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Yleistä

• Julkiset hankinnat = viranomainen ostaa vastiketta vastaan tavaraa, 
palvelua tai rakennusurakan oman organisaationsa ulkopuolelta

• Julkisten hankintojen arvo Suomessa on jo n. 30 mrd € = lähes viidennes 
Suomen BKT:sta

• Menettelysäännöt laissa julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (ns. hankintalaki ) sekä  laissa vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (ns. erityisalojen hankintalaki)

• Kyse on siis siitä, miten verovaroilla tehdään hankintoja

• Jatkossakin jää pitkälti hankintayksikön harkintavaltaan, mitä se hankkii 
ja millaisilta yrityksiltä 



Taustaa

• Lakiuudistuksen taustalla ollut EU:n uusi hankintasääntely tuli voimaan 
vuonna 2014 

• Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017

• Uutta lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen alkaneisiin kilpailutuksiin 
= hankintailmoitus julkaistu 1.1.2017 tai myöhemmin 

• Uuden hankintalain löydät linkistä: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

• Pykälien perusteluja ja taustoitusta löydät halutessasi mm. hallituksen 
esityksestä:  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_108+2016.a
spx

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_108+2016.aspx


Uudistus isossa kuvassa

• Jatkossakin sääntelyllä tavoitellaan verovarojen tehokasta käyttöä, laadukkaita 
hankintoja, kilpailua, toimijoiden tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua…

• Perusrunko ennallaan: hankinnoista ilmoitetaan julkisesti, pyydetään tarjouksia 
määräajassa, kerrotaan etukäteen syrjimättömät soveltuvuus- ja valintaperusteet, 
tehdään perusteltu ja valituskelpoinen päätös…

• Muun muassa kaikkien kansallisten hankintojen menettelysäännöt keventyivät 
huomattavasti

• EU-hankintoihin joitain uusia menettelyjä, lisää joustonvaraa 

• Sosiaaliset ja ympäristökriteerit korostuvat prosessin eri vaiheissa, osittain jopa 
pakottavina 

• Tehostetaan sääntelyn noudattamisen valvontaa 

• Parannetaan yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia



Kansalliset kynnysarvot nousivat

• Tavara- ja palveluhankinnat 30.000 €  60.000 €

• Rakennusurakat 150.000 € kuten aiemmin

• Koulutus- ym. palvelut 100.000 € kuten aiemmin

• Sote- palvelut 100.000 €  400.000 €

• Muut erityiset palvelut (esim. hotelli- ja ravintolapalvelut, 
oikeudelliset palvelut) 100.000 €  300.000 €

• Käyttöoikeussopimukset 30.000/150.000 €  500.000 €



EU-kynnysarvot pysyivät nykytasolla vuoden 
2017 alussa 
• Päivitetty 1.1.2018

• Tavara- ja palveluhankinnat 209.000 € -> 221.000 €

• Valtion keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnat 
135.000 € -> 144.000 €

• Rakennusurakat 5.225.000 € -> 5.548.000 €



Kansallisten hankintojen menettelysäännöt 
kevenivät 

• Kansallisissa hankinnoissa (samoin kuin sote-hankinnoissa, erityisissä palveluhankinnoissa ja 
käyttöoikeussopimuksissa) voidaan soveltaa huomattavasti aiempaa kevyempiä 
menettelysääntöjä

• Hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 
lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen
➢ 3 § 1 mom: Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia ja muita toimittajia 

tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen

➢ Ei tarkempia menettelysääntöjä tai eri menettelyjen kuvauksia!

• Suorahankintaperusteet kuitenkin yhtä tiukat kuin EU-hankinnoissa

• EU-hankintamenettelyjen kanssa yhtäläisesti lain tarkoitus, periaatteet, määritelmät, 
soveltamisalakysymykset, yhteishankinnat, ennakoidun arvon laskeminen, päätökset, 
hankintasopimus, oikeussuojakeinot



Viranomainen valvomaan hankintasääntelyn 
noudattamista 
• Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) jatkossa valvova viranomainen
• Jokainen voi tehdä toimenpidepyynnön (ei siis tarvitse olla asianosainen, 

kuten hankintalain oikeussuojakeinojen kohdalla)
• KKV voi myös oma-aloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin 
• KKV voi kieltää hankintayksikköä panemasta laitonta suorahankintaa 

täytäntöön  
• Jos esim. EU- tavarahankinta on jo tehty laittomana suorahankintana, KKV 

voi tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamuksista 
➢tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu, sopimuskauden lyhentäminen, 

hankintapäätöksen kumoaminen

• Muissa menettelyrikkomuksissa hallinnolliset ohjauskeinot 
• Yritysten valitustie markkinaoikeuteen jatkossakin käytettävissä



Sidosyksikkösääntelyyn tiukennuksia  

• Hankintayksikkö saa tiettyjen edellytysten täyttyessä tehdä ilman kilpailuttamista 
hankintoja sidosyksiköltään (esim. kunta omistamaltaan yhtiöltä)

• Jotta yksikkö voi olla sidosyksikkö, se saa harjoittaa enintään 5 prosentin ja 
enintään 500.000 euron osuuden vuosittaisesta liiketoiminnastaan muiden 
tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on

• (Hankintadirektiivin sallima yläraja olisi ollut peräti 20 %, aiempi kansallinen raja 
oli 10 %) 

• Prosenttiosuus on 10, ja 500.000 euron rajaa ei sovelleta, jos sidosyksikön 
liiketoimintaa vastaavaa markkinaehtoista toimintaa ei ole
• Markkinaehtoista toimintaa ei katsota olevan, jos hankintayksikkö on julkaissut sidosyksikön 

suunnitellusta ”ulosmyynnistä” avoimuusilmoituksen, eikä ole saanut määräajassa (vähintään 
14 päivää) vastauksia vastaavasta markkinaehtoisesta toiminnasta 



Sidosyksikkösääntelyyn siirtymäsäännökset 

• Uuden lain prosenttiosuutta (5 %) ja euromääräistä rajoitusta 
(500.000 €) sovelletaan 1.1.2019 lähtien

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin niitä 
sovelletaan vasta 1.1.2022 lähtien 

• Siirtymäajan loppuun asti rajoitus on 10 % (ilman euromääräistä 
rajaa)

• Jätehuollon osalta siirtymäsäännöksenä 15 %  31.12.2017 ja 10 % 
 31.12.2018 saakka  



Vain EU-hankintoja koskevia 

uudistuksia  



(Tarjousperusteinen) neuvottelumenettely 
lähes ennallaan

• Neuvottelumenettelyn käyttö helpottuu, uusina käyttöedellytyksinä
• Hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää olemassa olevien ratkaisujen mukauttamisella
• Hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja

• Hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa esitettävä kuvaus 
tarpeista, vaadittavat ominaisuudet, vertailuperusteet, vähimmäisvaatimukset

• Neuvotteluihin valituilta pyydetään alustava kirjallinen, suppea tarjous, ”pohja-asiakirja”
• Se voidaan vertailla ja valita, jos kerrottu hankintailmoituksessa

• Voidaan pyytää uusia mukautettuja tarjouksia

• Neuvoteltava alustavien ja myöhempien tarjousten parantamisesta

• Tarjouspyyntöä tai neuvottelukutsua voidaan muuttaa, ei kuitenkaan ”pakollisten” 
vähimmäisvaatimusten ja vertailuperusteiden osalta

• Neuvottelut päätettävä ja pyydettävä lopulliset tarjoukset, joista ei saa enää 
neuvotella 



Kilpailullinen neuvottelumenettely muuttui 
hieman
• Neuvotteluissa kartoitetaan keinoja ja ratkaisuvaihtoehtoja 

hankintayksikön tarpeiden tyydyttämiseksi 

• Neuvottelujen lopputuloksena on ratkaisuvaihtoehtojen karsiminen 
yhteen tai useampaan (vrt. neuvottelumenettelyssä lopullinen 
tarjouspyyntö ja tarjoukset)

• Käyttöedellytykset yhtenäistetty samoiksi neuvottelumenettelyn 
kanssa 

• Menettely pääosin ennallaan 

• Uutta velvoite vahvistaa hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa alustava aikataulu 



Täysin uutena menettelynä 
innovaatiokumppanuus
• Kokonaan uusi hankintamenettely

• Yhdistää tutkimus- ja kehittämispalveluhankinnan sekä kyseisen työn lopputuloksena 
syntyneen idean tai prototyypin hankinnan samaan hankintamenettelyyn

• Käytettävissä, kun hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää markkinoilla jo olevilla 
tuotteilla (ainakaan ilman olennaisia muutoksia niihin)

• Neuvotteluihin mukaan otettavien ehdokkaiden määrää voidaan rajata ennalta kuten 
neuvottelumenettelyissäkin (ehdokkaiden vertailua, ei tarjousten vertailua)

• Hankintayksikön on alussa määriteltävä tarve, tavoitteet ja vähimmäisvaatimukset 

• Tämän jälkeen menettely vastaa pitkälti neuvottelumenettelyä 

• Kumppanuus perustettava yhden tai useamman sellaisen kumppanin kanssa, joka 
harjoittaa erillisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja 

• Asetettava välitavoitteita, määriteltävä korvaukset, sovittava teollis- ja tekijänoikeuksista



Tarjouksen tekemiselle varattava 
vähimmäisaika lyheni 

• Otettava huomioon hankinnan laatu, monitahoisuus ja tarjousten laatimisen ja 
toimittamisen vaatima aika

• Tarjousten jättämiselle varattava avoimessa menettelyssä vähintään 35 päivää, 
osallistumishakemuksille ja alustaville tarjouksille 30 päivää

• Muut hankintayksiköt kuin valtion keskushallintoviranomaiset voivat asettaa 
rajoitetussa menettelyssä tarjousten jättämiselle lyhyemmän määräajan 
sopimalla siitä valittujen ehdokkaiden kanssa 

• Nopeutetussa menettelyssä voidaan lyhentää avoimen, rajoitetun ja 
neuvottelumenettelyn määräaikoja, jos noudattaminen perustellun kiireen vuoksi 
mahdotonta 

• Tarjouksille jätettävä vähintään 15 päivää ja osallistumishakemuksille 10 päivää

• Vastapainoksi hankinta-asiakirjat on jatkossa asetettava saataville 
hankintailmoituksen julkaisupäivänä



Markkinakartoituksen pelisääntöjä 
tarkennettiin
• Laissa todetaan, että hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoitusta ja käyttää 

asiantuntijoita

• Koskee tarjouskilpailun valmistelua

• Neuvot eivät kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai suosimiseen 

• Ehdokkaan tai tarjoajan osallistumisesta hankinnan valmisteluun uudet 
säännökset

• Muille tarjoajille ja ehdokkaille on annettava samat tiedot, jotka hankinnan 
valmisteluun osallistunut on saanut

• Jos mikään muu keino ei auta tarjoajien ja ehdokkaiden asettamiseen samalle 
viivalle, hankinnan valmisteluun osallistunut on suljettava pois tarjouskilpailusta 



Miten hankinnan kohdetta saa kuvata; 
standardit, sertifikaatit
• Hankinnan kohteen kuvauksessa ei jatkossakaan saa mainita valmistajaa tai 

tavaramerkkiä, paitsi jos kohdetta ei muutoin voi kuvata täsmällisesti. Viittaukseen on 
tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava". 

• Hankinnan kohde voidaan kuvata viittaamalla kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja

• Hankintayksikön on kuitenkin hyväksyttävä myös tuotteet, jotka eivät ole standardin 
mukaisia, mutta täyttävät niissä asetetut, hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset 

• Tarjoajan on siten voitava osoittaa muulla asianmukaisella tavalla, että standardin 
(relevantit) vaatimukset täyttyvät 

• Toisaalta jos tuote on (relevantin) standardin mukainen, se on vahva näyttö tuotteen 
tarjouspyynnön mukaisuudesta, vaikka hankinnan kohteen kuvauksessa ei olisi viitattu 
standardiin 

• Vaatimustenmukaisuuden toteuttamisessa voidaan edellyttää sertifikaatteja tai 
testausraportteja, mutta jos tarjoajalla ei ole itsestään riippumattomista syistä 
mahdollisuutta käyttää niitä, myös muu asianmukainen näyttö hyväksyttävä 



Tavaralta tai palvelulta voi jatkossa edellyttää 
merkkiä 

• Hankintayksikön huomioitava luonnollisten henkilöiden käyttöön tulevan 
hankinnan kohteen kuvauksessa esteettömyys vammaisille käyttäjille tai 
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu

• Hankintayksikkö voi vaatia tiettyä merkkiä (esim. ympäristöystävälli-
syyttä kuvaavat EU-kukka ja pohjoismainen Joutsenmerkki) näytöksi siitä, 
että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristö-, sosiaalisia tai muita 
ominaisuuksia 
• Merkin oltava valmisteltu avoimesti, kaikkien kohtuudella saatavilla, vaatimukset 

syrjimättömiä ja relevantteja jne. 

• Muut asianmukaiset todistuskeinot käytettävissä vain, jos tarjoajalla ei 
todistettavasti ole itsestään riippumattomista syistä ollut mahdollisuutta
saada vaadittua tai vastaavaa merkkiä

• Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät eivät saa perusteettomasti 
rajoittaa kilpailua, tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 



Selvästi tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset 
hylättävä jatkossakin 
• Jatkossakin tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan, että tarjottu 

tavara tai palvelu on vaatimusten mukainen

• Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljettava pois

• Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot ovat 
puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut tiedot puuttuvat, 
hankintayksikkö voi pyytää toimittamaan, lisäämään, selventämään 
tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja 
määräajassa

• Hankintayksiköllä jatkossa nykyistä laajemmat mahdollisuudet 
täsmennyttää tarjouksia. Kyseessä hankintayksikön oikeus, ei 
velvollisuus  



Alihankinnat tarkempaan valvontaan 

• Alihankkijaksi tulisi katsoa vain konkreettisesti tavaran tai palvelun tuottamiseen osallistuva 
toimittaja, ei esim. palveluntarjoajan tavarantoimittaja tai tilintarkastaja 

• Hankintayksiköllä on oikeus vaatia tarjoajaa tai ehdokasta ilmoittamaan alihankintoina 
teetettävät osuudet ja alihankkijat 
• Ei kuitenkaan oikeutta kieltää käyttämästä alihankkijoita ilman erityisiä syitä 

• Rakennusurakan tai hankintayksikön välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa tehtävien 
palveluhankintojen alihankintatöiden osalta voidaan vaatia tietoja alihankkijoista 
yhteystietoineen ja edustajineen
• Laajennettavissa hankintayksikön halutessa myös muihin sopimuksiin ja pidemmälle alihankintaketjuun

• Rakennusurakoissa, palveluhankinnoissa sekä tavarahankintojen kokoamis- ja asennustöissä 
hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoaja itse toteuttaa kriittiset tehtävät

• Poissulkuperusteet koskevat myös alihankkijoita; pakollisten kohdalla hankintayksikön on 
vaadittava alihankkijan vaihtamista, harkinnanvaraisten kohdalla voi vaatia



Pakollisia poissulkuperusteita tuli lisää

• Entisten lisäksi uusia pakollisia poissulkuperusteita

• Uutta rikoslain 47 luvun rikkomukset poissulkuperusteena
➢ Tarjouskilpailusta on poissuljettava yritys, jonka vastuuhenkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella 

tuomiolla tuomittu mm. työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, työntekijöiden 
järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä 

➢ Jos rikos johtanut vain vastuuhenkilön sakkotuomioon tai tarjoajayrityksen saamaan yhteisösakkoon, ei (pakollista) 
poissulkuperustetta RL 47 rikkomuksen perusteella

• Hankintayksikön on pyydettävä voittaneelta yritykseltä rikosrekisteriotteet
sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös-, tai 
valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä
➢ = yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, hallituksen pj, nimenkirjoittaja, prokuristi, yhdistyksen pj, 

yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
➢ Yritys pyytää relevantiksi katsomiensa henkilöiden otteet oikeusrekisterikeskuksesta ja toimittaa hankintayksikölle, 

kohdehenkilöiden suostumus saatava

• Pakollisiin poissulkuperusteisiin ei voi vedota, jos rikosta koskevasta 
lainvoimaisesta tuomiosta on kulunut yli 5 vuotta



Rikosrekisteriotteelle merkittävät tiedot
Otteeseen merkitään tiedot lainvoimaisesta päätöksestä, jolla henkilö on 
tuomittu:
• Lahjuksen antamisesta, törkeästä lahjuksen antamisesta, lahjuksen antamisesta kansanedustajalle, törkeästä 

lahjuksen antamisesta kansanedustajalle

• Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta

• Ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta

• Veropetoksesta, törkeästä veropetoksesta

• Työeläkevakuutusmaksupetoksesta, törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta

• Avustuspetoksesta, törkeästä avustuspetoksesta, avustuksen väärinkäytöstä

• Lahjomisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottamisesta 
elinkeinotoiminnassa, törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa

• Rahanpesusta, törkeästä rahanpesusta, salahankkeesta rahanpesun tekemiseksi, tuottamuksellisesta 
rahanpesusta

• Terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen 
valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen 
antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, terrorismin 
rahoittamisesta

• Työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, 
työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta, luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä



Myös harkinnanvaraisia poissulkuperusteita 
lisää

• Myös uusia harkinnanvaraisia poissulkuperusteita tuli entisten lisäksi, 
mm.

• Työehtosopimusvelvoitteiden rikkominen
➢ Koskee vain räikeitä tapauksia, piittaamattomuutta selvistä TES:n määräyksistä

• Kielletty kilpailijayhteistyö. Tehty muiden toimittajien kanssa sopimuksia, joilla pyritään 
vääristämään kilpailua (esim. kartelli)

• Merkittävät tai toistuvat puutteet suorituksissa aikaisempien hankintasopimusten 
täyttämisessä
➢ Kyseisen hankintayksikön tai jonkun muun kanssa 

➢ Oltava objektiivisesti todistettavissa, puutteiden on tullut johtaa esim. sopimuksen päättämiseen tai 
korvaukseen

• Ei oikeutta sulkea pois, jos tapahtumasta on kulunut yli 3 vuotta 



Pk-yritysten osallistumista helpotettiin 

• Hankintayksikkö ei voi ilman perusteltua syytä edellyttää tarjoajalta tai 
ehdokkaalta suurempaa vuotuista vähimmäisliikevaihtoa kuin 2 x 
hankintasopimuksen arvo 

• Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pk-yritykset ja muut 
yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan 
tarjouskilpailuihin

• Hankintayksikön perusteltava, jos se ei jaa hankintaa osiin 
• Jos olet yksin liian pieni, käytä alihankkijoita tai hakeudu alihankkijaksi 

toiselle
• Yhteinen tarjous kilpailijan kanssa vain, jos yksin osallistuminen ei 

mitenkään muuten ole mahdollista! (tulkitaan helposti kielletyksi 
kilpailijayhteistyöksi)



Näytön esittäminen poissulkuperusteista ja  
soveltuvuusvaatimuksista uudistui merkittävästi

• Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa 
(ESPD) alustavana näyttönä siitä, että 
• Pakolliset tai harkinnanvaraiset poissulkuperusteet eivät täyty ja 
• Hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät

• Samaa asiakirjaa voi käyttää useissa hankintamenettelyissä vahvistamalla, että se on 
edelleen voimassa (edellyttäen että soveltuvuusvaatimukset ovat yhtenevät)

• Sähköiseen versioon siirryttävä viimeistään 18.10.2018

• Komissio julkaissut vakiolomakkeen, mutta siihen on tulossa muutoksia 

• Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla ohje asiakirjan täyttämiseksi: 
http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-
b316-d9df153b784c

• Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valitulta tarjoajalta 
todistukset ja selvitykset pakollisten poissulkuperusteiden ja soveltuvuusvaatimusten 
osalta 

http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-b316-d9df153b784c


Tarjousten valintaperusteissa uutta ja vanhaa

• Jatkossa kokonaistaloudellisesti edullisin = 
• hinnaltaan halvin (= hankintahinta)
• kustannuksiltaan edullisin (= esim. elinkaarikustannuksiltaan halvin) tai 

• hinta-laatusuhteeltaan paras (sama kuin aiemman lain kokonaistaloudellisesti edullisin)

• Palvelua tuottavan henkilöstön pätevyys ja kokemus voi olla vertailuperuste, jos sillä on 
vaikutusta sopimuksen toteuttamiseen
• Hankintayksikön estettävä ko. henkilöstön (epäedullinen) vaihdos sopimuskaudella 
• Erotettava tarjoavan yrityksen ominaisuuksista ja referensseistä, jotka eivät 

lähtökohtaisesti voi olla vertailuperusteita 
• Yrityksen referenssit mahdollisia vertailuperusteina vain, jos liittyvät hankinnan 

kohteeseen eikä käytetä samalla myös soveltuvuusvaatimuksena

• Muissa kuin tavarahankinnoissa perusteltava halvin hinta-kriteerin käyttö

• Ranskalainen urakka sallittu (hinta lukittu, kilpaillaan vain laadulla)



Sosiaaliset ja ympäristökriteerit korostuvat 
myös valintaperusteissa

• Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet voivat liittyä laadullisiin, yhteiskunnallisiin, 
ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin

• Laadulliset ominaisuudet voivat liittyä vaikkapa tavaran takuuajan pituuteen tai 
suorituskykyyn

• Ympäristöominaisuudet voivat olla esimerkiksi ajoneuvon vähäpäästöisyyttä

• Sosiaalisista ominaisuuksista esimerkkinä voi ajatella hankinnan kohteena olevaa 
palvelua tuottavaan henkilöstöön kohdistuvaa tasa-arvo-ohjelmaa tai 
konkreettisia työsuojelutoimenpiteitä (yritystä yleisesti koskeva ohjelma tuskin 
soveltuu vertailuperusteeksi)

• Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen ja oltava syrjimättömiä
• Liityntä sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa elinkaaren vaiheessa

• Ei saa olla liian yleinen, kuten ”työturvallisuus”, ”yrityksen toimintamalli”

• Paikallisuutta ei saa vaatia, paikallistuntemusta kylläkin



Elinkaarikustannuksia vertailuperusteena 
täsmennetiin
• Hankintayksikkö voi käyttää vertailuperusteena elinkaarikustannuksia

• Hankintayksikön sisäiset tai käyttäjille aiheutuvat kustannukset
• Esim. tuotanto-, kuljetus-, käyttö-, ylläpito- ja käytöstä poistokustannukset 

• Myös ulkoiset ympäristövaikutukset, esim. tavarassa käytettyjen raaka-aineiden 
hankkimisesta aiheutuvat saasteet tai tuotteen valmistuksen aiheuttama ympäristön 
pilaantuminen, kunhan rahallisesti mitattavissa



Poikkeuksellisen halpa tarjous hylättävä, jos 
syynä esim. TES-rikkomukset 
• Hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen 

hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen 
alhaiselta

• Jos poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 
Suomen tai EU:n lainsäädännön, työehtosopimusten, taikka kv. 
sopimusten ympäristö-, sosiaali- tai työoikeudellisten 
velvoitteiden laiminlyönnistä, hankintayksikön on hylättävä 
tarjous



Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin supistuu 

• Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin:

• Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä 
viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on 
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

• Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole --- oikeutta:

• 6) julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai 
ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä 
hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina annettava (entinen muotoilu)

• 6) julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan tarjoajan liike- tai 
ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä 
kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava (uusi muotoilu) 

• Eli tiedonsaantioikeus supistunut, liike- ja ammattisalaisuuksien suoja vahvistunut



Lisätiedot:

juha.terho@rakennusteollisuus.fi


