
Hankintalainsäädännön soveltaminen 

Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, 
sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Tietyillä erityisaloilla tehtäviin urakkahan-
kintoihin sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-
kinnoista (349/2007). Kaikkiin hankintoihin sovelletaan lisäksi hankinta-asetusta (614/2007).  

Hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä ovat mm. 

• valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset  
• valtion liikelaitokset   
• evankelisluterilainen kirkko sekä ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat,  
• ns. julkisoikeudelliset laitokset   

 
Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. 
 
Hankinnasta ilmoittaminen 

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista on ilmoitettava HILMAssa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. HILMA on kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoi-
tuskanava, jossa ilmoitukset tehdään ja julkaistaan suomen tai ruotsin kielellä. Yritykset saavat HILMAsta tiedon 
käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. 

Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka voi johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeu-
dessa. On myös huomattava, että hankintailmoituksen sisältö ratkaisee, jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö 
eroavat toisistaan. 

Hankintamenettelyt 

Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikkö käyttää han-
kinnan tekemisessä. Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin ja rajoitettu menettely, joita hankintayksikkö voi 
käyttää kaikissa hankinnoissaan. Muita hankintamenettelyjä ovat mm. neuvottelumenettely ja kilpailullinen neu-
vottelumenettely, joita hankintayksikkö voi käyttää tietyissä erityistilanteissa.  

Tarjouspyynnön laatiminen 

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta itse päättää, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoilla sekä mitä han-
kinnan kohteen ominaisuuksia se hankinnassa painottaa. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava siten, että niistä 
yksiselitteisesti käy ilmi hankinnan sisältö, laatu, laajuus, hankinnan keskeiset ehdot ja hankintamenettelyn si-
sältö ja vaiheet.  Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella yritysten on voitava arvioida kiinnostustaan, soveltuvuut-
taan ja mahdollisuuksiaan ehdokkaina tai tarjoajina. Tarjouspyynnön tulee olla niin selkeä, että tarjouspyynnön 
perusteella annettavat tarjoukset ovat yhteismitalliset ja vertailukelpoiset.  

Hankinnan kohteen määrittämisen ohella hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajien rahoitukselliselle ja 
taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle eli alan toimijoiden kyvylle to-
teuttaa hankinta.   

Asetettujen vaatimusten tulee liittyä tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan 
luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Soveltuvuusvaatimusten tulee olla puolueettomia eivätkä ne saa 
vaarantaa ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Hankintayksikön tulee hankinnan luonteen ja laajuu-
den perusteella harkita vaatimusten tasoa, sillä soveltumattomat tai liian ankarat vaatimukset voivat rajoittaa 
tarpeettomalla tavalla kilpailua.  

Arvioidakseen tarjoajan hankinnan toteuttamiseen liittyvien taloudellista suorituskykyä koskevien vähimmäisvaa-
timusten täyttymistä tai valitessaan rajoitetussa menettelyssä ehdokkaita, hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta 
tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa esimerkiksi seuraavin selvityksin:  

1. pankin tai luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta taikka selvitys ammatinharjoittajan 
 asianmukaisesta vastuuvakuutuksesta;  

http://www.hankintailmoitukset.fi/


2. yrityksen tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, muut tilinpäätösasiakirjat sekä 
 konsernitilinpäätös), jos nämä on julkaistava ehdokkaan tai tarjoajan sijoittumismaassa; sekä  
3. todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimi-
 alalta enintään kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta, jos liikevaihtoa koskevat tiedot ovat saatavilla.  

Arvioidakseen tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vähimmäisvaatimusten 
täyttymistä tai valitessaan rajoitetussa menettelyssä ehdokkaita, hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjo-
ajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä esimerkiksi seuraavin asiakirjoin:  

Todistus tarjoajan tai yrityksen johtohenkilöiden sekä erityisesti palvelun tai urakan suorittamises-
ta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä  

• esimerkiksi tutkintotodistukset tai ansioluettelot  

Luettelo viimeksi kuluneen enintään viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista sekä 
todistus merkittävimpien urakoiden asianmukaisesta toteuttamisesta; todistuksesta tulee käydä 
ilmi urakoiden arvo, ajankohta ja toteutuspaikka sekä se, onko työt tehty ammattialan sääntöjen 
mukaan ja onko ne saatettu asianmukaisesti päätökseen 

• tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen ja kilpailuolosuhteiden hyödyntämis-
tä koskevien vaatimusten kanssa ristiriitainen voi olla menettely, jossa painoar-
voa annettaan yrityksen sellaisille referensseille, joilla ei ole merkitystä hankin-
nan kohteena olevan rakennusurakan kannalta. 

Selvitys rakennusurakoitsijan keskimääräisestä vuotuisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden lu-
kumäärästä enintään viimeisen kolmen vuoden aikana;  

• työvoiman ja johtohenkilöiden lukumäärän käyttäminen ehdokkaiden tai tarjoaji-
en valinnan perusteina voi olla perusteltua esimerkiksi hyvin laajoissa hankin-
noissa, jotka edellyttävät työvoiman nopeaa saatavuutta  

• työvoiman määrää koskevan vaatimuksia asetettaessa tulee käyttää kohtuuhar-
kintaa, koska ylimitoitetut työvoiman määrää koskevat vaatimukset voivat pie-
nemmissä hankinnoissa syrjäyttää aiheettomasti tarjouskilpailusta pienempiä yri-
tyksiä 

Hankintayksikkö voi hankinnan kohteen sitä edellyttäessä pyytää tarjoajalta selvityksen rakennusurakan toteut-
tamisessa toteutettavista ympäristönhoitotoimenpiteistä.  

Selvitysten vaatimisen tulee olla perusteltua menettelyn kohteena olevan rakennusurakan laadun ja laajuuden 
kannalta. Vaatimusten tulee myös olla kohtuullisessa suhteessa hankinnan toteuttamiseen liittyvien riskien mi-
nimointitavoitteen kanssa. Huomiota tulee lisäksi kiinnittää siihen, millä tavoin vaatimukset vaikuttavat ehdok-
kaiden tai tarjoajien määrään. Vaatimusten ei tule olla perusteettomia tai ylimitoitettuja.  

Hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tek-
nisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset 
eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.  

Teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritel-
mässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai 
tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muu-
toin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava". 

Tarjoajien valinnasta rajoitetussa menettelyssä  

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö valitsee rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen 
suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyviä arviointiperusteita käyttäen ne ehdokkaat, jotka se ottaa 
mukaan tarjouskilpailuun. Vain näille ehdokkaille lähetetään tarjouspyyntö. Ne ehdokkaat, jotka eivät täytä han-
kintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjo-
ajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on siten valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä ehdokkaiden 
soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita. 



Hankintayksikön on etukäteen hankintailmoituksessa ilmoitettava myös ehdokkaiden vähimmäismäärä ja, kun 
se on aiheellista, myös ehdokkaiden enimmäismäärä. Mikäli hankintayksikkö aikoo rajoittaa ehdokkaiden 
enimmäismäärää, sen on jo hankintailmoituksessa ilmoitettava vähimmäisvaatimusten lisäksi myös sellaiset 
perusteet, joita se aikoo käyttää ehdokkaiden valinnassa. Vaatimukset ja perusteet voivat liittyä esimerkiksi 
ehdokkaiden tai tarjoajien vakavaraisuuteen, ammattipätevyyteen tai kokemukseen. Ehdokkaiden valinnassa 
käytettäviä perusteiden osalta hankintayksikön ei tarvitse ilmoittaa perusteiden painotuksia.  

Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin hankintayksikön ilmoittama enimmäismää-
rä, hankintayksikkö valitsee vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista menettelyyn mukaan otettavat eh-
dokkaat hankintailmoituksessa ilmoittamiensa valinnassa käytettävien perusteiden perusteella. Jos taas ehdok-
kaiden enimmäismäärää ei ole rajoitettu, mukaan on otettava kaikki vähimmäisvaatimukset täyttäneet tarjoajat. 

Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet  

Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on ilmoitettava tarjouksen valintaperuste eli käytetäänkö valinnassa 
halvinta hintaa vai kokonaistaloudellista edullisuutta.  

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkinnassa, kuitenkin 
siten, että vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne 
saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankin-
nan sisällön perusteella päättää laatutekijöiden ja hintatekijöiden painoarvosta. 

Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulee pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksiköl-
le. Kysymys on julkisten varojen käytöstä, joten hankinnasta aiheutuville kustannuksille eli esimerkiksi hinnalle 
tulisi antaa riittävä painoarvo tarjousten valinnassa. Toisaalta markkinaoikeus ei ole puuttunut esimerkiksi asian-
tuntijapalveluiden hankintaprosesseihin, joissa hinnan painoarvo on ollut vain noin 30 % hankinnan arvosta. 

Hankinnan kohteeseen liittyviksi voidaan katsoa sellaiset vertailuperusteet, jotka koskevat välittömästi hankin-
nan kohdetta. Tällaisia vertailuperusteita ovat esimerkiksi hankinnan kohteena olevan rakennustyön laatu, hinta 
tai toimitusaika. Sitä vastoin sellaisia vertailuperusteita, joilla ei ole liittymää hankinnan kohteeseen ei voida 
käyttää tarjousten vertailuperusteina. Tällaisia vertailuperusteita ovat esimerkiksi tarjoajayrityksen toimintaan 
liittyvät tekijät. Tarjoajien soveltuvuusehdot tulee lähtökohtaisesti erottaa hankinnan kohteeseen liittyvistä tarjo-
usten vertailuperusteista. 

Koska vertailuperusteiden tulee olla syrjimättömiä, sallittua ei esimerkiksi ole sellaisten vertailuperusteiden käyt-
täminen, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suo-
sivat paikallista toimittajaa.   

Vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi hankintalaissa mainittuja perusteita kuten laatua, hintaa, teknisiä 
ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannuste-
hokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutus-
aikaa taikka elinkaarikustannuksia.  

Jokaisen kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteista ei ole välttämättä kuitenkaan tuotettava talou-
dellista etua hankintayksikölle, vaan myös sellaiset seikat, jotka eivät ole puhtaasti taloudellisia voivat vaikuttaa 
tarjouksen edullisuuteen. Tällaisia seikkoja voivat olla mm. ympäristönäkökohdat. Käytettyjen vertailuperustei-
den on kuitenkin oltava mitattavissa ja liityttävä hankinnan kohteeseen. 

Hankinnasta aiheutuvien välittömien kustannusten lisäksi merkitystä voidaan antaa myös koko hankinnan elin-
kaaren aiheuttamille kustannuksille. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi takuuehdot, huoltokustannuk-
set, jätteiden käsittelyyn liittyvät kustannukset tai jälleenmyyntiarvo.  

Tarjouksen vertailuperusteina ei tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden tai tarjoajien ominai-
suuksiin. Tarjousten vertailuperusteina ei esimerkiksi tule käyttää tarjoajan muille asiakkaille tarjoamien tuottei-
den referenssien lukumäärää eikä muitakaan teknisiin, taloudellisiin tai muihin soveltuvuuden edellytyksiin liitty-
viä perusteita.  

Käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta on EU-hankinnoissa ilmoitettava tarjouksen vertailuperusteiden 
osalta niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli. Painotus voidaan ilmoittaa muun muassa pro-
sentteina tai suhteellisena osuutena toisesta perusteesta. Kansallisessa hankinnassa riittää, että ilmoitetaan 
vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.  



Kansallisissa hankinnoissa voidaan kuitenkin mm. rakennustyötä edellyttävissä hankinnoissa ottaa tarjousten 
valinnassa huomioon hankinnan toteuttamiseen liittyvä rakennustyön suorittamisesta vastaavan henkilöstön 
kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset ylittävä laadunhallintajärjestelmä, pätevyys, kokemus ja ammattitaito. Si-
ten hankintayksiköllä on mahdollisuus antaa tarjousten arvioinnissa esimerkiksi lisäpisteitä vähimmäisvaatimuk-
set ylittävästä ammattitaidosta, kuten lisätutkinnosta, jolla on merkitystä rakennustyön suorittamiselle. Vähim-
mäisvaatimukset ylittävän kelpoisuuden huomioiminen soveltuu käytännössä käytettäväksi erityistä ammattitai-
toa edellyttäviin rakennushankkeisiin, kuten vaativia saneeraustöitä tai vanhoja työtapoja edellyttäviin hankkei-
siin. 

Tarjouksen tekeminen 

Tarjouksen avoimessa menettelyssä voi tehdä jokainen alalla toimiva yrittäjä tai elinkeinonharjoittaja. Rajoite-
tussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat 
saa vain osallistumishakemuksen määräajassa jättänyt ja tarjoajaksi hyväksytty ehdokas.  

EU kynnysarvon ylittävässä hankinnassa tarjouksen tekemiselle on säädetty vähimmäismääräaika. Määräaiko-
jen tavoitteena on turvata tarjoajille riittävä aika ilmoittautua tarjouskilpailuun, ottaa selko tarjouspyynnön sisäl-
löstä sekä laatia tarjous. Tarjousajat vaihtelevat valitusta hankintamenettelystä riippuen sekä siitä, onko hankin-
nasta julkaistu ennakkoilmoitus vai ei.  

Kansallisissa hankinnoissa tarjouksen tekemiselle varattavalle ajalle ei ole säädetty minimiä. Tarjousten tekemi-
selle tulee olla hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullinen aika. Tarjousajan pituutta harkittaessa 
hankintayksikön tulee huomioida kilpailumahdollisuuksien hyväksikäytön ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun 
vaatimukset. 

Tarjouksen on oltava kirjallinen ja tarjouspyynnön mukainen. Tämä ehdoton vaatimus koskee niin tarjoajan so-
veltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin liitteitä. Hankintayksikön velvollisuus on hylätä tar-
jouspyyntöä vastaamaton tarjous. 

Tarjous on sitova ja velvoittaa tekijäänsä. Myös ilmoitetut hinnat ovat sitovia. Julkisissa hankinnoissa tarjoushin-
ta on lopullinen eikä siitä voida tinkiä.  

Tilaajavastuulaki velvoittaa hankintayksikköä varmistamaan tarjoajan luotettavuuden tietyltä osin ennen vuokra-
työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä. Jotkut tilaajavastuulain tarkoit-
tamista selvityksistä ovat samoja, joita yleisesti pyydetään tarjouksen tai osallistumishakemuksen liitteenä ja 
käytetään tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa. Hankintayksikön päätettäväksi jää, missä vaiheessa hankinta-
prosessia asiakirjoja vaaditaan tarjoajalta.  

Mahdollisuudesta jättää osatarjous tai vaihtoehtoinen tarjous ilmoitetaan hankintailmoituksessa. Koska tarjouk-
sen on oltava hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukainen, tarjoajan kannattaa ennen tarjouksen tekemistä 
tarkastaa osatarjousten tai vaihtoehtoisten tarjousten tekemisen mahdollisuus hankintailmoituksesta. Vaihtoeh-
toisten tarjousten tekeminen on mahdollista vain silloin, kun tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaista-
loudellista edullisuutta. 

Tarjoajan muistilista 
 
Tarjoajan tulee ottaa tarjousta tehdessään huomioon mm. seuraavat seikat: 
 

• tarjous on toimitettava pyydetyllä tavalla ja sen on oltava perillä oikeassa osoitteessa annettuun määrä-
aikaan mennessä 

• tarjouksen voimassaoloajan tulee olla tarjouspyynnön mukainen 
• tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla tarjouspyynnössä edellytetyllä kielellä eli yleensä suomeksi 
• tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut ja urakat tarjouspyynnössä 

esitetyssä muodossa; ellei tarjouspyynnössä ole nimenomaisesti ilmoitettu, että tarjouskilpailussa on 
mahdollista tarjota myös vain osaa hankinnan kohteesta, lähtökohtana on, että tarjouksen pitää olla ko-
konaistarjous 

• tarjouksen tulee sisältää kaikki selvitykset, kuvaukset, henkilöstökuvaukset, referenssitiedot, laadunhal-
lintaselvitykset ja ympäristöselvitykset, joita on pyydetty tarjouspyynnössä 

• tarjouksen tulee sisältää henkilöstön ansioluettelot, jos näitä tietoja pyydetään tarjouspyynnössä 



• tarjouksen tulee sisältää kalusto- tai laiteluettelo, kuten merkki, vuosimalli, kapasiteetti, varusteet, jos 
näitä tietoja pyydetään tarjouspyynnössä 

• tarjouksessa tulee ilmoittaa kaikki kokonaishinnat, erillishinnat, yksikköhinnat ja lisätyöhinnat, jos näitä 
yksilöityjä hintatietoja pyydetään tarjouspyynnössä 

• tarjoushintaan tulee sisällyttää kaikki ne tuotteet, palvelut ja materiaalit, joita edellytetään tarjouspyyn-
nössä 

• tarjouksen mahdollisten hinnantarkistusehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset 
• tarjouksen maksuehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset 
• tarjouksessa ilmoitetun toimitusajan ja –paikan sekä muiden toimitusehtojen tulee olla tarjouspyynnön 

mukaiset 
• tarjouksen sopimusehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset 
• tarjouksessa esitetyn työajan tulee olla tarjouspyynnön mukainen 
• tarjouksessa tulee antaa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudelli-

sen edullisuuden arviointiperusteeseen 
• tarjoukseen ei tule sisällyttää omia varaumia tarjouspyynnöstä 
 

Jos tarjouspyyntö (tai hankintailmoitus) vaikuttaa joltakin osin epäselvältä tai ristiriitaiselta taikka sen noudatta-
minen tuntuu kohtuuttomalta, asia tulee selvittää hankintayksiköltä hyvissä ajoin ennen tarjousten jättämistä. 
Tarjouspyynnöt tulee aina käydä läpi heti niiden saavuttua, jotta mahdolliset epäselvyydet tai ristiriidat ehditään 
selvittää hyvissä ajoin ennen tarjouksen jättämistä. 
 
Tarjouksen hinnan alentaminen ja muu parantaminen tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen on kiel-
lettyä. Tarjoaja ei saa muuttaa tai täydentää tarjouspyynnön vastaista tai puutteellista tarjoustaan tarjouspyyn-
nön mukaiseksi tarjousten jättämisen jälkeen, eikä myöskään hankintayksikkö saa varata tarjoajalle tähän tilai-
suutta. 
 
Tarjousten käsittely 

Tarjousten käsittelyn tulee tapahtua suljettuna eikä tietoja käsittelyn vaiheista tai hankinnan päätösesityksen 
valmistelusta tule antaa ulkopuolisille ennen hankintapäätöksen tekoa.  

Hankintayksikkö ei saa antaa tarjoajalle lisäaikaa tarjouksen tekemiseen eikä tarjoajalla myöskään ole mahdolli-
suutta täydentää puutteellista tarjoustaan tarjousajan umpeuduttua. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaami-
seksi hankintayksikön velvollisuus on hylätä myöhästynyt tarjous. 

Tarjoukset avataan tarjouksien tekemiselle varatun määräajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisesta tai avaus-
tilaisuudesta ei ole erityissäännöksiä hankintalaissa, mutta mm. kuntien ja valtionhallinnon hankintaohjeiden 
mukaan suositetaan, että tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, jossa mainitaan tilaisuuden aika ja paikka, läsnäoli-
jat, saapuneiden tarjousten lukumäärä sekä luettelo tarjoajista. Pöytäkirjaan kirjataan myös määräajan jälkeen 
saapuneet tarjoukset ja mahdollisesti täysin virheelliset tai vahingoittuneet tarjoukset sekä muut normaalista 
poikkeavat seikat.  

Kun asianmukaisesti saapuneet tarjoukset on avattu, aloitetaan tarjousten varsinainen käsittely vaiheittain: 

• Todetaan ja hylätään myöhästyneet tarjoukset.   
• Arvioidaan tai varmistetaan tarjoajan soveltuvuus.  
• Varmistetaan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus.  
• Suoritetaan tarjouspyynnön mukaisten tarjousten keskinäinen vertailu.  
• Todetaan tarjouskilpailun voittaja. 

Ehdoton vaatimus tarjousten käsittelyssä on tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu.  Mitä selvempi tar-
jouspyyntö on, sitä helpompaa tarjousten käsittely on.  

Hankintayksikön on ennen tarjousvertailuun ryhtymistä arvioitava täyttävätkö ehdokkaat ja tarjoajat niille asete-
tut taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen sekä tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät ennalta 
ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähim-
mäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.   



Hankintayksikkö voi harkintansa mukaan sulkea päätöksellään tarjouskilpailun ulkopuolelle myös tarjoajan, joka 
on tai jonka johtohenkilö on konkurssissa taikka jonka velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai 
muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty tai, jonka konkurssiin asettaminen 
tai purkaminen taikka saneerausmenettely on vireillä. Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea myös tarjoa-
ja, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja.  

Hankintayksikkö voi ottaa tarjousvertailussa huomioon lähtökohtaisesti ainoastaan sellaiset tiedot, jotka tarjoaja 
on esittänyt kirjallisessa tarjouksessaan. Tarjousten vertailu on tehtävä objektiivisesti, tarjoajia syrjimättömästi ja 
tasapuolisesti hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitetun vertailuperusteen mukaisesti.   

Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Näin 
ainakin silloin, jos tarjouksen vastaamattomuus voi vaikuttaa tarjouksen sisältöön tai tarjousten vertailtavuuteen. 
Pienten, tarjousten vertailtavuuteen vaikuttamattomien puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjous-
kilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden. Tällaisissa tilanteissa hankin-
tayksikön tulisi pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tarjoustaan tai siihen liittyviä selvityksiä tai 
asiakirjoja. Tarjouspyyntö on jo itsessään saattanut olla niin tulkinnanvarainen, että täsmennysten pyytäminen 
on perusteltua.  

Hankintayksikölle toimitetusta tarjouksesta tai asiakirjasta tulee julkinen sen jälkeen, kun hankintapäätös asias-
sa on tehty. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ja tarjousten vertailussa ja valinnassa käytettävät tiedot ovat päätök-
sen jälkeen yleisesti saatavilla olevia julkisia tietoja. Liike- ja ammattisalaisuudet on kuitenkin aina pidettävä 
salassa.  

Hankintapäätös 

Hankintayksikön on tehtävä hankinnasta kirjallinen päätös. Hankintapäätöksestä tulee ilmetä, mihin seikkoihin 
hankintapäätös ja voittajan valinta perustuu. Jos valintaperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuut-
ta, tulee hankintapäätöksestä ilmetä myös miten vertailuperusteita on sovellettu. 

Ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavia ratkaisuja voidaan myös tehdä hankintamenettelyn aikana vai-
heittain esimerkiksi ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuudesta tai tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta. 
Hankinta voidaan myös keskeyttää. Näistä kaikista ratkaisuista on tehtävä kirjallinen perusteltu päätös.  

Hankintayksikön tulee joko hankintapäätöksessä tai siihen liittyvissä muissa asiakirjoissa kertoa ratkaisuun vai-
kuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvi-
oida, onko hankintamenettelyssä noudatettu lain velvoitteita.  

Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdol-
lista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yhteystiedot sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämi-
sestä (oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi 
hankintaoikaisuna. 

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjalli-
sesti. Tiedoksianto tapahtuu käyttäen hankintayksikölle ilmoitettua sähköistä yhteystietoa tai kirjeitse.  

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen 
tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä. Tämä 
ajankohta on yleensä viestin lähettämispäivä, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanotta-
jalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto 
viestin lähettämispäivästä. 

Jos tiedoksianto tapahtuu kirjeitse, ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen 
tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen 
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy 
kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 



Muutoksenhaku 
 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä joko oikaisua (hankintaoikaisu) tai saattamalla asia valituksella markkina-
oikeuden käsiteltäväksi. Molemmat muutoksenhakukeinot ovat itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia. 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin-
tayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal-
listumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Tekemällä hankintaoikaisun hankintayksikkö voi myös itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun 
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asian uudelleen. Hankintaoikaisun tekeminen ei edellytä 
asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankinta-
sopimus on jo tehty. 

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  

Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi 
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

 
Pääsääntönä on, että valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina-
oikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle hankintapäätöksessä mainittuun osoitteeseen 
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.  

Mikäli markkinaoikeus katsoo hankintamenettelyn olleen virheellinen, se voi hakemuksen johdosta  

1. kumota hankintayksikön tekemän päätöksen kokonaan tai osittain  
2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä 

kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä  
3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä  
4. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todelli-

nen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä  
5. määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen  
6. määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun  
7. lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. 

Edellä 5-7 kohdassa mainittuja seuraamuksia voidaan soveltaa ainoastaan EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoi-
hin.  

Hyvitysmaksu voidaan määrätä, jos edellä 1-3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksi-
kölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat tai jos vali-
tus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. 

Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen koh-
teena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin 
jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta 
oikeuskäsittelyn ajaksi. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankinta-
sopimuksen arvosta. 

Tarjouskilpailuun osallistuneella yrityksellä on myös oikeus vaatia vahingonkorvausta hankintayksiköltä, joka on 
hankintalain vastaisella toiminnalla aiheuttanut yritykselle vahinkoa. Korvausvaatimus vahingosta tehdään kärä-
jäoikeudelle. 


