erityisen kiireen vallitessa tarjousaika voi rajoitetussa me-
nettelyssä olla vain 10 päivää. 

 

Neuvottelumenettely 

 
Hankinta voidaan erityisin perustein suorittaa hankintalaista ilmenevällä neuvottelume-

nettelyllä. Neuvottelumenettely poikkeaa avoimesta ja rajoitetusta menettelystä siinä, 

että toimittajaa valittaessa sallitaan siirryttäväksi neuvottelumenettelyyn tai neuvotte-

lumenettelyä käytetään itsenäisenä etukäteen ilmoitettuna valintamenettelynä. Sen si-

jaan sattumanvaraisten kesken hankintamenettelyjen käydyt neuvottelut ovat pää-

sääntöisesti kiellettyjä, koska neuvottelut saattavat johtaa esimerkiksi kiellettyihin tin-

kimiskierroksiin. 

 

jos joku seuraavista edellytyksistä täyttyy:  
 
2.1 Hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukautta-

matta.  
 

Rakennusurakkasopimusten kohdalla neuvottelumenettelyn käyttö voi olla tarpeen 
esimerkiksi silloin, kun urakan kohteena on muita kuin tavanomaisia rakennuksia. Pal-
velujen ja tavaroiden edellyttäessä mukauttamista neuvottelumenettelyn käyttö voi niin 
ikään olla monesti hyödyllistä. Mukauttaminen on erityisen tarpeellista, jos hankinnan 

kohteet ovat monimutkaisia, esimerkiksi pitkälle kehitettyjä tuotteita, aineettomia pal-
veluja, esimerkiksi konsultointi-, arkkitehtuuri- tai insinööripalveluja, taikka laajamittai-
sia tieto- ja viestintäteknisiä hankkeita. Tällaisissa tapauksissa voidaan tarvita neuvot-
teluja sen varmistamiseksi, että kyseinen tavara tai palvelu vastaa hankintayksikön 
tarpeita. Neuvottelumenettelyä ei pidä käyttää, kun kyseessä ovat käyttövalmiit palve-
lut tai tavarat, joita markkinoiden monet eri toimijat pystyvät tarjoamaan, esimerkiksi 

yksinkertaisena tavarahankintana toteutettu kopiopaperin tai toimistotarvikkeiden han-
kinta toimistoon. 
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2.2 Hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja  
 

Rakennusurakkasopimusten kohdalla neuvottelumenettelyn käyttö voi olla tarpeen esi-
merkiksi silloin, kun urakkaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja. Palvelu-
jen ja tavaroiden edellyttäessä suunnittelua neuvottelumenettelyn käyttö voi niin ikään 
olla monesti hyödyllistä. Suunnittelu on erityisen tarpeellista, jos hankinnan kohteet 
ovat monimutkaisia, esimerkiksi pitkälle kehitettyjä tuotteita, aineettomia palveluja, esi-
merkiksi konsultointi-, arkkitehtuuri- tai insinööripalveluja, taikka laajamittaisia tieto- ja 

viestintäteknisiä hankkeita. Tällaisissa tapauksissa voidaan tarvita neuvotteluja sen 
varmistamiseksi, että kyseinen tavara tai palvelu vastaa hankintayksikön tarpeita. Neu-
vottelumenettelyä ei pidä käyttää, kun kyseessä ovat käyttövalmiit palvelut tai tavarat, 
joita markkinoiden monet eri toimijat pystyvät tarjoamaan, esimerkiksi yksinkertaisena 
tavarahankintana toteutettu kopiopaperin tai toimistotarvikkeiden hankinta toimistoon. 
 

2.3 Hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen 
muotoon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä 
hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.  

 
Neuvottelumenettelyä voi esimerkiksi käyttää vaativissa saneeraushankkeissa, joissa 
rakennustyön tarkkaa sisältöä ja kustannusvaikutuksia on erityisen vaikeaa arvioida 

ennakolta. Kohdassa kuvattu tilanne voisi olla käsillä myös esimerkiksi monimutkai-
sissa rakennusurakoissa tai niin kutsutulla elinkaari- tai allianssimallilla toteutetuissa 
hankinnoissa, joissa hankinnan tarkkaa sisältöä, kustannusvaikutuksia tai hankkee-
seen osallistuvien rahoittajien asettamia ehtoja on etukäteen hankala arvioida. Myös 
vaativat asiantuntija- ja osaamispalveluhankinnat voivat olla luonteeltaan sellaisia, 
ettei avointa tai rajoitettu menettelyä ole tarkoituksenmukaista käyttää. 

 
2.4 Hankinnan kohteen kuvausta ei voida laatia tarkasti viittaamalla standardiin, eu-

rooppalaiseen tekniseen arviointiin, yhteiseen tekniseen eritelmään tai tekniseen 
viitteeseen.  

 
Eurooppalaiset ja kotimaiset standardit on luotu helpottamaan hankittavan tuotteen, 
palvelun tai urakan määrittämistä. Jos standardeita ei ole tai nämä ovat riittämättömiä 

kuvaamaan tarvittavalla tasolla hankinnan vaatimuksia ja määrittelyjä, tämä muodos-
taa perustellun tarpeen neuvottelujen käymiselle. 
 
2.5 Edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, 

jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä.  

Näissä tilanteissa neuvottelujen käymisen tarkoituksena on saada tarjouspyyntöasiakir-
joja vastaavia ja hyväksyttäviä tarjouksia. 

Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan 
kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain 79—92 §:n mukaisesti asetetut vähim-
mäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muo-
tovaatimusten mukaisen tarjouksen. Muotovaatimuksia ovat muut kuin hankinnan tai tar-
jouksen sisältöön liittyvät vaatimukset kuten esimerkiksi vaatimus tarjouksen allekirjoitta-
misesta tai tarjouskappaleiden määrää koskevat vaatimukset. 

Neuvottelumenettelyyn siirtyminen on mahdollista, jos tarjouksissa esitetään esimerkiksi 
vaihtoehtoisia hankintojen toteuttamistapoja, vaikka tarjouspyynnössä ei tähän anneta 



Yleiset hankintaohjeet 20 (48) 

 

 

mahdollisuutta tai tarjouksissa ei ole tarjouspyynnössä edellytettyjä selvityksiä verotuk-
seen, ympäristönsuojeluun tai työoloihin liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. 

Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä hankintalain 34 §:ssä säädetyin edellytyksin 

esimerkiksi silloin kun yhtäkään saatua tarjousta ei voida hyväksyä sellaisenaan tai 

kun muuten on ilmeistä, ettei ilman neuvotteluja päästä tyydyttävään tulokseen. Vas-

taavasti neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, jos saadut tarjoukset ylittävät olennai-

sesti talousarviossa varatut määrärahat ja hankinta aiotaan kuitenkin toteuttaa supis-

tetussa tai muuten muutetussa muodossa. 

 

Neuvottelumenettely ei oikeuta muutoin poikkeamaan aidosta kilpailutuksesta ja alun 

perin asetetuista hankinnan sisällöllisistä tai sopimusoikeudellisista reunaehdoista 

eikä saatujen tarjousten tasapuolisesta käsittelystä. Päätös neuvottelumenettelyyn 

siirtymisen tarpeellisuudesta on kilpailussa mukana oleville ilmoitettava ja viimeistään 

lopullisessa päätöksessä perusteltava. 
 

Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona, josta julkaistaan ilmoitus, on han-
kintalain 34,2 §:n mukaan mahdollista erityisin perustein. Neuvottelu-menettelyä voi-
daan käyttää, jos hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevia ratkaisuja 
mukauttamatta tai jos hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja, 
taikka jonka luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muo-
toon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä hankin-
tasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.  
 
Vastaavaa menettelyä voidaan käyttää, jos hankinnan kohteen kuvausta ei voida laa-
tia riittävän tarkasti viittaamalla standardiin, eurooppalaiseen teknisen arviointiin, yh-
teiseen tekniseen eritelmään tai tekniseen viitteeseen.  
 

Kilpailullinen neuvottelumenettely 

 

Kilpailullinen neuvottelumenettely on perinteistä neuvottelumenettelyä kehitty-

neempi käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa. Sen soveltamisen edellytyk-

sistä on säädetty hankintalain 36 ja 37 §: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 kilpailulli-

sella neuvottelumenettelyllä. Kilpailuttamisen perustana on hankintayksikön laatima 

hankinnan tavoitteita ja sisältöä koskeva hankekuvaus, jonka pohjalta kilpailullinen 

neuvottelumenettely käydään. Hankekuvaus on asetettava ilmaiseksi, rajoituksetta, 

suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa siitä päivästä lähtien 

jona hankeilmoitus on julkaistu. Ilmoituksessa on mainittava internet-osoite, jossa han-

kekuvaus on saatavilla sähköisessä muodossa.  
 

Hankintayksikön on kutsuttava yksilöidyllä kutsulla valitut ehdokkaat yhtäaikaisesti ja 

kirjallisesti osallistumaan neuvotteluihin. Tarjousten tekemistä tai neuvotteluihin osal-
listumista varten tarvittava tieto tulee löytyä sähköisenä asetetussa hankekuvauk-

sessa ja sen liitteissä, ei kutsussa. Jos asiakirjoja ei ole asetettu sähköisessä muo-

dossa saataville, silloin kutsuun on liitettävä hankinta-asiakirjat.  
 

Neuvottelut tapahtuvat tässä menettelyssä hankintailmoituksessa ja tarjouspyyn-
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nössä (hankekuvauksessa) mainitulla tavalla vaiheittain, esim. siten että neuvotte-

luissa mukana olevien ratkaisujen määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana sovelta-
malla hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettujen hinta-laatusuhteeen 

vertailuperusteita.  
 

Hankintayksikön tulee kohdella kaikkia tarjoajia tasapuolisesti neuvotteluissa, eikä 

saa paljastaa muille tarjoajille minkään neuvotteluihin osallistuvan ehdokkaan tai tar-
joajan antamia luottamuksellisia tietoja ilman tämän suostumusta, jossa yksilöidään 

suostumuksen kohteena olevat tiedot.  
 

Neuvotteluja jatketaan siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on valinnut ne ratkai-

sut, joilla kyetään täyttämään määritellyt tarpeet. Neuvottelujen jälkeen hankintayksi-
kön hyväksymän perusratkaisun pohjalta sitä täsmentäen pyydetään uudet lopulliset 

tarjoukset niin, että kunnioitetaan hankekuvauksessa esitettyjä perusvaatimuksia. 
Olennaista on, että kilpailuun osallistuvat toimittajat ovat alun perin tietoisia kilpailulli-

sen neuvottelumenettelyn tavoitteista ja kilpailun kulusta. Näin erityisesti sen joh-

dosta, että kyseinen menettely poikkeaa perinteisistä kilpailuttamismenettelyistä. 
 

Puitejärjestely 

 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai use-

amman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksen on vahvistaa tietyn ajan ku-

luessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut 

ehdot.  

 

Puitejärjestely soveltuu erityisesti hankintoihin, joissa tuotteet ja hinnat kehittyvät no-

peasti eikä kiinteisiin hintoihin ja ehtoihin ole tarkoituksenmukaista sitoutua. Käyttö-

alana voivat olla esim. tietotekniikkahankinnat sekä palveluhankinnat, joissa palvelun 

määrää ei ole tarkoituksenmukaista etukäteen vahvistaa. Menettelyn käyttö mahdol-

listaa melko pitkien sopimusten käytön.  

 

Hankintayksikkö valitsee puitejärjestelyyn yhden tai useamman toimittajan, joiden 

määrä on ilmoitettava ennakolta hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tar-

jouspyynnössä. Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejär-

jestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Järjestelyyn ei ole siten mahdollista ottaa 

hankintamenettelyn aloittamisen jälkeen uusia osapuolia. Jos hankintayksikkö ei kui-

tenkaan halua käyttää hyväkseen puitejärjestelyn mahdollistamia joustavampaa kil-

pailuttamismenettelyjä, hankintayksikkö voi kilpailuttaa hankinnan noudattamalla lain 

ilmoittamis- ja menettelytapavaatimuksia. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huo-

mattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei myöskään saa käyttää 

kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. 

 

Puitejärjestelyn kesto saa olla enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen sitä perus-

tellusti edellyttäessä puitejärjestely voi poikkeuksellisesti olla kestoltaan pidempi. Pui-

tejärjestelystä on tehtävä jälki-ilmoitus, mutta ei kuitenkaan siihen perustuvista yksit-

täisistä hankintasopimuksista. Puitejärjestelyn ja siihen perustuvien sopimusten kes-

toaika ei tarvitse olla keskenään yhtä pitkä. 
 

Puitejärjestelyn käytön edellytyksistä on säädetty hankintalain 42-43 §:ssä. 
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Dynaaminen hankintajärjestelmä 

 
Hankintadirektiivien mukaista dynaamista hankintajärjestelmää koskevia menette-

lysäännöksiä sovelletaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja menettelyta-

voista säädetään HankL 49-52 §:ssä.  

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä 
tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely 
on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. 

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osal-
listua järjestelmään sen keston ajan. Hankintayksikön on hyväksyttävä kaikki hankinta-
asiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat järjestelmään. Järjes-
telmään pääsemiseksi kiinnostuneiden toimittajien tulisi näin ollen toimittaa hankintayksi-
kölle rajoitetun menettelyn mukaisesti ainoastaan osallistumishakemus, jonka sisältöä 
arvioidaan asetettujen soveltuvuusvaatimusten näkökulmasta. Toisin kuin rajoitetussa 
menettelyssä, neuvottelumenettelyissä sekä innovaatiokumppanuudessa, järjestelmään 
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saisi rajoittaa dynaamisessa hankintajärjestel-
mässä missään vaiheessa. 

Hankintayksikkö voi halutessaan jakaa dynaamisen hankintajärjestelmän tavaroiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden luokkiin, jotka olisi määriteltävä objektiivisesti hankin-
nan eri ominaisuuksien perusteella. Ominaisuuksiin voivat kuulua tehtävien yksittäisten 
hankintojen suurin sallittu koko tai tietty maantieteellinen alue, jolla yksittäiset hankinnat 
toteutetaan. 

Hankintayksikön on käytettävä yksinomaan sähköisiä viestintätapoja dynaamisen han-
kintajärjestelmän perustamisessa ja sitä käytettäessä sekä noudatettava rajoitetun me-
nettelyn sääntelyä dynaamisen hankintajärjestelmän kaikissa vaiheissa hankintapäätök-
sen tekoon saakka. Hankintayksikkö ei saa periä toimittajilta maksuja järjestelmään osal-
listumisesta. 

Sähköinen huutokauppa 

 
Sähköinen huutokauppa on osa hankintamenettelyä, ei oma itsenäinen menettely. 

Sähköistä huutokauppaa voi käydä avoimessa, rajoitetussa ja neuvottelumenette-

lyssä sekä puitejärjestelyn sisäisessä kilpailutuksessa. Lisäksi sähköistä huutokaup-

paa voi käyttää dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän hankinnan kil-

pailutuksen yhteydessä. 

Sähköisen huutokaupan käytön edellytyksenä on, että hankintailmoituksen tai tarjous-
pyynnön sisältö voidaan laatia riittävän tarkasti. Sähköinen huutokauppa voidaan toimit-
taa vain käyttämällä sellaisia automaattiseen sähköiseen arviointiin soveltuvia tekijöitä, 
jotka ovat määrällisiä ja jotka voidaan ilmaista lukuina tai prosenttimäärinä ilman, että 
hankintayksikkö arvioi päivitettyjä tekijöitä. 

Sellaiset rakennusurakat ja sellaiset palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat aineettomat 
suoritukset, joita ei voida asettaa järjestykseen automaattisilla arviointimenetelmillä, eivät 
voi olla sähköisen huutokaupan kohteena. Sähköisen huutokaupan reaaliaikainen ja au-
tomatisoitu eteneminen eivät mahdollista henkilöiden suorittamaa arviointia. 
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Sähköisen huutokaupan käytön tarkoituksenmukaisuus riippuu hankinnan kohteesta, ar-
vosta sekä markkinoista ja vallitsevasta kilpailutilanteesta. Sähköistä huutokauppaa voi-
daan käyttää myös teollis- tai tekijänoikeuksien hankinnassa. 
Sähköistä huutokauppaa ei saa käyttää siten, että sillä muutetaan etukäteen määriteltyä 
hankinnan kohdetta. Sähköiseen huutokauppaan osallistuvien tarjoajien määrää ei saa 
myöskään enää vähentää huutokaupan aloittamisen jälkeen.  

Sähköinen huutokauppa koskee joko ainoastaan halvinta hintaa, jos vertailuperusteena 
käytetään alhaisinta hintaa tai tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusia arvoja taikka mo-
lempia, jos tarjouksen valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde taikka alhaisimmat 
kustannukset. 

Hinnan lisäksi tällaisia voivat olla esimerkiksi toimitusaika ja huoltotiheys. Hinta-laatusuh-
detta käytettäessä huutokaupan kohteena voivat olla laatutekijät kuten esimerkiksi palve-
lun vasteaika. Alhaisimpia kustannuksia käytettäessä huutokaupan kohteena voi olla esi-
merkiksi arvioitu energiatehokkuus. 

Vaikka tulkintaa ja subjektiivista arviointia koskevat tekijät eivät voi olla suoraan sähköi-
sen huutokaupan vertailussa mukana, tämä ei estä sitä, että hankintayksikkö käyttäisi 
tarjousvertailun pohjapisteiden muodostamisessa myös tämän kaltaisia laadullisia teki-
jöitä. Esimerkiksi toimitusvarmuuden arviointi voi tapahtua ennen huutokaupan aloitta-
mista suoritetussa vertailussa, josta saadaan pohjapisteet huutokauppaan. Itse huuto-
kaupan kohteena on tällöin hinta tai muut määrällisesti ilmaistavat tekijät. 

Sähköisen huutokaupan menettelytavoista säädetään hankintalain pykälissä 44 – 48. 
Sähköisen huutokaupan käyttö edellyttää asianmukaisia sähköisiä järjestelmiä. 

 
 

2.3.3 Hankinta ilman kilpailuttamista (suora hankinta) 

 
Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai 

tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä tai useammalta 

toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. Syy suorahankintaan on aina todettava 

ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asia-

kirjassa.  
 

Hankintayksikkö voi valita menettelytavaksi suorahankinnan jos hankintalaissa (40-

41 §) säädetyt edellytykset täyttyvät.  
 

1 avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushake-

muksia (osallistumishakemuksia) tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia edellyt-

täen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta,  
 

2 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ai-

noastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palve-

lun tai ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa hankkeen,  

 

3 hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen 

luominen tai hankkiminen, 
 

4 sopimuksen tekeminen suoraan yrityksen kanssa on välttämätöntä hankintayk-
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siköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärim-

mäisen kiireen vuoksi,  
 

5 tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitys-tä tai 

tieteellistä tarkoitusta varten eikä valmistus tapahdu teollisesti tai tutkimus- ja ke-

hittämiskustannusten kattamiseksi,  
 
 

5 kysymys on raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat  
(raaka-ainepörssi),  

 

6 hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti esimerkiksi toimittajan liike-

toiminnan lopettamisen yhteydessä,  
 

7 kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun jälkeen tapahtuva suun-

nittelijan valinta,  
 

8 kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai li-

säurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimi-

tuksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, 

että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran 

hankkimiseen tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossa-

pidossa. Sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika on kolme 

vuotta.  
 

9 kysymyksessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurak-

kasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurak-

kaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koske-

vassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suora-

hankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on 

otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suo-

rahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen so-

pimuksen tekemisestä.  
 

Suora hankinta on erotettava tilauksista, joita hankintayksiköt tai niiden alaiset organi-

saatioon kuuluvat toimivaltaiset viranhaltijat ja työntekijät tekevät kilpailutettujen puite-

sopimusten ja - järjestelyjen puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen hankin-

tojen ja sopimusten täytäntöön panemista eivätkä enää itsenäisiä muutoksenhakukel-

poisia hallintopäätöksiä. 
 

 

3 Hankinnoista ilmoittaminen 

 

3.1 Ilmoittamisvelvollisuudesta 

 

Hankintalain tarkoittamista kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava kansal-

lisesti tai EU:n laajuisesti sen mukaan kuin hankintalaissa ja sen perusteella anne-

tussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään. Erityisalojen hankintalain tarkoitta-

missa hankinnoissa ilmoittamisvelvollisuus koskee vain EU–kynnysarvot ylittäviä han-

kintoja. Ilmoituksina tunnetaan ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus, joilla 

on nimensä mukaiset tarkoitukset. 
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Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, joihin hankintalakia ei sovelleta, ei 

tarvitse tehdä julkista hankintailmoitusta. Se on kuitenkin mahdollista HILMA-

kanavalla tai muilla yleisillä tiedonvälitystavoilla. 
 

Kansallisten kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa sähköisessä ilmoi-

tuskanavassa HILMAssa. (www.hankintailmoitukset.fi). Kansallisissa hankinnoissa il-
moitukseksi riittää kohdassa 3.3. mainittu hankintailmoitus. Tämä onnistuu käytän-

nössä käytettäessä HILMA -kanavaa ja vastattaessa kaikkiin hankintailmoituslomak-
keessa esitettyihin kysymyksiin. Hankinnoista voidaan ilmoittaa myös muilla yleisillä 

tiedonvälitystavoilla, kuten edellä mainituissa pienissä hankinnoissa. Vapaamuotoisia 

ilmoituksia ei saa kuitenkaan julkaista ennen kuin vastaava ilmoitus on julkaistu 
HILMA–kanavalla. 

 
HILMAn ilmoituksesta saa sähköpostiin ilmoitusnumeron, joka on syytä panna muistiin 

ja kirjata myöhemmin myös hankinnasta tehtävään pöytäkirjaan/ viranhaltijapäätök-

seen. 
 

EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta on ilmoitettava EU–alueella, jotta todellisten 
sisämarkkinoiden tavoite täyttyisi. Näistä hankinnoista on laadittava ja julkaistava en-
nakkoilmoitus, hankintailmoitus (tarjouspyyntöilmoitus) ja jälki-ilmoitus sen mukaan 
kuin hankintalaissa on tarkemmin säädetty. Ilmoitukset laaditaan vahvistettuja vakiolo-
makkeita, hankintasanastoa ja viitenimikkeitä (CPV) käyttäen sähköisellä ilmoituska-
navassa HILMAssa www.hankintailmoitukset.fi.  
 
Ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täy-
dennysosassa (S-sarja) sekä TED– tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan HILMA–
kanavalla vasta sen jälkeen, kun ne on toimitettu julkaistavaksi EU:n laajuisesti. 

 
Ilmoitusaikoja ja niiden laskemistapaa on käsitelty edellä kohdassa 2.3 eri han-

kintamenettelyjen yhteydessä. 
 

Hankintailmoitusten täyttämisessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Hankintail-

moitus on ensisijainen suhteessa muihin tarjousasiakirjoihin. Jos muissa tarjousasia-

kirjoissa ilmoitetut tiedot poikkeavat hankintailmoituksessa ilmoitetusta, pätee se, 

mitä ilmoituksessa on todettu. 

 

3.2 Ennakkoilmoitus/Kausi-ilmoitus 

 

Hankintayksikön on laadittava ja julkaistava EU- kynnysarvot ylittävissä hankin-

noissa ennakkoilmoitus/kausi-ilmoitus varainhoitovuonna toteutettaviksi suunnitel-

luista tavarahankinnoista ja ns. ensisijaisista palveluhankinnoista  

(A-liite) tuoteryhmittäin sekä olennaiset tiedot kynnysarvon ylittävistä rakennus-

hankkeista, siten kuin hankintalaissa ja –asetuksessa edellytetään. 
 

Ennakkoilmoituksen merkitys hankintayksikön kannalta on lähinnä siinä, että ilmoi-

tuksen tekeminen mahdollistaa lyhemmän hankintailmoitusajan.  

 

Ennakkoilmoitus on toimitettava julkaistavaksi vähintään 35 päivää ja enintään 12 

kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Liitteessä E tarkoitettuja palvelu-

hankintoja koskevissa hankintasopimuksissa ennakkoilmoituksen voi kuitenkin toi-

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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mittaa julkaistavaksi yli 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. En-

nakkoilmoituksessa on annettava ilmoituksen tekohetkellä tiedossa olevat ja 59 

§:ssä tarkoitetussa vakiolomakkeessa edellytetyt tiedot.  
 

 

3.3 Hankintailmoitus 

 
Hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaraa, palveluja tai toteuttaa rakennushank-

keen on julkaistava hankintailmoitus, jossa hanke on yleisellä tasolla yksilöity. Hankin-

tailmoituksessa todetaan hankintaa koskevaa keskeiset asiat, kuten tiedot hankintayk-
siköstä, hankittavasta tuotteesta, valintaperusteesta, hankinnan ajankohdasta ja han-

kintamenettelystä. Viimeksi mainitun kohdalla ilmoitetaan aiotaanko käyttää avointa, 
rajoitettua, neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, puitejärjestelyä 

tai muuta sallittua hankintamenettelyä. 
 

Hankintailmoituksella käynnistetään varsinainen tarjouskilpailu avoimessa menette-

lyssä ja osallistumishakemusten jättäminen rajoitetussa menettelyssä, neuvottelume-

nettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja puitejärjestelyssä. Hankintaa 

koskevat yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. 
 

Hankintailmoitusten tekemisestä on hankintalaissa ja –asetuksessa samoin kuin 

sähköistä ilmoituskanavaa koskevassa HILMA–kanavan käyttöä koskevissa oh-

jeissa yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet  

( www.hankintailmoitukset.fi). 
 

Hankintailmoitusten käyttöä on käsitelty tarkemmin tässä ohjeessa kunkin han-

kintamenettelyn yhteydessä. 
 

 

3.4 Jälki-ilmoitus 

 

Hankintayksikön on lähetettävä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa voitta-
neesta tarjouksesta jälki-ilmoitus lain edellyttämässä määräajassa. Jälki-ilmoituk-
sen kautta EU:n kilpailuviranomaisilla on mahdollisuus seurata sisämarkkinoiden 
toimivuutta. 

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on tehtävä jälki-ilmoitus, kun ko. hankinnasta on 
tehty sopimus, hankinta on keskeytetty tai hankinnasta on julkaistu pelkästään ennak-
koilmoitus eikä lainkaan hankintailmoitusta. Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa. 

Jälki-ilmoitus tulee toimittaa julkaistavaksi 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen teke-
misestä, dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopimuksen tekemi-
sestä tai puitejärjestelyn perustamisesta. 

Suunnittelukilpailun tuloksia koskevat ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 30 päivän 
kuluessa suunnittelukilpailun päättymisestä. 

Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 48 päi-
vän kuluessa käyttöoikeussopimuksen tekemisestä. 

Jälki-ilmoitus tulee tehdä myös puitejärjestelystä, mutta ei kuitenkaan siihen perus-
tuvista yksittäisistä hankintasopimuksista. 
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Jälki-ilmoituksessa tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti ja ilmoitetaan hankintaso-
pimuksen kokonaisarvo joko tiedossa olevan arvon tai ennakoidun kokonaisarvon perus-
teella. Arvoon luetaan mukaan mahdolliset optiokaudet. 

Jos hankinta keskeytettiin, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi keskeyttämisen syyt. Ilmoi-
tus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista, vaarantaa liike-
salaisuuksien säilymisen tai haittaa tarjoajien välistä tervettä kilpailua. 

Kun hankintailmoitus on tehty EU:n laajuisena, TED-tietokanta (Tenders Electronic Daily) 
muistuttaa automaattisesti jälki-ilmoitusvelvollisuudesta sähköpostiviestillä. Jälki-ilmoitus 
ei mene läpi, jos siinä ei ilmoiteta alkuperäisen hankintailmoituksen Euroopan unionin 
virallisen lehden numeroa (EUVL-numeroa). 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen lykkää jälki-ilmoitusvelvollisuuden alkamista siihen 
saakka, kunnes tuomioistuinkäsittely on päättynyt. Kun päätös on lainvoimainen ja han-
kintasopimus tehdään, tulee tehdä myös jälki-ilmoitus. 

 

3.5 Ilmoitus suorahankinnasta 

 
Hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta 

ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta 

on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 

14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen 

sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua. 

Ilmoitusmenettely on sidoksissa hankintasopimuksen tehottomuussääntelyyn. Suorahan-
kintojen avoimuutta koskeva sääntely ja sopimuksen tehottomuussääntely ovat toistensa 
vaihtoehtoja siten, että suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaiseminen ja määräajan 
noudattaminen ilmoituksen julkaisemisen jälkeen estävät muutoksenhakuviranomaista 
toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi. 

Mikäli ilmoitusmenettelyä ei käytetä, markkinaoikeus voi soveltaa perusteettomaan EU-
kynnysarvon ylittävään suorahankintaan muun muassa hankintasopimuksen tehotto-
muussääntelyä. Näin ollen ilmoitusmenettelyä käyttämällä ja 14 päivän määräaikaa nou-
dattamalla hankintayksikkö voi varmistaa sen, ettei hankintasopimuksen sitovuuteen 
voida jälkikäteen puuttua. 

Suorahankintailmoitus estää myös hankintalain 141 §:n mukaisen esityksen valvontavi-
ranomaiselta markkinaoikeudelle. Ilmeisen puutteellinen tai virheellinen suorahankintail-
moitus ei estä esityksen tekemistä. 

Mikäli ilmoitusmenettelyä ei käytetä, voi suorahankinnasta tehdä valituksen markkinaoi-
keuteen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty tai 30 päivän kulu-
essa suorahankinnasta tehdystä jälki-ilmoituksesta. 

Suorahankintaa koskevassa ilmoituksessa tulisi olla hankintayksikön nimi ja yhteystie-

dot sekä kuvaus hankinnan kohteesta, tiedot suorahankintaperusteesta ja tarjoajasta, 

jonka hyväksi hankintapäätös on tehty. Lisäksi suorahankintailmoitusten perusteluista 

olisi ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi hankintayksikkö on kat-

sonut voivansa tehdä hankintasopimuksen ilman hankintailmoitusta. 

 
Suorahankintailmoitus tehdään osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi  

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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(HILMA) omalla vakiolomakkeellaan, josta se ohjautuu automaattisesti Euroopan unio-

nin virallisen lehden täydennysosan TED-palveluun. Huomioitava on, että määräajat 

lasketaan ilmoituksen julkaisemisesta TED-palvelussa. TED-palvelu lähettää auto-

maattisesti kuittauksen sähköpostiin, kun ilmoitus on julkaistu. 

 

4 Tarjouspyyntömenettely ja hankintakilpailu 

 

4.1 Tarjousten pyytämisen yleiset periaatteet 

 

Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytyksenä on, että hankintayksik-

köä edustava tilaaja on selvittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuk-
sen hankintayksikön toimintoihin. Ennen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön lähet-
tämistä hankintayksikön on hankinnan sisällön määrittämisen lisäksi varmistettava, 
että kaikki hankinnan keskeiset osatekijät, kuten sopimusehdot ja valintaperuste on 
mietitty valmiiksi. Hankintakilpailun aikana hankkeen sisältöä ei voida pääsääntöisesti 
enää muuttaa, lukuun ottamatta kilpailullista neuvottelumenettelyä. Eri asia on, että 

kilpailutettava hankinta peruuntuu toistaiseksi tai kokonaan. Kysymys on tällöin han-
kinnan keskeyttämisestä. 

 
Tilaajalla on oikeus määrätä hankinnan sisältö määrän, laadun tai muiden tyypillisten 
tavaran, palvelun tai urakan laatua koskevan seikan osalta. Tehtävän sisällön määrit-
tely tapahtuu asian luonteesta johtuen toisistaan poiketen eri toimialoilla. Selkeintä ja 
yksinkertaisinta tehtävän määrittely on yleensä tavarahankinnoissa ja monimutkaisinta 
palveluhankinnoissa ja urakoissa. Tehtävän määrittelyssä on pyrittävä hyödyntämään 

toimialakohtaisia vakiintuneita käytäntöjä. Tavallisuudesta poikkeavien hankkeiden 
suunnittelussa ja kilpailuttamisessa on tarpeen mukaan käytettävä hyväksi ulkopuo-
lista asiantuntemusta. 
 
Hankinnan sisällön kohdalla on erityisesti otettava huomioon kilpailuneutraalisuus. Täl-
löin on varmistettava, että kilpailutettavaa tehtävää ei määritellä siten, että se suosisi 

jotain markkinoilla toimivaa yritystä tai muuta toimijaa. 
 

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. 

 

Tarjouspyyntö tehdään kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa aina kirjallisena. Tarjous-

pyyntöön sisältyvät yksityiskohtaiset määräykset voidaan tarvittaessa kirjata tarjous-

pyynnön liitteenä oleviin asiakirjoihin, kuten erilliseen hankinta-ohjelmaan tai –suunni-
telmaan hankinnan luonteesta ja sisällöstä riippuen. Rakennushankkeiden kohdalla 

tekninen määrittely toteutetaan mm. piirustuksin ja työselostuksin. Muut sopimusmää-
räykset ilmenevät urakkaohjelmasta ja muista yleisten sopimusehtojen (YSE 98) tar-

koittamista kaupallisista asiakirjoista. 
 

 Tarjouspyyntöön sisällytetyt kaupalliset (juridis-taloudelliset) ja tekniset vaatimukset 

on laadittava niin selviksi, että tarjouksentekijät voivat niiden perusteella tehdä mah-

dollisimman yksiselitteisen tarjouksen ja että tarjoukset saadaan keskenään vertailu-

kelpoisiksi. Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikön on lisäksi otettava 

huomioon hankintalaissa asetetut tarjouspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset vaatimuk-

set. 
 
Suullista tarjouspyyntöä voidaan käyttää ainoastaan kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. 
Suullinen tarjouspyyntö on tarvittaessa vahvistettava kirjallisesti. 
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Tarjouspyyntö lähetetään samanaikaisesti ja samansisältöisenä kaikille ehdokkaille. 

Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan kuitenkin sitä mukaa 

kuin ehdokkaat pyytävät niitä hankintayksiköltä. 
 

Tarjousaikana välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset tarjouspyyntöasiakir-

joihin tai tarjousajan pidentäminen ilmoitetaan vastaavasti kaikille, joilta tarjous on pyy-

detty. 
 

Valintaperuste (kokonaistaloudellisuus tai hinta), jota sovelletaan hankintapäätöstä 
tehtäessä, on mainittava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Yksityiskohtai-
set valintaperusteet eli –kriteerit on EU-kynnysarvoja pienemmissä hankinnoissa risti-
riitojen välttämiseksi tarkoituksenmukaista ilmoittaa vasta tarjouspyynnössä, koska 
hankinnan sisältö tarkentuu hankkeen edetessä. Tästä menettelystä on kansalliset 
kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ilmoitettava jo hankintailmoituksessa. 

 
Hankintayksikön on kiinnitettävä huomiota siihen, että hankintailmoituksen ja sitä ajal-

lisesti seuraavan tarjouspyynnön sisältö eivät muodostu ristiriitaiseksi. Tällaisessa ti-

lanteessa asia tulkitaan siten, että hankintailmoituksen määräys menee tarjouspyyn-

nön edelle. Tämän johdosta hankintailmoitukseen ei olisi syytä sisällyttää yksityiskoh-

taista tietoa sellaisista hankintaan liittyvistä asioista, jotka käytännössä selviävät lo-

pullisesti vasta hankintailmoituksen tekemisen jälkeen.  

 

Tarjousta ei saa pyytää ehdokkaalta, jota ei ole merkitty yritys- ja yhteisötietojärjes-

telmään, jos laki tällaista merkitsemistä edellyttää.  
 
Hankintaprosessi 

 

Tehtävän määrittely 
- tavarat  
- palvelut  
- rakennustyö  

 

Kilpailuttamisvaihe 
- hankintamenettelyn valinta  
- valintaperusteen määrääminen  
- valintaperusteiden ja arviointikriteereiden asettaminen  
- hankintailmoituksen tekeminen HILMA-kanavalla  
- osallistumishakemuksen käsittely  
- tarjouksen pyytäminen  

 

Vertailu- ja päätöksentekovaihe 
- tarjousten avaaminen  
- päätöksenteko ja perusteleminen  
- päätöksen tiedoksianto muutoksenhakuosoituksin  

 

Hankintasopimuksen tekeminen 
- vuokrasopimus tai muu kausisopimus  
- kertasopimus  

 

Sopimuksen toteutumisen seuranta 
- reklamaatiot, irtisanominen, purkaminen  
- toimenpiteiden hyväksyminen  
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4.2. Tarjouspyynnön sisältö  

 

Tarjouspyyntö on hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeisin asiakirja. Tarjouspyyn-

nön sisältö määräytyy hankittavan tavaran, palvelun tai rakennusurakan kohdalla eri 

tavalla. Myös hankkeen taloudellinen arvo vaikuttaa asiakirjojen sisältöön. Erityisesti 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankkeissa hankintailmoitukseen ja tarjouspyynnön sisäl-

töön on kiinnitettävä riittävää huomiota. Mikäli tarjouspyyntö poikkeaa hankintailmoi-

tuksesta, jälkimmäinen menee aikaisemmin laadittuna asiakirjana pätevyysjärjestyk-

sessä edelle. 

 

Tarjouspyynnössä on hankinnan luonteesta, laadusta ja arvosta riippuen ilmoitet-

tava esimerkiksi: 
 

1 tiedot hankintayksiköstä  

 

2 hankinnan sisältö eli hankittavien tavaroiden ja palvelujen määrä ja erityisominai-

suudet samoin kuin rakennustyön tekninen sisältö. Hankinnan sisältöön liittyy toi-

mitukselta edellytettävät laatuvaatimukset  
 

3 sovellettava hankintamenettely (avoin, rajoitettu, neuvottelumenettely jne.)  

 

4 ilmoitus toimittajien kelpoisuusvaatimuksista ja sen osoittamiseksi vaa-

dittavista asiakirjoista (luettelo ko. asiakirjoista)  
 

5 tarjouksen valintaperusteet (kokonaistaloudellisesti edullisin/halvin tarjous) ja yk-

sityiskohtaiset valintakriteerit ja niiden suhteellinen painotus  
 

6 voidaanko kokonaistarjouksen lisäksi tehdä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tar-

jouksia  
 

7 vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä tar-

joukseen  
 

8 mahdollisten varaosien saantimahdollisuudet, tuotteen huolto- ja korjaus-mah-

dollisuudet ym.  
 

9 hankinnan toimitusaika ja paikka (paikat)  

 
10 määräaika tarjouksen jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava sa-

moin kuin tarjoukseen merkittävä tunnus  
 

11 kuinka pitkään tarjouksen pitää olla voimassa  

 

12 maksuehdot ja mahdolliset vakuudet  

 

13 edellytetäänkö tarjoukselta kiinteää hintaa vai hyväksytäänkö myös hinnanmuu-

tosperusteeseen sidottu hinta, jolloin sidonnaisuus ilmoitettava tarjouspyynnössä  
 

14 vakuuttamisvelvollisuus  

 

15 asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu  
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16 tarjouksen laatimiskieli sekä kieli tai kielet, jota sopimusta sovellettaessa käyte-

tään  

 

17 sovellettavat toimialakohtaiset yleiset sopimusehdot  
(YSE 1998, KSE 2013, JYSE 2014, JIT jne.)  

 

18 sopimukseen sovellettava laki (noudatetaan Suomen lakia)  

 

19 erimielisyyksien käsittelypaikka, yleisen alioikeuden nimi  
(Etelä-Savon käräjäoikeus)  

 

20 EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa viittaus mahdollisesti julkaistuun en-

nakko- ja hankintailmoitukseen Hilma-kanavalla  
 

21 viittaus tilaajavastuulain velvoitteisiin.  

 

4.3. Valintaperusteiden ja arviointikriteereiden asettaminen 

  

Tarjouspyynnössä on mainittava hankintapäätöstä tehtäessä sovellettava valintape-
ruste, kokonaistaloudellinen edullisuus tai tarjouksen hinta (HankL 68 § sekä 72 ja 79 

§). Mikäli valintaperusteena on tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus, tarjous-
pyynnössä on yksilöitävä asiaa osoittavat vertailu- eli arviointiperusteet (arviointikritee-

rit). Kokonaistaloudellisina arviointiperusteina voivat olla mm. tuotteen hinta, toimitus-

aika, valmistumispäivä, käyttökustannukset, ympäristöystävällisyys jne. Valintaperus-
tetta ja sitä ilmentäviä arviointikriteereitä ei saa muuttaa tai lisätä hankintaprosessin 

aikana. 
 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valinta- ja vertailuperusteisiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, 
vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa 
tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Asiakirjojen ristiriitaisuuksien välttämiseksi yksityiskoh-
taiset arviointikriteerit on käytännössä syytä esittää yleensä vasta tarjouspyyntöasia-
kirjoissa, koska tilaajan tarpeet tarkentuvat hankinnan edetessä. Arviointikriteereiden 
painoarvot voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailu-
perusteiden suhteellisen painotuksen ilmaiseminen ei ole perustellusti mahdollista, 
vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä. EU-kynnysarvon ylittävien 
hankintojen kohdalla tulee hankintalaista aina varmistaa yksityiskohtaiset vaatimukset. 

 
Hankintatapahtumassa ehdokkaiden tai tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja toisaalta 

tarjoajien jättämien tarjousten arviointi on erotettava toisistaan. Tarjoajien kelpoisuu-

teen viittaaminen laadullisena tekijänä ei ole EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja kos-

kevassa rajoitetussa menettelyssä mahdollista osallistumishakemusten käsittelyn jäl-

keen. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa yritys on tarjousten vertailun jälkeen todis-

tettavasti menettänyt kelpoisuutensa.  

 

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvot alittavissa hankin-noissa 

valintaperusteiden kohdalla voidaan noudattaa soveltuvin osin vastaavia perusteita 

kuin edellä mainittu. Tällainen menettely on usein myös suositeltavaa, koska se to-

dellisuudessa helpottaa tarjousten vertailua. 
 

EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kokonaistaloudelliset vertailuperusteet voi-
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daan kuitenkin ilmoittaa tarvittaessa vain tärkeysjärjestyksessä ilman painoarvoja. Tä-

hän ryhmään kuuluvissa palveluhankinnoissa ja urakoissa vertailuperusteina voidaan 

hankintalain 79 §:n mukaan käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tar-

joajien kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, ko-

kemusta ja ammattitaitoa. 
 

Tarjouspyyntöön voidaan sisällyttää tarjousten arvioinnissa käytettävän vertailutaulu-

kon pohja, josta ilmenee eri arviointiperusteet (valintakriteerit) ja haluttaessa niiden 

suhteellinen painotus. Menettely selkeyttää tarjousten teki-jöille tilaajan tarkoituksen 

ja se helpottaa samalla tilaajan tulevaa arviointia ja valintaa koskevan pöytäkirjan laa-

dintaa. 
 

4.4 Määräajat 

 

Toimittajan, joka haluaa osallistua tarjouskilpailuun kynnysarvot ylittävissä hank-

keissa, tulee avointa hankintamenettelyä lukuun ottamatta ilmoittaa halukkuu-

tensa asiaan jättämällä osallistumishakemus hankintayksikön asettamassa mää-

räajassa. 
 

Tarjouksen jättämiselle on asetettava määräaika. Määräajan päättyminen ilmoi-

tetaan päivämääränä ja kellonaikana. 
 

Osallistumishakemuksen ja tarjouksen jättämiselle varattavan määräajan vähim-

mäisedellytyksistä on EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta erikseen säädetty 

hankintalaissa. Muissa hankinnoissa tarjouksen tekemiseen on varattava riittävä aika, 

jonka pituus määräytyy hankkeen luonteen mukaisesti. 
 

Mikäli tarjousten tekemiseksi on tilaajasta johtuvasta syystä (esim. virhe tai puute tar-

jouspyyntöasiakirjoissa) aiheellista myöntää lisäaikaa, siitä on ajoissa ilmoitettava kai-

kille, joilta tarjous on pyydetty. 
 

Määräajan jälkeen jätetyt tarjoukset on hylättävä. Myöhästynyt, mutta ennen avaus-

tilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa huomioon kansallisen kynnysar-

von alittavissa hankinnoissa. 
 

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava aika, jonka tarjouksen tulee olla voimassa sen jät-

tämisajan päättymisestä. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon tarjousten vertailun, 

päätöksenteon, pöytäkirjan valmistumisen, päätöksen tiedoksi antamisen tarvittavan 

ajan vaatima aika. 
 

 

4.5 Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta 

 

Hankintoihin liittyvä ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksyminen tai sulkeminen pois kil-

pailusta tapahtuu eri tavoin hankintamenettelyn luonteesta riippuen.  
Toimittajien soveltuvuuden eli kelpoisuuden arviointi merkitsee sen selvittä-mistä, onko 

toimittajalla tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Sovel-

tuvuuden arvioinnin yksityiskohtaiset perusteet on määritelty hankintalaissa. EU-

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asiaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat 

HankL:n 79 – 86 §:ssä. Vastaavia perusteita noudatetaan soveltuvin osin myös kansalli-

set kynnysarvot ylittävissä hankkeissa. 
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Avoimessa menettelyssä, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen, tarjouksen teki-

jöiden soveltuvuus eli kyky toteuttaa hankinta arvioidaan vasta tilaajan saatua tarjoukset. 

Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen ja tarjouksen arviointi tehdään siis tosiasiallisesti 

samassa yhteydessä, mutta siten, että ensin tarkistetaan tarjoajan kelpoisuus. 
 

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö päättää ensiksi osallistumishakemuksen jäl-
keen, ketkä ilmoittautuneista ovat kelpoisia kilpailun kohteena ole-van hankkeen toteutta-
jiksi. Tarjoajien valinnassa noudatetaan vastaavia periaatteita kuin avoimessa menette-
lyssä. Varsinaiset tarjoukset pyydetään kilpailuun valituilta toimittajilta siten kuin hankinta-
menettelyjä koskevassa kohdassa on todettu. Yritystä, jolta on kelpoisuuden arvioinnin 

jälkeen pyydetty tarjous, ei saa kelpoisuuteen vedoten enää sulkea pois kilpailusta ellei 
yrityksen kelpoisuutta koskevat ominaisuudet ole olennaisesti heikentyneet tarjouspyyn-
nön jälkeen. 

 
Hankintayksikkö voi ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuuden selvittämiseksi pyytää 

näiltä todistuksia tai selvityksiä suorituskelpoisten yritysten valitsemiseksi hankintalaista 

ilmenevällä tavalla. Asiaa koskevat vaatimukset on suhteutettava hankkeen laadun ja 

koon mukaisesti. 
 

Teknisen suorituskyvyn osoittamiseksi voidaan vaatia esimerkiksi luettelo tarjoajan aikai-

semmista kyseisen hankkeen toteuttamisedellytysten kannalta merkittävistä toimituk-

sista (referenssiluettelo), selvitys tarjoajan henkilö- ja muista resursseista, selvitys toimit-

tajan laadunvalvonnasta tai hankittavaa tavaraa koskevia näytteitä tai selostuksia. 
 

Euroopan talousalueella jäsenvaltioiden virallisiin toimittajarekistereihin hyväksytyt toi-

mittajat voivat osoittaa taloudelliset ja tekniset edellytyksensä rekisteröintiä koskevalla 

asiakirjalla. 
 

EU- kynnysarvot ylittävien hankintojen kohdalla hankintalaissa on eroteltu ti-lanteet, 
joissa ehdokas tai tarjoaja on ehdottomasti suljettava pois kilpailuista (HankL 80 §). 
Syynä on tällöin lähinnä talousrikollisuus. Näiden perusteiden käyttäminen edellyttää 
lainvoimaista tuomiota. Ehdottomista sulkemistilanteista hankintalaissa erotetaan ta-
paukset, joissa pois sulkeminen on hankintayksikön harkinnassa (HankL 81, 105 §). Yri-
tysten harkinnanvarainen sulkeminen tulee tehdä hyvän hallinnon periaatteiden mukai-
sesti. 

 
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 83 §).  
 

Ehdokkaan tai tarjoajan sulkeminen kilpailusta voi harkinnanvaraisten sulkemisperustei-

den kohdalla toteutua esimerkiksi seuraavien edellytysten vallitessa: 
 

- toimittaja on konkurssissa tai  
- toimittaja on päätetty asettaa selvitystilaan  
- toimittaja on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta   
- toimittaja on ammatinharjoittamisessaan syyllistynyt vakavaan virheeseen  
- toimittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen (esim. eläkeva-

kuutusmaksujen) suorittamisen   
- toimittaja on osoittautunut epäluotettavaksi antamalla vääriä tietoja hankin-

tayksikölle tarjouksentekijän luotettavuuden arvioimiseksi.  

 

Ehdokkaan tai tarjoajan sulkemisesta kilpailusta on tehtävä hallinnollinen päätös joko heti 

tai lopullisen valintapäätöksen yhteydessä. Se, milloin päätös annetaan ehdokkaalle tai 
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tarjoajalle tiedoksi, on ratkaistava hankkeen luonteen perusteella. Ratkaisun tulee ilmetä 

viimeistään lopullisesta hankintapäätöksestä, jotta asianosaisella on mahdollisuus tarvit-

taessa hakea muutosta päätökseen. 
 

Ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois kilpailusta myös tilaajan selvitysvelvollisuu-
desta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain  
(1233/2006) eli tilaajavastuulain mukaisin perustein. Lailla pyritään torjumaan ns. har-
maita markkinoita. Kilpailusta sulkeminen voi tapahtua tilaajavastuulaissa mainituin pe-
rustein, jos asiasta on mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

 
Tilaajavastuulain mukaan tilaajat, kuten hankintayksiköt ovat velvollisia vaati-maan tar-
jouskilpailun voittaneelta yritykseltä kilpailun ehdoista riippumatta viimeistään ennen so-
pimuksen allekirjoittamista tilaajavastuulaissa mainitut tiedot yhteiskunnallisten velvoit-
teiden täyttämisestä, kuten verojen maksamisesta ja sosiaaliturvamaksujen suorittami-
sesta. Vastaavasti tilaaja on velvollinen selvittämään, mitä työehtosopimusta sopimuk-
sen tarkoittaman työn toteuttamisessa sovelletaan. Työehtosopimusta koskevia tietoja 
lukuun ottamatta tilaajavastuulain velvoitteet limittyvät hankintalain 54 §:n tarkoittamien 
harkinnanvaraisten kilpailusta pois sulkemista koskevien periaatteiden kanssa. 

 
Hankintoja koskevan sopimusketjun hahmottaminen ja hallinta ovat keskeisiä sekä 

kilpailuttamisen että laadittavan sopimuksen kannalta. Kuntien ja kuntayhtymien toi-
miessa tilaajina, niiden ja toimittajien välistä sopimusta kutsutaan hankintasopi-

mukseksi. Rakentamisessa vastaava sopimussuhde on urakkasopimus. Tehtävästä 
vastaavat toimittajat, tuottajat ja urakoitsijat voivat tarvittaessa käyttää alihankkijoita 

tai –urakoitsijoita. Kukin toimijataho vastaa omalta osaltaan sopimuksen edellyttä-

mällä tavalla tilaajan tai tuottajan velvollisuuksista. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Kuva 2: Sopimusketju 
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4.6 Tarjousten vastaanotto ja avaaminen 

 

Saapuneet tarjoukset kirjataan tai niiden päällykseen merkitään tarjouksen saapumis-

aika ja vastaanottaja. Tietoteknisin menetelmin tehtyjen tarjousten vastaanotto on jär-

jestettävä siten, ettei tarjousehtojen salaisuutta vaaranneta. Näin saadut tarjoukset 

on suljettava kirjekuoreen (telekopiot tai sähköpostit) tai muutoin varmistettava tieto-

vuodot kesken asian käsittelyn. 
 

Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen saakka. Myös avaa-

mistilaisuuden jälkeen on huolehdittava siitä, että tarjoukset niihin kuuluvine hankinta-

päätöksen kannalta oleellisine liitteineen säilytetään huolellisesti. 
  

Tarjoukset avataan ilman julkisuutta hankintayksikköä edustavien henkilöiden toimesta 

(”virkamiestiimissä”) mahdollisimman pian tarjousajan päätyttyä. Avaustilaisuuteen 

osallistuu vähintään kaksi (2) hankintaa valmistelleen yksikön valitsemaa henkilöä. 

Avaustilaisuudesta tulee laatia avauspöytäkirja, jonka liitteenä on saadut tarjoukset, 

jotka varmistetaan vielä läsnä olevien nimikirjoituksilla, päivämäärällä ja kellonajalla 

sekä tarjouksista tehty luettelo. 
 

Avaustilaisuuden yhteydessä saatuja tarjousta koskevia tietoja ei tulisi julkistaa en-

nen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä, jotta tarjousten jatkokäsittely ja mahdol-

liset välttämättömät täydentävät neuvottelut voidaan suorittaa ilman sivuvaikutteita. 
 

Valtion toimesta asuntolainoitettujen samoin kuin eräiden muiden valtion lainoitta-

mien rakennuskohteiden toteuttamista koskevat tarjoukset on avattava julkisesti, jos 

erityismääräykset tai viranomaisen avustuspäätöksen ehdot sitä edellyttävät. 
 

 

 

 

4.7 Tarjousten hylkääminen 

 

Hankinnasta päättävällä on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset hankintalain 

mukaisin perustein. 
 

Tarjous on hylättävä 

 

1 jos se on tarjouspyynnön vastainen  
2 jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esi-

tetty vaadittuja hintaerittelyjä (yksikköhinnat.)  
3 jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muu-

ten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti,   
4 jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen.  

 

Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä, jos 

 

1 jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai 

hankinta osoittautuu tarpeettomaksi,  
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2 jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa myyjän ta-

loudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää.  
 

Tarjousten hylkääminen alhaisen tarjouksen johdosta edellyttää kynnysarvot ylittä-

vissä hankinnoissa hankintalaista selviävällä tavalla yksityiskohtaista menettelyä 

(HankL 88-90 §). 

 
  
  

4.8 Tarjousten arviointi ja toimittajan valinta 

 

Hyväksytyt tarjoukset on vertailtava tarjouspyyntöön sisältyvien kaikkien ehtojen mukai-

sesti. Tarjouksia vertailtaessa ei saa ottaa mukaan uusia arviointiperusteita, joita ei ole 

mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
 

Tarjouksia vertailtaessa on yleensä syytä tehdä vertailutaulukko, jotta eri arviointiperus-

teiden pisteytys muistetaan tehdä jokaisen tarjoajan kohdalta kaikkien tarjouspyynnössä 

mainittujen vertailukriteerien osalta. Vertailutaulukon pohja voidaan esittää jo tarjous-

pyynnössä. Vertailuperusteiden käyttö on perusteltava ellei asia ilmene yksiselitteisesti 

vertailutaulukosta. 
 

Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että tarjouksen hyväksyminen voidaan saada 

tarjouksentekijän tietoon tarjouksen voimassaoloaikana. Mikäli tarjousten käsittely lyk-

kääntyy, tarjousten tekijöiltä on riittävän ajoissa tiedusteltava, ovatko ne valmiit jatkamaan 

tarjouksen voimassaoloaikaa hankintayksikön ehdottamaan uuteen päivämäärään 

saakka. 
 

Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka asianomaista hankintaa koskevan valintape-

rusteen mukaan on kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan halvin. Ko-

konaistaloudellista valintaperustetta käytettäessä on sovellettava kaikkia hankintailmoi-

tuksessa tai tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. 
 

 

4.9 Hankintapäätös ja sen kirjaus 

 

Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija/työntekijä, jolle on hallintosäännössä 

ja sitä täydentävissä määräyksissä (delegointi) tai sen perusteella tehdyllä hallinnollisella 

päätöksellä (subdelegointi) annettu päätösvalta hankinta-asiassa. 
 

Hankinta-asioissa pöytäkirja/viranhaltijapäätös on laadittava siten, että siitä ilmenee han-

kintatapahtuman keskeiset vaiheet. Hyvä pöytäkirja/viranhaltijapäätös liitteineen antaa 

myös tarjouksen tekijöille vastauksen hankintatapahtumasta kokonaisuudessaan. Muu-

toksenhakutilanteessa pöytäkirja-/viranhaltijapäätös antaa selkeän kuvan hankinnasta 

hankintalain mukaisille muutoksenhakuelimille eli markkinaoikeudelle ja korkeimmalle 

hallinto-oikeudelle. 
 

Hankintapäätös voidaan saattaa myös oikaisuvaatimuksin kuntayhtymän hallituksen tut-

kittavaksi, jolloin pöytäkirjalla/viranhaltijapäätöksellä on vastaava merkitys. 
 

Pöytäkirjaan/viranhaltijapäätökseen on aiheellista sisällyttää yleiskuvaus hankintatapah-
tumasta. Pöytäkirjauksen/viranhaltijapäätöksen laajuuteen ja ulkoiseen muotoon vaikuttaa 
mm. se, missä määrin tapahtumatietoja sisällytetään suoraan pöytäkirjaan/viranhaltija-
päätökseen ja missä määrin sen liitteisiin. 
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Pöytäkirjasta/viranhaltijapäätöksestä, joka toimitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille 

tarjoajille, tulisi hankinnan luonteesta ja laajuudesta riippuen ilmetä mahdollisuuksien 

mukaan mm. seuraavat asiat tarvittavin perusteluin: 
 

- hankinnan yleiskuvaus  
- hankittava tavara, palvelu tai rakennustyö  
- käytetty hankintamenettely  
- miltä yrityksiltä tarjouksia on pyydetty  
- ketkä ovat antaneet tarjouksen  
- tarjousten avaustilaisuuden luonne  
- tarjoajien kelpoisuus  
- yritysten mahdollinen sulkeminen kilpailusta  
- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus/ mahdollinen hylkääminen  
- tarjouksia koskeva tarkistusneuvottelu, jos sellainen on pidetty  
- tarjousten vertailu mahdollisine vertailutaulukoineen  
- voittaneen tarjouksen valinta perusteluineen tarjouspyynnössä esitetyin va-

linta- ja arviointiperustein   
- HILMAN hankintailmoitusnumero  
- mahdolliset muut perustelut  
- maininta sopimuksen syntymisajankohdasta ja muutoksenhakuohjeet 

(markkinaoikeus ja oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin).  

 

5 Sopimusten tekovaihe 

 

5.1 Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 

 

Hankinnasta tehtävä sopimus tehdään noudattaen sopimuksen tekemistä koskevia 

voimassa olevia yksityisoikeudellisia säännöksiä kuten oikeustoimilakia. Hankintalaki 

edellyttää, että lainavoimaisen hankintapäätöksen jälkeen laaditaan kirjallinen sopi-

mus. Sopimus syntyy oikeustoimilain mukaan tilaajan ja tarjouksentekijän välille vä-

littömästi sen jälkeen, kun tarjouksen tekijä on saanut todisteellisesti tiedon tehdystä 

päätöksestä. Näin siitä riippumatta, onko sopimus esimerkiksi allekirjoitettu tai käyt-

tääkö ylempi toimielin asiassa kuntalain 92 §:n mukaisesti otto-oikeutta tai onko pää-

tös saanut lainvoiman. 
 

Julkisissa hankinnoissa on käytännössä aiheellista toimia niin, että hankintasopimus 
syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. Oikeustoimilain edellä mainitusta sopi-
muksen yleistä syntymisajankohtaa koskevasta pääperiaatteesta voidaan selkeyden 
vuoksi poiketa esimerkiksi siten, että tarjouspyyntöasiakirjoissa, hankintapäätök-
sessä tai tarjouksen hyväksymisilmoituksessa mainitaan ajankohta, jolloin sopimus 
katsotaan tilaajan ja tuottajan välillä syntyvän. 

 
Käytännössä sitovan sopimuksen syntymisen ajankohdaksi voidaan ilmoittaa esimer-

kiksi kirjallisen sopimuksen allekirjoittaminen. Muina vaihtoehtoisina ajankohtina, joita 

tulee kuitenkin käyttää vain poikkeuksellisesti, voidaan käyttää esimerkiksi päätöksen 

lainvoimaisuutta, rahoitusta koskevan ratkaisun saamisilmoitusta, rakennushank-

keissa rakennus- tai ympäristöluvan lainvoimaisuutta jne. 
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EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liit-
teen E palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa voidaan tehdä sopimus aikai-
sintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan 
saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). 
 
Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa 1 
momentissa tarkoitettu odotusaika on 10 päivää. 
 
Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa. 
 
Hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai HankL 131 §:n 1 momentissa tar-
koitettua määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saa-
tettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Jos markkinaoikeus ratkaisee täytäntöönpanoa koskevan asian tai antaa pääasiassa rat-
kaisun ennen kuin odotusaika tai HankL 131 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräaika on 
kulunut umpeen, hankintayksikön on noudatettava odotusaikaa tai 131 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua määräaikaa markkinaoikeuden päätöksen estämättä loppuun saakka. 

Hankintasopimusten ollessa yksityisoikeudellisia sopimuksia, hankintojen kilpailutta-

miseksi ja sopimusten laatimisen helpottamiseksi niiden yhteydessä voidaan käyttää 
alan yleisiä sopimusehtoja, kuten julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 
2014, rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, konsulttitoiminnan yleisiä so-
pimusehtoja KSE 2013, valtion tietokonehankintojen yleisiä sopimusehtoja VYSE tai 
IT-2000 ja muita asianomaista hankinta-tehtävää koskevia sopimusehtoja. 

 

 

 

 

5.2 Ennakot 

 
Myyjälle voidaan poikkeuksellisesti myöntää ennakkoa suoritettavasta maksusta. 

Ennakko on sovitettava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi ja sille on tarvittaessa 

vaadittava riittävä vakuus. 
 
 

5.3 Vakuudet 

 
Hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi hankintayksikkö voi tarvittaessa 

vaatia vakuuden. Tästä pitää olla maininta jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, kuten muis-

takin sopimusehdoista. 
 

Vakuudeksi voidaan hyväksyä raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen ta-

kaus, pankin antama talletustodistus tai tilaajan hyväksymä muu luotettava vakuus. 

Käytettäessä vakuutena takuutodistusta tai muuta irtainta panttia, asiasta on syytä 

tehdä panttaussopimus, jolla mahdollistetaan vakuuden käyttäminen tilaajan hyväksi 

sopimusrikkomuksen tapahduttua. 
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5.4 Tavaran vastaanotto, palvelun ja urakan hyväksyminen 

 
Tavaraa vastaanotettaessa on sen määrä ja kunto viipymättä tarkistettava. 
Laitteen saa hyväksyä vasta, kun sille on suoritettu käyttöönottotarkastus, jossa on 

todettu, että laite on toimintakunnossa ja täyttää sille asetetut suoritusarvot sekä muut 

hankintasopimuksen ehdot. 
 

Palvelutehtävän tai rakennustyön vastaanotto toteutetaan sopimuksen liitteenä ole-

vien yleisten sopimusehtojen mukaisesti joko toimeksiannon päättyessä tai osatehtä-

vien suorittamisen jälkeen. 
 

Toimituksen viivästyessä tai myyjän syyllistyessä virheelliseen tai sopimuksenvas-

taiseen toimitukseen taikka muulla tavoin rikkoessaan sopimusta, on asiasta viipy-

mättä tehtävä kirjallinen huomautus (reklamaatio). Reklamaatioiden suorittamisessa 

on noudatettava sopimusehtojen määräyksiä. 
 

Toimittajan syyllistyessä laiminlyönteihin tilaajan on huolehdittava siitä, että sopimuk-

sen tarkoittamia maksueriä ei makseta ennen velvoitteiden täyttämistä. Rakennus-

hankkeiden kohdalla on ennen viimeisen maksuerän suorittamista urakoitsijalle mm. 

varmistettava, että takuuajan vakuus on luovutettu ja että sivu-urakoitsijoilla tai kol-

mansilla tahoilla ei ole urakoitsijasta johtuvia vaati-muksia. 
 

 

6 Erinäiset määräykset 
 

6.1 Esteellisyys ja kilpailuneutraalisuus 

 

Tarjouksen, hankintaa koskevan sopimuksen tai sen tulkintaa koskevan asian käsit-

telyyn tai tavaran tai palvelun tarkistamiseen osallistuvan henkilön tulee olla esteetön. 

Esteellisyydestä hankinta-asioissa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty kun-

talaissa ja hallintolaissa. 
 

Asian käsittelyä koskevasta esteellisyydestä on erotettava ns. kilpailuneutraalisuus. 

Sen mukaan yritys, jolla on ennakolta erityistietoa kilpailun kohteena olevasta hank-

keesta siten, että yritysten keskinäinen objektiivinen kilpailuasetelma vaarantuu, ei voi 

osallistua tarjouskilpailuun. Kilpailuneutraalisuuden varmistaminen on sekä hankin-

tayksikön että hankintaan osallistuvien toimittajien velvollisuutena. 
 
 

6.2 Asiakirjojen julkisuus ja salassapito 
 

Hankintoja koskevien asiakirjojen julkisuus riippuu hankinta-asian käsittely-vaih-

teesta. Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain säännöksiä. 

 

Se, keneltä tarjouksia on pyydetty tai kun asianomainen viranomainen on jättänyt 

osallistumishakemuksen, on julkinen asia sen jälkeen, kun asia on päätetty tai kirjattu 

viranomaisessa. Sen sijaan hankintayksikölle saapuneet tarjoukset eivät ole vielä 
avaamisen jälkeen julkisia. Eri asia on, jos asiassa järjestetään julkinen avaustilaisuus 
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(ks. kohta 4.6) tai jos viranomainen oman harkintansa perusteella muutoin antaa tie-

toja julkisuuteen esimerkiksi laajan esityslistoja koskevan jakelun kautta. Viimeksi 
mainittua menettelyä ei kuitenkaan hankinta-asioissa pidetä suositeltavana. 

 

Kun hankintaviranomainen on tehnyt hankintapäätöksen ja asiaa koskeva pöytä-

kirja/viranhaltijapäätös on allekirjoitettu, julkisuuskelpoinen päätös on syntynyt. Pää-

töksen julkistaminen tapahtuu tämän jälkeen viranomaisen harkinnan perusteella ot-

taen huomioon hankintalain ja julkisuuslain velvoitteet. Hankintapäätöksen tekemi-

sen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. 
 

Hankintayksikön tulee päätöksen jälkeen antaa päätös tiedoksi kilpailuun osallistu-

neille tarjouksentekijöille ja asettaa se yleisesti nähtäväksi kuntalain mukaisesti. Asi-
anosaisille toimitettuun päätökseen on liitettävä kaikki päätöksentekoon vaikuttaneet 

tiedot, jotta heillä on mahdollisuus arvioida päätöstä ja käyttää lakisääteisiä oikeustur-

vakeinoja (asianosaisjulkisuus). Lopullisesti kaikki hankinta-asiakirjat liikesalaisuuksia 
lukuun ottamatta tulevat julkisuus-lain nojalla julkisiksi, kun hankintasopimus on tehty 

(JulkL 7 §). Jälkimmäinen tilanne koskee lähinnä ns. yleisöjulkisuutta. 
 

Tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen antama tarjoushinta on julkinen. Tarjouk-
seen liittyvän kokonaishinnan lisäksi myös yksikköhinnat ja hintaerittelyt ovat pää-
sääntöisesti asianosaisjulkisia, koska tarjouskilpailun voittaja on saatettu valita näiden 
tietojen perusteella. Hankintakilpailuun osallistuneilla tarjoajilla on oikeus saada tieto 
myös muista tarjousten vertailuun ja päätöksen tekemiseen vaikuttaneista keskeisistä 
seikoista, jotta heillä olisi mahdollisuus tarvittaessa hakea muutosta päätökseen Han-
kintaviranomainen ei saa ilman asianosaisen suostumusta käyttää oikeudettomasti 
tietoja, jotka liittyvät tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalai-
suuteen. Vastaava kielto koskee muita näihin verrattavia tietoja, jos tällaisen tiedon 
ilmaiseminen saattaisi aiheuttaa elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa (JulkL 
24 §). 

 
EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimusta koskeva jälki-ilmoitus ei 

saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi yleisen edun vastaista tai saattaisi vaa-

rantaa luottamuksellisten liitetietojen säilyttämistä, perusteltuja kaupallisia etuja tai ter-

vettä kilpailua. 
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7 Muutoksenhaku 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3: Muutoksenhaku 

 

Kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskeviin hankintapäätöksiin voidaan hakea muutos-

ta valittamalla markkinaoikeudelle. Tämän lisäksi asianomainen voi tehdä hankintaoi-

kaisun hankintayksikölle itselleen. Hankintayksikkö voi myös omatoimisesti korjata 

päätöstään hankintaoikaisuin (HankL 146 §). 
 

Myös pienhankinnoissa voi hakea muutosta hankintaoikaisulla, mutta näistä ei voi va-

littaa markkinaoikeuteen. Pienhankinnoissa asianosaisen käytettävissä on myös kun-

talain mukainen oikaisuvaatimus. 
 

8 Määritelmiä ja käsitteitä  
 

1 Hankinta  
Tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä urakalla teettämistä taloudellista vasti-

ketta vastaan.  
 

2 Hankintayksikkö  
Hankintalaissa määritelty toimija (tilaaja), jonka tulee hankinnoissaan noudattaa 

hankintalakia. Hankintayksikkö on hankinnan suorittava organisaatio, jota edustaa 

esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän toimielin tai viranhaltija. Hankintayksikkö tai 

siihen kuuluva organisaatio toimii hankinnassa sopimuksen tekijänä ja tilaajana.  
 

3 Yhteishankintayksikkö  
Hankintayksiköiden perustama toimija, joka hankkii kilpailuttaen sen suoraan tai 

välillisesti omistaville ja yhteishankintayksikön toimintaan liittyneille hankintayksi-

köille tavaroita tai palveluja taikka tekee näille tavaroita, palveluja tai rakennusura-

koita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä.  
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4 Sidosyksikkö  

Hankintayksikköön sidossuhteessa (esim. kuntakonserni) oleva oikeudellisesti it-

senäinen yksikkö.  
 

5 Tilaaja  
Hankintayksikkö, joka toimii hankintalain tarkoittamana hankinnan kilpailuttajana 

(ks. hankintayksikkö).  
 

Tilaajaksi kutsutaan myös hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvän ta-varan, 

palvelun tai rakennustyön tilaaja samoin kuin suorassa hankinnassa toimivaa han-

kintayksikön edustajaa (vrt. ostaja).  
 

6 Ehdokas  
Toimittaja, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun tai jolta 

on pyydetty tarjous.  
 

7 Tarjoaja  
Toimittaja, joka on jättänyt tarjouksen.  

 

8 Toimittaja  
Tavaran toimittaja, palvelun tuottaja tai urakoitsija, joka tarjoaa markkinoilla tuot-

teitaan tai palveluitaan. Toimittajaksi kutsutaan myös hankintakilpailun voittanutta 

tilaajan sopijakumppania, joka vastaa hankintasopimuksesta.  
 

9 Tuottaja  
Ks. toimittaja.  
 

10 Ostaja  
Hankinnan tai ostotapahtuman käytännön toteuttaja hankintayksikön edustajana.  

 
11 Hankintasopimus  

Osapuolten yhtäpitävä tahdonilmaisu hankinnasta ja sen ehdoista, hankintasopi-

mus koskee tavaran toimittamista, palvelun suorittamista tai rakennustyön teke-

mistä. Hankintalaissa hankintasopimukseksi kutsutaan osapuolten välistä kirjal-

lista sopimusta.  
 

12 Tavarahankintasopimus  
Sopimus, joka koskee irtaimen tavaran ostoa, vuokraamista tai leasing-vuokraa-

mista perinteisin sopimuksin taikka puitesopimuksin, puitejärjestelyin tai osto-op-

tioin. Tavarahankintasopimus voi lisäksi koskea hankintaan liittyvää kokoamis- ja 

asennustyötä.  
 

13 Palveluhankintasopimus  
Sopimus, joka koskee pääosin palvelun ostamista.  

 

14 Rakennusurakkasopimus  
Sopimus, joka koskee pääasiassa rakennustyön suorittamista rakennuskoh-

teessa. Rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodos-

tama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.  
 

15 Puitesopimus  
Sopimus, joka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palvelutoimittajan taikka 

urakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin 
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sovellettavista hinnoista, määristä tai muista ehdoista. Kynnysarvot ylittävissä han-

kinnoissa, joissa sovelletaan hankintalakia, puitesopimuksia kutsutaan puitejärjes-

telyiksi (ks. puitejärjestely).  
 

16 Käyttöoikeussopimus  
Palvelua tai rakennusurakkaa koskeva sopimus, jossa palvelun tai rakennustyön 

vastikkeena on joko toteutettavan palvelujärjestelmän (mm. vesi-johtoverkoston) 

käyttöoikeusoikeus tai rakennettavan kohteen käyttöoikeus taikka tällainen oikeus 

ja maksu yhdessä.  
 

17 Hankintaohjelma  
Hankinnassa mahdollisesti käytettävä asiakirja, jossa määritellään toteutettavaan 

hankintaan liittyvät, tarjouspyyntöä täydentävät kaupalliset ehdot   
(vrt. urakkaohjelma).  

 

18 Urakkaohjelma  
Rakennusurakkaan liittyvä kaupallinen asiakirja (vrt. hankintaohjelma), jossa 

määritellään mm. hankkeen sopimusoikeudelliset velvoitteet.  

 
19 Hankintamenettelyt  

Hankintalaissa mainitut erilaiset tavat (esim. avoin ja rajoitettu menettely) toteut-

taa hankintakilpailu. 
 

20 Avoin menettely  
Hankintamenettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.  

 
21 Rajoitettu menettely  

Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö pyytää tarjouksen valitsemiltaan ehdok-

kailta eli rajoitetulta määrältä ehdokkaita hankintalain mukaisesti.  
 

22 Neuvottelumenettely  
Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö hankintailmoituksessa tai tarjouspyyn-

nössä mainituin tavoin kilpailuttaa ja erityisin perustein neuvottelee yhden tai use-

amman toimittajan kanssa sopimuksen ehdoista.  
 

23 Kilpailullinen neuvottelumenettely  
Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö neuvottelumenettelyä muistuttavalla ta-

valla eri vaiheiden kautta valitsee hankkeen toteuttajan ja neuvottelee sopimuseh-

dot.  
 

24 Puitejärjestely  
Puitesopimuksiin kuuluva hankintalaissa mainittu erityinen menettely hankinnan 

toteuttamiseksi.  
 

25 Suorahankinta  
Hankintamenettely, jossa hankinta tehdään ilman tarjouskilpailua yhdeltä tai 

usealta toimittajalta.  
 

26 Tarjouskilpailu  
Hankintaprosessin vaihe, jolla hankintayksikkö pyrkii tarjouspyynnöllä löytämään 

edullisimman toimittajan.  
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27 Suunnittelukilpailu  

Menettely, jossa hankintayksikkö voi hankkia suunnitelman tai mallin, jonka erityi-

nen tuomaristo valitsee kilpailun perusteella (vrt. suunnitteluhankinta).  
 

28 Suunnitteluhankinta  
Suunnittelutehtävän (esim. kaavoitus- ja rakennussuunnittelu) toteuttamiseksi 

suoritettava palveluhankinta kilpailuttamalla ilman erityisen tuomariston käyttä-

mistä (ks. suunnittelukilpailu).  
 

29 Urakkakilpailu  
Menettely, jossa hankintayksikkö pyrkii kilpailuttamalla löytämään edullisimman 

rakennustyön toteuttajan.  

 

30 Rakennusurakka  
Sellainen talonrakennus tai muu rakennustyö, joka muodostaa taloudellisen tai 

teknisen kokonaisuuden.  
 

31 Kynnysarvo  
Hankintalaista ilmenevä ilmoitusvelvollisuuden euromääräinen, arvonlisäveroton 

vähimmäisarvo. Kynnysarvo voi olla kansallinen kynnysarvo tai EU-kynnysarvo. 

Näiden arvojen ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalaissa säädettyjä yk-

sityiskohtaisia määräyksiä (vrt. raja-arvo).  
 

32 Raja-arvo  
Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankin-

noissa neuvottelumenettelyn käytön sallittavuuden rajat osoittava euromäärä 

(vrt. kynnysarvot).  
 

33 Ennakko-ilmoitus/kausi-ilmoitus  
Ilmoitus tulevan vuoden aikana suunnitelluista, EU-kynnysarvon ylittävistä han-

kinnoista.  
 

34 Hankintailmoitus  
Ilmoitus, jolla annetaan mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun tai tehdä osal-

listumishakemus.  
 

35 Jälki-ilmoitus  
Hankintasopimuksen jälkeinen ilmoitus voittaneesta tarjouksesta EU-

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.  
 

36 Tilastoilmoitus  
Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeiden mukainen ilmoitus hankinnasta.  

 

37 Osallistumishakemus  
Hakemus, jolla ehdokas (yritys ym.) pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun.  

 
38 Tuoteryhmä  

Euroopan yhteisöjen tilastollisen tuotenimikkeistön (CPV) mukainen tavaran, pal-

velun tai urakkatyön tekninen ryhmittely viitenimikkeistöin ja numeroin (hankinta-

sanasto).  
 

39 Tekninen eritelmä  
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Toteutettavan hankinnan tarkoittaman tehtävän määrittelyssä käytettävä yhden-

mukaistettu tai tunnustettu standardi taikka eurooppalainen tekninen hyväksyntä.  
 

40 Toimittajarekisteri  
Hankintayksikön tai muiden hankintayksiköiden tai yhteisöjen ylläpitämä rekisteri, 

johon hyväksytään ne tavarantoimittajat ja palvelun tuottajat sekä urakoitsijat, 

jotka täyttävät hankintayksikön asettamat yleiset rekisteröintiehdot.  
 
 

9 Ohjeiden voimaantulo 

 

Hankinnoista annetut ohjeet tulevat voimaan 1.1.2017. Ohjeistus päivitetty 04/2021.  
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Liite 1 
  
Tämä mallipohja koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 

soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa. Ohjetta sovelletaan 1.1.2020 alkaen tehtyihin hankintapäätök-

siin. 

 
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 

voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 

hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankin-

taoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeu-

delle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 I Hankintaoikaisuohje 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 

vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankin-

tayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt eh-

dokas tai muu taho, jota asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa-

nut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä 

tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-

oloajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä-

päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuk-

sen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-

doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot-

tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 

ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii-

kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 

viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen 

asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu-
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neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu-

neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 

aikana. 

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy-

tävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankin-

tayksikön hallussa. 

 

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

xxx oy/viranomainen  

PL 555,  

postinumero käyntiosoite 

sähköposti 

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulu-

essa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa 

asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankin-

tayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 

asemaan. 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä 

tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 

2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
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3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksin-

omaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

VALITSE SEURAAVA TEKSTI, JOS KYSEESSÄ PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA 

HANKINTA (esim. minikisa) TAI DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN 

HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA RATKAISU. POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI TAI TEKSTIT 

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoi-

keus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos 

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on 

painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu 

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa 

hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 

146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta 

muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä 

syy. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-

doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot-

tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 

ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii-

kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 

viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen 

asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu-

neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu-

neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 

aikana. 

 

 Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon han-

kintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan va-

litusaikaan. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan 

päättymistä. 

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa POISTA KOHTA, MIKÄLI SE EI KOSKE PÄÄTÖSTÄ 

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa 

koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kulu-

essa ilmoituksen julkaisemisesta. 
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TAI 

Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koske-

vaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suora-

hankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

TAI 

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa 

koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. 

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus POISTA KOHTA, MIKÄLI SE EI KOSKE PÄÄTÖSTÄ 

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoite-

tun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on 

tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on teh-

nyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan no-

jalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejär-

jestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän si-

sällä tehtävää hankintaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk-

sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja 

hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä kos-

kevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valitta-

jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-

toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyn-

tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 

kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimit-

taa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
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Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 

uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muu-

tokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tul-

leeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-

sen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-

netun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomiois-

tuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 

muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han-

kintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava han-

kintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 

Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 

henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin 

avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) sääde-

tään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-

nusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä 

sen jälkeen. 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Markkinaoikeuden osoite: 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

puh. 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

markkinaoikeus(at)oikeus.fi 

 

 


