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KOULUTUKSEN 1 OSAN YDINSISÄLLÖT



Hankintojen yleiset oikeusperiaatteet

 Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita 
toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja 
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen

 Avoimuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus ovat myös EU-hankintalainsäädännön 
keskeisiä periaatteita

 Hankintalainsäädännön yksittäiset säännöt ilmentävät avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita

 Periaatteiden rikkomiseen voidaan vedota myös itsenäisesti eli ilman, että 
mitään hankintalain muuta nimenomaista säännöstä olisi rikottu
 Erityisesti tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus on tullut 

arvioitavaksi lukemattomissa markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisuissa
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Hankinnan suunnittelu ja valmistelu

 Markkinakartoitus
 Valmisteluvaiheen syrjimättömyys ja avoimuus
 Ennakkoilmoitus 
 Hankinnan kohteen ja laajuuden määrittely
 Hankinta-asiakirjojen julkisuus
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Tarjoajan mahdollisuudet vaikuttaa 
hankintoihin
 Esittele omia tuotteita

 Hankintayksikkö voi huomioida tuotteesi laatiessaan tarjouspyyntöä
 Vastaa hankintayksikön tietopyyntöihin

 Epävirallisia yhteydenottoja, joilla hankintayksikkö selvittää esim. 
ratkaisuvaihtoehtoja ja sopimusehtoja

 Kysy lisätietoja tarjouksesta
 Esitä kommentteja tarjousaikana

 Esim. jos tarjouspyyntö osoittaa, ettei hankintayksikkö ole tekemässä oman etunsa 
mukaista hankintaa

 Pyri luomaan tuotekokonaisuuksia, jotka alittavat kynnysarvot
 Huomaa kuitenkin, että kynnysarvoja ei voida kiertää pilkkomalla hankintaa 

(lähtökohtana luontevan hankintakokonaisuuden määrittely)
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OIKEUSSUOJAKEINOT



Oikeussuojakeinot

 Perinteiset oikeussuojakeinot: hankintaoikaisu tai hankintavalitus
 Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) nykyisin toimivalta valvoa 

julkisia hankintoja (erityisesti laittomat suorahankinnat)
 Valitusta harkittaessa syytä miettiä, miksi haluaa valittaa

 Jos oikeussuojan tarve on vahva, kannattaa asiasta yleensä aina 
valittaa markkinaoikeuteen

 Jos tarkoitus on vain tuoda hankintayksikön tietoon virheellinen 
menettely, voi hankintaoikaisukin olla riittävä

 KKV:lle voi tehdä toimenpidepyynnön myös anonyymisti
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Oikeussuojakeinot

 Perinteiset oikeussuojakeinot: hankintaoikaisu
tai hankintavalitus

 Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) nykyisin
toimivalta valvoa julkisia hankintoja 
(erityisesti laittomat suorahankinnat)

 Valitusta harkittaessa syytä miettiä, miksi
haluaa valittaa

 KKV:lle voi tehdä toimenpidepyynnön myös 
anonyymisti
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Valitusharkintaan liittyviä kysymyksiä

 Muutoksenhakuaika (pääsääntö): 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai 
tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä 
valitusosoituksineen
 Arvio valittamisen kannattavuudesta tehtävä mahdollisimman nopeasti
 Muutosta markkinaoikeudelta on haettava määräajassa riippumatta hankintaoikaisun 

hakemisesta
 Oikeudenkäyntikulut – oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 

perustuva tapauskohtainen kohtuullisuusharkinta
 Myös valittaja voi joutua vastuuseen vastapuolen tai lausunnonantajan kuluista
 Kulujen korvausvelvollisuus tarpeettomasta oikeudenkäynnin pitkittämisestä
 Hankintaoikaisuvaatimuksesta ei mahdollisuutta vaatia/saada kulukorvausta
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Valitusharkintaan liittyviä 
kysymyksiä
 Muutoksenhakuaika (pääsääntö): 14 

päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai 
tarjoaja on saanut tiedon hankintaa 
koskevasta päätöksestä 
valitusosoituksineen

 Oikeudenkäyntikulut –
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin perustuva 
tapauskohtainen kohtuullisuusharkinta
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Haasteita tarjoajan 
näkökulmasta
1. Koetaan, että aiheellinenkin valitus 

leimaa yritystä negatiivisesti
2. Koetaan, että hankintayksiköt eivät ota 

oikaisuvaatimuksia tosissaan
3. Oikaisuvaatimuksen ja 

markkinaoikeusvalituksen määräajat ovat 
päällekkäisiä

4. Valitusaika on lyhyt
5. ”Turhat” valitukset jarruttavat 

hankintojen etenemistä
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Haasteita tarjoajan 
näkökulmasta
1. Koetaan, että aiheellinenkin valitus leimaa yritystä 

negatiivisesti
 Kynnys valittamiseen on korkea

2. Koetaan, että hankintayksiköt eivät ota 
oikaisuvaatimuksia tosissaan
 Hankintayksiköllä usein korkea kynnys muuttaa 

tekemäänsä päätöstä, ellei kyse ilmiselvästä virheestä
3. Oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeusvalituksen 

määräajat ovat päällekkäisiä
 Käytännössä ei ole aikaa antaa hankintayksikölle 

mahdollisuutta oikaisuun ensin (ja vasta sitten valittaa, 
jos muutosta ei tule)

4. Valitusaika on lyhyt
5. ”Turhat” valitukset jarruttavat hankintojen etenemistä
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Oikeussuojakeinot

Kansalliset- ja EU-
hankinnat

Hankintaoikaisu (HY) 

Hankintavalitus (MAO)

Toimenpidepyyntö (KKV)

Vahingonkorvauskanne (KäO)

Pienhankinnat

Hankintaoikaisu (HY)

Toimenpidepyyntö (KKV)

Vahingonkorvauskanne (KäO)
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Oikeussuojakeinot

Hankintaoikaisuvaatimus

•Jos päätös perustuu lain 
soveltamisessa
tapahtuneeseen virheeseen

•Vireille hankintayksikön
aloitteesta tai asianosaisen
vaatimuksesta

•Päätöksen täytäntöönpanon
kielto tai menettelyn
keskeytys

Markkinaoikeusvalitus

•Asianosainen voi valittaa 
hankintapäätöksestä

•Tietyissä tapauksissa
vaaditaan käsittelylupa

•Ratkaisusta, joka koskee 
hankinnan valmistelua, 
hankinnan jakamattomuutta 
osiin tai halvimman hinnan 
käyttämistä 
valintaperusteena ei voi 
valittaa

Toimenpidepyyntö KKV:lle

•Ei korvaa
muutoksenhakumenettelyä

•Teoriassa ei takarajaa, 
käytännössä kuitenkin 6 kk 
hankintasopimuksen 
tekemisestä

•KKV voi kieltää
hankintapäätöksen
täytäntöönpanon tai tehdä
esityksen markkinaoikeudelle

Vahingonkorvauskanne

•Hankintalain 
vahingonkorvausta koskeva 
erityissäännös

•Kulujen korvaamiseksi 
näytettävä toteen (i) 
virheellinen menettely ja (ii) 
virheettömässä menettelyssä 
tarjoajalla olisi ollut aito 
mahdollisuus voittaa 
tarjouskilpailu
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1) Hankintaoikaisu hankintayksikölle

 Hankintaoikaisulla hankintayksikkö voi poistaa itse virheellisen päätöksensä ja 
ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen
 Ei edellytä asianosaisten suostumusta 

 Päätös rinnastuu valituskelpoiseen hankintapäätökseen
 Poikkeuksellisesti mahdollista silloinkin, kun hankintasopimus on tehty

 Vireille hankintayksikön omasta aloitteesta tai asianosaisen vaatimuksesta
 Hankintayksiköllä ilmoitusvelvollisuus niille, joita asia koskee

 Hankintaoikaisua käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää päätöksen tai 
ratkaisun täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi
 Ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on haettu markkinaoikeudelta muutosta 

valittamalla
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2) Hankintavalitus markkinaoikeudelle

 Asianosainen voi valittaa hankintapäätöksestä markkinaoikeudelle
 Päätös tai ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan 
 Ratkaisusta, joka koskee hankinnan valmistelua, hankinnan 

jakamattomuutta osiin tai halvimman hinnan käyttämistä 
valintaperusteena ei voi valittaa

 Puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta tai dynaamiseen 
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevasta ratkaisusta
valittamiseen vaaditaan markkinaoikeudelta käsittelylupa

 Hankinta-asioiden käsittely kesti markkinaoikeudessa vuonna 2018 
keskimäärin 7,5 kuukautta
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3) Toimenpidepyyntö KKV:lle

 Hankintamenettelyjen asianmukaisuus on kansalaisten, asianomaisten sidosryhmien ja muiden 
sellaisten henkilöiden tai elinten, jotka eivät voi käyttää tavanomaisia muutoksenhaku-
menettelyjä, oikeutetun edun mukaista veronmaksajina
 Tarkoituksena ei korvata muutoksenhakumenettelyä

 Teoriassa toimenpidepyynnön tekemiselle ei takarajaa, käytännössä kuitenkin 6 kuukautta 
hankintasopimuksen tekemisestä

 KKV voi kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon, jos kyseessä on laiton suorahankinta
 Jos on tehty laiton suorahankinta ja asiassa on jo tehty sopimus, KKV voi tehdä esityksen 

markkinaoikeudelle
 Tehottomuusseuraamuksen määräämisestä
 Seuraamusmaksun määräämisestä
 Sopimuskauden lyhentämisestä
 Hankintapäätöksen kumoamisesta
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4) Vahingonkorvauskanne käräjäoikeudelle

 Hankintalaissa vahingonkorvausta koskeva erityissäännös
 Joka hankintalainsäädännön vastaisella toiminnalla aiheuttaa ehdokkaalle, tarjoajalle tai 

toimittajalle vahinkoa on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon
 Koskee kaikkea vahinkoa, ml. saamatta jäänyt voitto

 Tarjousmenettelystä aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi riittää, että ehdokas tai tarjoaja 
näyttää toteen (i) hankintalainsäädännön vastaisen virheellisen menettelyn ja (ii) sen, että 
virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut aito mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu

 Vahingonkorvauskanne nostettava yleisessä alioikeudessa; toimivaltainen käräjäoikeus yleensä 
hankintayksikön kotipaikan käräjäoikeus

 Hyvitysmaksun ja vahingonkorvauksen käyttöalat osittain päällekkäiset
 Hyvitysmaksu sisältää osittain korvauksen niistä vahingoista, joita hakijalle on aiheutunut
 Hyvitysmaksu ei estä hakijaa hakemasta myös vahingonkorvausta, jos vahingon määrä 

ylittää tuomitun hyvitysmaksun määrän
 Hyvitysmaksu huomioidaan vahingonkorvauksen määrässä

4.2.2020



4.2.2020

Muutoksenhaku-/ 
määräajat

Muutoksenhaun kohde Muutoksenhakuun
oikeutetut

Muutoksenhausta
ilmoittaminen

Hankintaoikaisu (HY) 14 päivää päätöksen
tiedoksisaannista
valitusosoituksineen

Hankintayksikön omasta 
aloitteesta 90 päivän 
kuluessa päätöksestä

Hankintapäätös

Muu ratkaisu, jolla on 
vaikutusta ehdokkaan tai 
tarjoajan asemaan

Pienhankintaratkaisu

Asianosainen

Voi tulla vireille myös
hankintayksikön omasta
aloitteesta

Jos tehty myös 
hankintavalitus, tieto 
oikaisuvaatimuksen 
käsiteltäväksi ottamisesta ja 
hankintaoikaisua koskeva 
päätös on toimitettava 
markkinaoikeudelle

Hankintayksiköllä 
ilmoitusvelvollisuus niille, 
joita asia koskee

Hankintavalitus (MAO) 14 päivää päätöksen
tiedoksisaannista
valitusosoituksineen

6 kk hankintapäätöksestä jos 
hankintapäätös tai 
valitusosoitus ollut 
olennaisesti puutteellinen

30 päivää, jos ei noudatettu
pakollista odotusaikaa

Hankintapäätös

Muu ratkaisu, jolla on 
vaikutusta ehdokkaan tai 
tarjoajan asemaan

Puitejärjestelyyn perustuva
hankinta: vain jos MAO 
myöntää käsittelyluvan

Asianosainen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hankekohtaista tukea 
rakennushankkeen 
toteuttamiseen myöntänyt 
viranomainen

Valittajan ilmoitettava
hankintayksikölle (ei
sanktioitu)

Toimenpidepyyntö (KKV) 6 kuukautta
hankintasopimuksen
tekemisestä

Mikä tahansa hankintalain
vastainen menettely

Erityisesti laittomat
suorahankinnat

Kuka tahansa Ei ilmoitusvelvollisuutta



Seuraamukset markkinaoikeudessa
 Jos hankinnassa on menetelty hankintalainsäädännön vastaisesti, 

markkinaoikeuden käytössä ovat seuraavat seuraamukset:
 Reaalikeinot eli päätöksen kumoaminen, soveltamiskielto sekä 

korjausvelvoite
 Hyvitysmaksu asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa 

tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä
 Tehottomuusseuraamus
 Seuraamusmaksu
 Hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentäminen

4.2.2020



Seuraamukset markkinaoikeudessa
 Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden 

lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä 
liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja 
käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa 
hankinnassa

 Markkinaoikeus voi määrätä seuraamuksen vain, jos lainvastainen 
menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai 
asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä
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Reaalikeinot

 Käytettävissä vain, jos hankintasopimusta ei ole tehty
 Markkinaoikeus voi katsoa hankintasopimuksen syntyneeksi myös olosuhteiden perusteella, 

jos hankintayksikkö on nimenomaisesti ryhtynyt  hankinnan toteuttamiseen
 Hankintapäätöksen kumoaminen ja velvoite järjestää uusi tarjouskilpailu

 Hankintailmoituksen laiminlyöminen
 Epäselvä tarjouspyyntö, joka ei ole mahdollistanut  yhteismitallisten ja vertailukelpoisten 

tarjousten tekemistä
 Syrjivät vaatimukset

 Hankintapäätöksen kumoaminen ja uusi tarjousvertailu ja perusteltu päätös
 Puutteet tarjousvertailussa

 Tarjouspyynnön vastaisuus
 Vertailuperusteiden soveltaminen

 Puutteellisesti perusteltu päätös
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Toissijaiset seuraamukset

 Hyvitysmaksu valittajalle
 Toissijainen seuraamus, joka voidaan määrätä silloin, kun reaalikeinot eivät ole 

käytettävissä
 Hankintasopimus on tehty tai reaalikeinojen käyttö  saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille 

tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat
 EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa muut toissijaiset seuraamukset ensisijaisia hyvitysmaksuun nähden 

silloin, kun reaalikeinot eivät ole käytettävissä
 Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset

 Hakijan on osoitettava, että menettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman kyseistä virhettä  valittajalla olisi 
ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu (objektiivinen arviointi, korkea näyttökynnys)

 Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää 10 prosenttia hankintasopimuksen 
arvosta
 Hyvitysmaksun arvioinnissa otetaan  huomioon virheen tai laiminlyönnin laatu, hankinnan arvo ja hakijalle 

aiheutuneet kustannukset ja vahinko
 Hakijan esitettävä vaatimansa hyvitysmaksun määrä
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Toissijaiset seuraamukset

 Tehottomuusseuraamus
 Hankintayksikkö on rikkonut suorahankintaa koskevia sääntöjä, 
 Hankintayksikkö on rikkonut odotusaikaa, automaattista 

täytäntöönpanokieltoa tai puitejärjestelyn vapaaehtoista odotusaikaa 
ja hankintayksikkö on tehnyt muun virheen, joka on vaikuttanut 
hakijan mahdollisuuksiin saada hankintasopimus

 Voi koskea vain vielä täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita
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Toissijaiset seuraamukset

 Seuraamusmaksu valtiolle
 Hankintayksikkö on rikkonut suorahankintaa koskevia sääntöjä tai 

odotusaikaa, automaattista täytäntöönpanokieltoa tai puitejärjestelyn 
vapaaehtoista odotusaikaa taikka MAO jättänyt tehottomuusseuraamuksen 
määräämättä yleiseen etuun liittyvästä pakottavasta syystä

 Määrä ei saa ylittää 10 prosenttia hankinnan arvosta
 Sopimuskauden lyhentäminen

 Seuraamusmaksun lisäksi tai sijaan tilanteessa, jossa MAO on jättänyt 
tehottomuusseuraamuksen määräämättä yleiseen etuun liittyvästä 
pakottavasta syystä
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Hankinnan väliaikainen järjestäminen

 Jos hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä  markkinaoikeuskäsittelyn 
ajaksi, hankintayksikkö saa tehdä väliaikaisen sopimuksen 

 Sopimus voidaan tehdä esim. hankintamenettelyyn osallistuneen tarjoajan tai 
aiemman toimittajan kanssa, mutta tätä ei ole rajoitettu

 Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan 
vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan käyttää reaalikeinoja

 Väliaikaisjärjestely tulee rajoittaa päättymään tuomioistuimen antamaan 
ratkaisuun tai viimeistään silloin, kun virhe aiemmassa hankintamenettelyssä 
on muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu
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Hankinnan väliaikainen järjestäminen

 Jos hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä  markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi, 
hankintayksikkö saa tehdä väliaikaisen sopimuksen 

 Sopimus voidaan tehdä esim. hankintamenettelyyn osallistuneen tarjoajan tai 
aiemman toimittajan kanssa, mutta tätä ei ole rajoitettu

 Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan 
vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:

1) kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä 

kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai
3) velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellisen menettelynsä

 Väliaikaisjärjestely tulee rajoittaa päättymään tuomioistuimen antamaan ratkaisuun 
tai viimeistään silloin, kun virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on 
muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu
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Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen 
tekemiseen
 Lähtökohta: hankintayksikön tulee tehdä kirjallinen hankintasopimus 

 Ei estä muutoksenhakua, (vrt. hankintaoikaisu), mutta vaikuttaa 
seuraamuksiin

 EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ja kansallisen kynnysarvon ylittävät 
liitteen E palveluhankinnat tai käyttöoikeussopimukset: 
 Noudatettava 14 päivän odotusaikaa
 Muutoksenhaku markkinaoikeuteen estää automaattisesti 

hankintasopimuksen tekemisen käsittelyn ajaksi
 Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja puitejärjestelyyn perustuvissa 

hankinnoissa odotusaika on 10 päivää
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Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen 
tekemiseen
 Lähtökohta: hankintayksikön tulee tehdä kirjallinen hankintasopimus 

 Ei estä muutoksenhakua, (vrt. hankintaoikaisu), mutta vaikuttaa 
seuraamuksiin

 EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ja kansallisen kynnysarvon ylittävät 
liitteen E palveluhankinnat tai käyttöoikeussopimukset: 
 Hankintayksikkö saa tehdä hankintasopimuksen aikaisintaan 14 pv 

tiedoksisaannista (odotusaika)
 Muutoksenhaku markkinaoikeuteen estää automaattisesti 

hankintasopimuksen tekemisen käsittelyn ajaksi
 Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja puitejärjestelyyn perustuvissa 

hankinnoissa odotusaika on 10 päivää
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Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen 
tekemiseen
 Markkinaoikeus voi antaa väliaikaisen täytäntöönpanoa koskevan 

päätöksen
 Hankintayksikkö voi antaa markkinaoikeudelle kirjallisen 

sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön
 Säännös ei ole hankintayksikköä velvoittava
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Hankintayksikkö vastapuolena ja kulujen 
korvaaminen
 Hankintayksikköä pidetään valituksen tehneen asianosaisen vastapuolena
 Muut tarjoajat usein lausunnonantajan roolissa
 Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen 

oikeudenkäyntikulut  kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään 
oikeudenkäyntikulut vahinkonaan

 Kun harkitaan hankintayksikön korvausvelvollisuutta, on otettava erityisesti 
huomioon, onko oikeudenkäynti johtunut viranomaisen virheestä

 Oikeudenkäyntikulut eivät kuitenkaan markkinaoikeusvaiheessa kovin suuret (ei 
yleensä suullista käsittelyä eikä todistajia)
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Hankintayksikkö vastapuolena ja kulujen 
korvaaminen
 Hankintayksikköä pidetään valituksen tehneen asianosaisen vastapuolena
 Muut tarjoajat usein lausunnonantajan roolissa
 Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut  kokonaan tai osaksi, 

jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään 
oikeudenkäyntikulut vahinkonaan

 Kun harkitaan hankintayksikön korvausvelvollisuutta, on otettava erityisesti huomioon, onko 
oikeudenkäynti johtunut viranomaisen virheestä
 Jos valitus hyväksytään, yleensä hankintayksikkö joutuu maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut
 Jos valitus hyväksytään, valituksesta kuultu voittanut tarjoaja joutunee pitämään kulunsa vahinkonaan (oikeus 

korvaukseen hankintayksiköltä vain, jos voittaneen tarjoajan oikeudenkäyntikulut ovat aiheutuneet hankintayksikön 
virheestä)

 Jos valitus hylätään, valittaja joutuu yleensä pitämään kulunsa vahinkonaan ja maksamaan hankintayksikön ja 
voittaneen tarjoajan kulut

 Nykyään aito kuluriski
 Oikeudenkäyntikulut eivät kuitenkaan markkinaoikeusvaiheessa kovin suuret (ei yleensä suullista 

käsittelyä eikä todistajia)
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Oikeudenkäyntimaksu

 Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu yleensä 2.050 euroa (jolla 
pyritty vähentämään turhia valituksia) 

 Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4.100 euroa

 Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu 
on 6.140 euroa

 Hankinta-asioissa peritään edellä mainittujen sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta 
pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä

4.2.2020



Valitusharkinta – key takeaways

1. Jos oikeussuojan tarve on vahva, kannattaa asiasta yleensä tehdä 
hankintavalitus markkinaoikeuteen, ei vain oikaisuvaatimusta 

2. Jos tarkoitus on vain tuoda hankintayksikön tietoon virheellinen 
menettely, voi hankintaoikaisukin olla riittävä

3. Hankintaoikaisun voi tehdä myös hankintalain soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävästä hankinnasta, jossa valitus 
markkinaoikeuteen ei ole mahdollinen 

4. KKV:lle voi tehdä toimenpidepyynnön myös anonyymisti
5. Asianosaisaseman varmistamiseksi kannattaa jättää tarjous, 

vaikka ei voisikaan esim. syrjivien ehtojen vuoksi voittaa
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TARJOAJAN SUDENKUOPAT

4.2.2020



Sudenkuoppia tarjoajan näkökulmasta

 Hankinnan valmisteluvaihe
 Aikaisempaan vastaavaan hankintaan liittyvän materiaalin tai tarjoajan 

omien asiakirjamallien toimittaminen hankintayksikölle ennen 
lopullisen tarjouspyynnön laatimista 
 Parempi vaihtoehto tuote-esittelyt, kommenttien esittäminen tarjousaikana yms.

 Tarjouksen jättäneen yrityksen konserniin kuuluva yhtiö osallistuu 
hankinnan valmisteluun asiantuntijan roolissa 
 Ratkaisuna tietojenvaihdon kieltävä vakuutus tai sopimus konserniyritysten välillä?
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Sudenkuoppia tarjoajan näkökulmasta

 Hankinnan kohteen määrittely
 Vastattu ”kyllä” tietyn kriteerin täyttymisen osalta, mutta jätetty 

toimittamatta pyydetyt selvitykset tai toimitettu ne myöhässä
 Hankintayksiköllä on oikeus sulkea pois yritys, jonka asiakirjoista puuttuu pyydetty 

selvitys tai jos pyydetty selvitys toimitetaan asetetun määräajan jälkeen

 Oletusten tekeminen hankintayksikön käyttämien termien tai 
vaatimusten sisällöstä
 Esitä tarvittaessa täsmentäviä kysymyksiä hankintayksikölle
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Sudenkuoppia tarjoajan näkökulmasta

 Oikeussuojakeinot / valitusharkinta
 Valituksen tekemistä harkitaan niin pitkään / asianajajaan otetaan niin 

myöhään yhteyttä, ettei itse valituksen laatimiselle jää riittävästi 
aikaa
 Valitusaika on lyhyt ja ehdoton – aloita harkinta (viimeistään) heti hankintapäätöksen 

saatuasi ja ota yhteyttä asianajajaan/lakimieheen, vaikkei sisäistä päätöstä valituksen 
jättämisestä olisikaan vielä tehty
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JOHDANTO HANKINTAMENETTELYIHIN



1.10.2020

Pienhankinta Kansallinen
hankintamenettely

EU-
hankintamenettely

• Ei sovelleta 
hankintalakia

• Kansallinen 
kynnysarvo ylittyy

• Kevyempi prosessi

• EU-kynnysarvo 
ylittyy

• Raskaampi prosessi

Tarkista ajantasaiset kynnysarvot tästä

https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot


Pienhankinnat

 Hankintalain soveltamisalan ulkopuolella
 Yleisiä periaatteita (tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja 

suhteellisuus) kuitenkin aina noudatettava
 Pienhankinnoista voidaan myös vapaaehtoisesti ilmoittaa
 Hankintaoikaisu käytössä, ei mahdollista valittaa 

markkinaoikeuteen
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Hankintamenettelyt: pienhankinta 
 Kansallisten kynnysarvojen alittuessa (huom. pilkkomiskielto)

 Tavarat ja palvelut 60 000 euroa
 Sote-palvelut alle 400 000 euroa
 Muut palveluhankinnat alle 300 000 euroa

 Lähtökohtaisesti hankintalain soveltamisen ulkopuolella  kilpailutuksen 
toteutus kevyemmillä menettelyillä
 Esim. MAO:389/18: Koska hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli alle kansallisen 

kynnysarvon, ei hankintaan sovellettu hankintalakia

 Yleisiä oikeusperiaatteita (avoimuus, syrjimättömyys…) tulee kuitenkin 
noudattaa

 Rajat ylittävä intressi  yleiset oikeusperiaatteet soveltuvat
 Kilpailutus hankintayksikön omien hankintaohjeiden, toimintasääntöjen ja 

määräysten perusteella



Hankintamenettelyt: kansalliset ja EU-
menettelyt
 Ylittyvätkö EU-kynnysarvot? (hankintalain 26 §)

 139 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa 
214 000 euroa muiden hankintayksiköiden tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa

 Ylittyvätkö kansalliset kynnysarvot? (hankintalain 25 §)
 60 000 euroa tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa 
 400 000 euroa tietyissä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa

 Hankintamenettelyn määräytyminen

 Hankintalaki jättää hankintayksikön harkintavaltaan sen, millaista menettelyä se 
haluaa käyttää kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa

 Mahdollisuus käyttää samanlaisia menettelyjä kuin EU-kynnysarvot ylittävissä 
hankinnoissa
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Kansalliset vs. EU-hankintamenettelyt

Kansallisessa menettelyssä hankintayksiköllä EU-säännöksiin 
verrattuna laajemmat mahdollisuudet

 Neuvotella hankinnan vaatimuksista ja vertailuperusteista neuvottelua 
sisältävissä menettelyissä

 Soveltaa puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa 
esimerkiksi erityisalojen hankintalain kevyempiä säännöksiä

 Olla soveltamatta sähköisen tietojenvaihdon erityisvaatimuksia (64 §)
 Asettaa tiukempia vaatimuksia ehdokkaille ja tarjoajille esimerkiksi 

tarjousten jättämisen määräajoissa
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Kansalliset vs. EU-hankintamenettelyt
Hankintalaki ei esimerkiksi velvoita hankintayksikköä

 Asettamaan tarjoajan soveltuvuutta koskevia kriteerejä yhtä tiukasti kuin EU-
tasolla (esim. vähimmäisliikevaihto tai referenssien pyytämisen vuosiraja)

 Käyttämään pakollisia tai harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita (80 ja 81 §)
 Pyytämään voittaneelta tarjoajalta hankintalain tarkoittamaa 

rikosrekisteriotetta
 Käyttämään yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa ESPD
 Jakamaan hankintaa osiin tai perustelemaan, miksi hankintaa ei ole jaettu osiin
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MAO:147/19: EU-hankintailmoitus kansallisen 
hankintailmoituksen sijaan
 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ilmoitti sosiaalipalveluita ja muita 

erityispalveluita koskevalla hankintailmoituksella kodin turvapalvelulaitteiden ja 
hälytysten vastaanottojärjestelmän hankinnasta

 MAO katsoi, että hankinnan kohteena on ollut turvapalvelulaitteiden ja niihin 
liittyvien ohjelmistojen hankinta, ei hälytysten vastaanotto ja niihin liittyvät 
tehtävät, joten hankinnassa ei ollut kysymys hankintalain tarkoittamasta 
sosiaalipalvelun hankinnasta
 Ottaen huomioon hankinnan kohteen ja hankinnan ennakoidusta arvosta saadun selvityksen, hankinnasta olisi tullut 

julkaista EU-hankintailmoitus nyt julkaistun sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja 
koskevan ilmoituksen sijaan

 EU-hankintailmoituksen julkaisematta jättäminen on saattanut rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka olisivat 
olleet kiinnostuneita hankintamenettelyyn osallistumisesta. Hankintailmoitus on siten ollut omiaan rajoittamaan 
perusteettomasti kilpailua. Hankintayksikön menettely on näin ollen ollut jo tällä perusteella virheellistä
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EU-HANKINTAMENETTELYT



Pääasialliset EU-hankintamenettelyt
1. Avoin menettely
2. Rajoitettu menettely
3. Neuvottelumenettely
4. Kilpailullinen neuvottelumenettely
5. Suorahankinta
6. Puitejärjestely

 Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaisevat, millaista 
kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukaisinta 
käyttää hankinnan tekemisessä
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Muut EU-hankintamenettelyt

7. Innovaatiokumppanuus
8. Suunnittelukilpailu

9. Sähköinen huutokauppa
10. Dynaaminen hankintajärjestelmä
11. Sähköinen luettelo tarjouksena
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AVOIN MENETTELY



Avoin menettely
Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö 
julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa 
saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella 
kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä 
tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja 
tarjouspyynnön saataville asettamisen jälkeen 
hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön 
soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Hankintalain 32 §
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Avoin menettely
 Eniten käytetty ja tunnetuin hankintamenettely
 Kaikki halukkaat yritykset voivat tehdä tarjouksia, jotka 

hankintayksikön on käsiteltävä
 Ennen tarjousten vertailua hankintayksikön on tarkastettava 

tarjoajien soveltuvuus ja näiden tarjousten tarjouspyynnön 
mukaisuus

 Tarjouskilpailun voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin, 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen valinta- ja 
vertailuperusteiden mukainen paras tarjous



Avoimen menettelyn kulku

1. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa, TED:ssä ja 
hankintayksikön niin halutessa myös esim. omilla nettisivuillaan

2. Tarjouspyyntö asetetaan saataville
3. Halukkaat toimittajat tekevät tarjoukset
4. Hankintapäätös
5. Hankintasopimus voidaan tehdä hankintapäätöksen jälkeisen 

odotusajan jälkeen jos päätöksestä ei ole valitettu
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Hankinnan aikataulun suunnittelu

 Suurten hankintojen toimeenpanosta on järkevää tehdä projektisuunnitelma, joka 
sisältää esimerkiksi avoimen menettelyn osalta ainakin seuraavat asiat huomioivan 
aikataulun päivä-, viikko- tai ainakin kuukausitasolla:
 riittävä aika valmisteluun
 milloin hankintailmoitus (ja tarjouspyyntö) on lähetettävä
 mihin mennessä tarjoukset tulee jättää
 tarjousten tarkastuksen ja vertailun vaatima aika
 hankintaesityksen ja -päätöksen tekeminen ja tiedoksianto
 EU-hankinnoissa pakollinen 14 päivän odotusaika hankintapäätöksen ja sopimuksen tekemisen välillä
 mahdollinen markkinaoikeusprosessin aiheuttama viivytys
 sopimusneuvottelut ja sopimuksen voimaantulo
 arvioitu toimitusaika/palvelun aloitusaika/urakan toteutusaika
 hankinnan kohteen käyttöönottamiseen arvioitu aika.
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Mihin tilanteisiin avoin 
menettely sopii?

+ Ei sisällä useampia vaiheita
+ Ei sisällä useampia määräaikoja
- Voi olla vaivalloinen ja aikaa vievä menettely, 
jos tarjouksia odotetaan runsaasti tai jos 
tarjouksen tekeminen on hyvin työlästä



RAJOITETTU MENETTELY
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Rajoitettu menettely
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö 
julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki 
halukkaat toimittajat voivat pyytää saada 
osallistua. Ainoastaan hankintayksikön 
valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen.
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi 
ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, 
joilta pyydetään tarjous. 

Hankintalain 33.1-2 §



Rajoitettu menettely

 Toiseksi yleisin hankintamenettely
 Käytettävissä kaikissa hankinnoissa 
 Kaksivaiheinen: 

 Kaikki halukkaat voivat lähettää osallistumishakemuksen
 Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä 

tarjouksen

 Hankintayksikkö voi rajoittaa tarjoajien määrää 
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Rajoitetun menettelyn kulku

1.10.2020

Hankintailmoitus
julkaistaan

Halukkaat tarjoajat eli
ehdokkaat jättävät

osallistumishakemuksensa

Hankintayksikkö valitsee
ehdokkaista toimittajat, 

joille se lähettää
tarjouspyynnön



Tarjoajien määrän rajaaminen
 Ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset tulee ilmoittaa 

hankintailmoituksessa
 Tarjoajien vähimmäismäärä (ja enimmäismäärä, jos sellainen asetetaan) 

tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa
 Tarjoajia on valittava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä 

todellisen kilpailun varmistamiseksi
 Pääsääntönä tarjoukset tulee pyytää vähintään viideltä yritykseltä
 Jos soveltuvia ehdokkaita on lopulta vähemmän kuin viisi, tulee tarjouspyyntö 

lähettää kaikille soveltuville toimittajille
 Osallistumishakemusten jättöaikaa voi pidentää uudella hankintailmoituksella, 

jos osallistumishakemuksia ei ole tullut tarpeeksi
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Tarjoajien soveltuvuus

 Tarjoajien valinta on tehtävä hankintailmoituksessa ilmoitetuin 
objektiivisin vaatimuksin ja kriteerein

 Valinta voi perustua sekä soveltuvuuteen liittyviin 
vähimmäisvaatimuksiin että vertailussa käytettäviin 
arviointiperusteisiin

 Ennen vertailua hankintayksikön on tarkistettava, että ehdokkaat 
täyttävät soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset (jotka 
hankintayksikön on tullut ilmoittaa)
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Arviointiperusteiden painotukset

 Painoarvoja ei tarvitse asettaa, mutta ne helpottavat vertailun 
tekemistä ja antavat tarjoajille selkeän kuvan siitä, miten 
arviointia tullaan tekemään

 Voi helpottaa velvollisuutta perustella ehdokkaiden valinta
 Arviointiperusteet voidaan ilmoittaa myös tärkeysjärjestyksessä sen 

sijaan, että asetettaisiin painoarvoja 
 Painoarvot tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa ja siihen 

liittyvissä asiakirjoissa
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Mihin tilanteisiin rajoitettu 
menettely sopii?

+ Tarjoajien määrää voidaan rajoittaa 
+ Siten myös työmäärää ja hallinnollisia 
kustannuksia voidaan vähentää
+ Hyvä menettely erityisesti, kun tarjoajia on paljon 
ja tarjoajien soveltuvuudessa on merkittäviä eroja
- EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa määräajat 
ovat pidempiä kuin avoimessa menettelyssä
- Useampia vaiheita, mahdollisesti useampia 
valituskelpoisia päätöksiä



NEUVOTTELUMENETTELY



Neuvottelumenettely
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö 
julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki 
halukkaat toimittajat voivat pyytää saada 
osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee 
hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa 
toimittajien kanssa.

Hankintalain 34.1 §



Neuvottelumenettely

 Kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua 
neuvottelumenettelyyn

 Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista 
valitsemiensa toimittajien kanssa

 Käytössä vain tiettyjen edellytysten täyttyessä
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Neuvottelumenettelyn edellytykset
Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn hankinnassa, jossa jokin edellytyksistä 
täyttyy:
1. Tarpeita ei voi täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukauttamatta;
2. Hankintaan kuuluu suunnittelua ja innovatiivisia ratkaisuja;
3. Hankintasopimusta ei voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluita hankinnan 

luonteen, monimutkaisuuden tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon liittyvistä 
syistä tai riskeistä 

4. Hankinnan kohteen kuvausta ei voi laatia riittävän tarkasti viittaamalla 
standardiin, eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, eritelmään tai tekniseen 
viitteeseen 

5. Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät 
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä
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Neuvottelumenettelyn kulku

1.10.2020

Neuvottelujen
päättäminen

Mukautetut
tarjoukset

Alustavat
tarjoukset ja 
neuvottelut

Kutsu
neuvotteluihin

Ehdokkaiden
määrän rajaus



MAO:279/20: Tarjouspyynnön muuttaminen 
korjausilmoituksilla
 Kyse diabeteskulutustarvikkeista, insuliinipumpuista ja niissä käytettävistä 

tarvikkeista, verensokeriliuskoista ja -mittareista sekä pistolaitteissa käytettävistä 
lanseteista koskevista tarjouksista

 Hankintayksikkö muutti EU-hankintailmoitusta korjausilmoituksilla
 MAO arvioi, onko tarjouspyyntöä muutettu hankintasäännösten vastaisesti

 Keskeistä oli, olivatko vaatimukset sillä tavoin selkeitä ja yksiselitteisiä, että niiden 
perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia

 MAO katsoi, että hankinnan kohdetta koskevan vähimmäisvaatimuksen muuttaminen on 
muuttanut hankinnan kohdetta koskevaa olennaista kriteeriä

 Korjausilmoituksen tekemistä ei siksi voitu rinnastaa alkuperäisen hankintailmoituksen 
julkaisemiseen

 Hankintamenettely olisi tullut muutoksen olennaisuuden vuoksi keskeyttää ja aloittaa uusi 
tarjouskilpailu

 HUOM: Ratkaisu ei ole lainvoimainen
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Mihin tilanteisiin 
neuvottelumenettely sopii?
+ Avointa ja rajoitettua menettelyä joustavampi menettely
+ Laaja käyttöala: lähes kaikissa muissa kuin ”hyllytavaroita” eli 
käyttövalmiita palveluita ja tavaroita koskevissa hankinnoissa
- Saa käyttää vain, kun lain edellytykset täyttyvät 
- Käyttö edellyttää hankintayksiköltä runsaasti suunnittelua
- Yleensä pidempikestoinen ja mahdollisesti kalliimpi kilpailutus vs. 
avoin/rajoitettu menettely
- Tarjoajien kannalta vähiten avoin menettely



KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY



Kilpailullinen neuvottelumenettely & sen ero 
”tavalliseen” neuvottelumenettelyyn
 Neuvottelumenettelyssä

neuvotteluilla pyritään lopullisten 
tarjousten saamiseen

 Neuvotellaan hankintasopimuksen 
ehdoista

 Kilpailullisessa 
neuvottelumenettelyssä 
neuvotteluilla pyritään karsimaan ne 
ehdot, joiden pohjalta lopulliset 
tarjoukset pyydetään

 Neuvotellaan olemassa olevista 
keinoista ja ratkaisuvaihtoehdoista, 
joilla hankintayksikön tarpeet voidaan 
parhaiten täyttää



Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku

Hankintailmoituksen
julkaisu

Hankintayksikkö
valitsee ehdokkaat, 

joiden kanssa se 
neuvottelee

Neuvottelut
Tarjousten

pyytäminen ja 
valinta
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Mihin tilanteisiin kilpailullinen 
neuvottelumenettely sopii?

+ Avointa ja rajoitettua menettelyä 
joustavampi menettely
+ Hyvä, jos hankinnan kohde edellyttää 
neuvotteluja hankinnasta
- Saa käyttää vain, kun lain edellytykset 
täyttyvät
- Vaatii runsaasti resursseja ja suunnittelua



SUORAHANKINNAT
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Suorahankinnassa hankintayksikkö 
neuvottelee valitsemiensa 
toimittajien kanssa 
hankintasopimuksen ehdoista 
julkaisematta etukäteen 
hankintailmoitusta.

Hankintalain 40.1 §
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Suorahankinta

 Hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa 
hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen 
hankintailmoitusta 

 Poikkeus kilpailuttamisvelvoitteesta
 Suorahankinnan voi valita vain, mikäli lain edellytykset täyttyvät
 Hankintayksiköillä on perusteluvelvollisuus ja näyttötaakka 

edellytysten olemassaolosta
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Suorahankinnan edellytykset

 Suorahankinnan käyttäminen on mahdollista vain rajatusti, esim. jos 
 avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan 

osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia 
osallistumishakemuksia tai tarjouksia

 teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan

 sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä 
määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta 
arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi

 tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai 
tieteellistä tarkoitusta varten

 on tarve lisätilaukseen alkuperäiseltä toimittajalta
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Esimerkkejä suorahankinnan 
käyttötilanteista

1.10.2020

 Avoimessa tai rajoitetussa hankintamenettelyssä ei ole saatu 
lainkaan tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä alkuperäisiä 
tarjouspyynnön ehtoja muuteta olennaisesti

 Äärimmäinen kiire ennalta arvaamattomasta syystä
 Tutkimusta varten valmistettavat tavarat
 Poikkeustilanteissa lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta



MAO:370/14: Virheelliset CPV-koodit
Kyse mm. ultraäänilaitteiden tavarahankinnasta suorahankinnalla 
Hankintailmoituksen virheellisyys

 MAO katsoi, että hankintayksikön käyttämät CPV-koodit olivat olleet harhaanjohtavia 
eivätkä ne olleet vastanneet hankinnan kuvausta

 Käytetyt CPV-koodit olivat koskeneet tavarahankintoja, kun hankinnan kohteena olivat 
lääketieteelliset kuvantamispalvelut

 Tästä syystä virheellisyys on ollut omiaan heikentämään hankinnan kohteena olleiden, 
lääketieteellisiä kuvantamistutkimuspalveluja tarjoavien toimittajien mahdollisuutta löytää 
ilmoitus

Johtopäätös
 MAO katsoi, että suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet
 Hankintayksikön olisi tullut kilpailuttaa hankinta hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla
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MAO:322/20: Laiton suorahankinta 
 Hankintayksikkö on hankintailmoitusta julkaisematta pyytänyt tarjouspyynnöllä suoraan 

tarjoajalta tarjousta sydänkeuhkokoneesta sekä optiona toisesta laitteesta ja teki sittemmin 
hankintapäätöksen

 Hankintapäätöksen mukaan suorahankinta on tehty, koska muilla toimittajilla ei ole ollut 
teknisesti vastaavaa laitetta. Kahta tarjolla olevaa laitetta ei ole pidetty keskenään 
vertailukelpoisina

 MAO katsoi, että hankintayksikkö ei ole osoittanut, että sen käyttöön soveltuvaa 
sydänkeuhkokonetta ei olisi ollut saatavissa joko Suomesta tai EU-alueelta tai että sopivaa 
laitetta ei olisi voinut toimittaa jokin muu yritys kuin valittu toimittaja

 Näin ollen kysymys ei ole ollut tilanteesta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja olisi 
voinut toteuttaa hankinnan

 Hankintayksikkö ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä suorahankinnan tekemiselle. Näin ollen 
hankinnassa on katsottava olleen kysymys laittomasta suorahankinnasta

 Hankinta olisi tullut kilpailuttaa
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Mihin tilanteisiin suorahankinta 
sopii?

+ Poikkeus kilpailuttamisvelvoitteeseen
- Edellytykset tiukat oikeuskäytännön valossa
- Hankintayksikön perusteluvelvollisuus ja 
näyttötaakka edellytysten täyttymisestä



PUITEJÄRJESTELY
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Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai 
useamman hankintayksikön ja yhden tai 
useamman toimittajan välistä 
sopimusta, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä 
hankintasopimuksia koskevat hinnat ja 
suunnitellut määrät sekä muut ehdot.

Hankintalain 42.1 §
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Puitejärjestely

 Yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman 
toimittajan välinen sopimus, jolla vahvistetaan tietyn ajan kuluessa 
tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät 
sekä muut ehdot

 Puitejärjestelyn käyttö on perusteltava hankintapäätöksessä
 Voimassa lähtökohtaisesti enintään neljä vuotta
 Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia sen 

olemassaoloaikana



MAO:59/18: Puitejärjestelyn tarjousasiakirjojen 
epäselvyys
 Kyse puitejärjestelynä toteutetusta hoiva-alan hoitajakutsujärjestelmien palveluhankinnasta
 Hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat ovat ilmoitetusta hankinnan ennakoidusta kokonaisarvosta 

huolimatta sisältäneet merkittävää epävarmuutta sen suhteen, kuinka laajaksi puitejärjestely 
tosiasiassa muodostuu muiden kuin hankintaan jo sitoutuneiden hankintayksiköiden osalta

 MAO: Asiassa sovellettavien hankintasäännösten mukaisena ei voida pitää sellaista käsillä olevaa 
puitejärjestelyä, mikä keskeisiltä osin perustuu laajalle asiakaskunnalle varattuun 
mahdollisuuteen tehdä hankintoja sellaiseen enimmäismäärään asti, joka huomattavasti ylittää 
asianmukaisesti arvioidun ja tarjoajille ilmoitetun hankinnan tosiasiallisen laajuuden

 Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tarjoajien ei ole ollut mahdollista käsillä olevissa 
olosuhteissa riittävällä tarkkuudella tietää hankinnan tosiasiallista laajuutta ja esimerkiksi sitä, 
mitkä muut kuin sitoutuneet hankintayksiköt puitejärjestelyyn tosiasiassa liittyisivät

 Ei riittäviä tietoja puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana 
tekemistä hankinnoista
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Mihin tilanteisiin 
puitejärjestely sopii?
+ Sopii erityisesti hankintoihin, joissa tuotteet 
ja hinnat kehittyvät nopeasti (esim. 
tietoteknisten laitteiden hankinnat)
+ Mahdollistaa pitkien sopimusten käytön
+ Varautuminen todennäköisiin tuleviin 
hankintoihin, kiireestä johtuvan 
suorahankinnan tai neuvottelumenettelyn 
välttäminen
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HANKINTAMENETTELYJEN VERTAILU
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Hankintamenettelyn valinta

 Valittu menettely riippuu hankinnan kohteesta, kuten hankinnan 
laadusta ja monimutkaisuudesta

 Eri menettelyjen eri määräajat saattavat vaikuttaa menettelyn 
valintaan



Menettely Milloin Miten Miksi
Avoin Voidaan käyttää kaikissa 

hankinnoissa, sopii
perushankintoihin

Yksivaiheinen
Kaikki halukkaat toimittajat voivat 
tehdä tarjouksen

Ei sisällä useampia vaiheita eikä 
määräaikoja

Rajoitettu Voidaan käyttää kaikissa 
hankinnoissa, sopii 
perushankintoihin joissa halutaan 
rajoittaa tarjoajien määrää

Kaksivaiheinen
Kaikki halukkaat toimittajat voivat 
pyytää saada osallistua, 
hankintayksikön valitsemat 
ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen

Voi rajata ennakolta niiden 
ehdokkaiden määrää, joilta 
pyydetään tarjous (yleensä 
vähintään viisi)

Neuvottelu Lain edellytysten täyttyessä, sopii, 
kun neuvottelumenettelyn käytölle 
asetetut erityiset edellytykset 
täyttävät

Kaksivaiheinen
Kaikki halukkaan toimittajat voivat
pyytää saada osallistua, 
hankintayksikkö neuvottelee 
hankintasopimuksen ehdoista 
valitsemiensa toimittajien kanssa

Voi rajata ennakolta niiden 
ehdokkaiden määrää, jotka 
kutsutaan neuvotteluihin (yleensä 
vähintään kolme)

Kilpailullinen neuvottelu Lain edellytysten täyttyessä, sopii 
monimutkaisiin hankintoihin joissa 
hankintayksikkö haluaa neuvotella 
hankinnan 
toteuttamisvaihtoehdoista

Monivaiheinen
Kaikki halukkaan toimittajat voivat
pyytää saada osallistua, 
hankintayksikkö neuvottelee 
menettelyyn hyväksyttyjen 
ehdokkaiden kanssa

Voi rajata ennakolta niiden 
ehdokkaiden määrää, jotka 
kutsutaan neuvotteluihin (yleensä 
vähintään kolme)

Suorahankinta Lain edellytysten täyttyessä Hankintayksikkö valitsee 
menettelyyn osallistuvat 
toimittajat ja neuvottelee näiden 
kanssa hankintasopimuksen 
ehdoista

Poikkeus 
kilpailuttamisvelvoitteesta, 
suorahankinnan kulusta ei 
säännöksiä



KANSALLISET HANKINTAMENETTELYT



Kansallisten hankintamenettelyjen lähtökohdat
 Kansallinen hankinta = EU-kynnysarvot alittuvat mutta kansalliset kynnysarvot 

täyttyvät tai ylittyvät
 Hankintalaki ei määrittele täsmällisesti kansallista hankintamenettelyä 
 Kilpailutuksissa käytettävä menettelyä, joka on hankintalain ja EU-oikeuden 

yleisten periaatteiden (avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys, suhteellisuus) 
mukainen

 Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, minkälaista menettelyä 
se haluaa käyttää hankinnan kilpailuttamisessa

 Hankintayksikkö voi käyttää myös sellaista menettelyä, jonka se on itse 
määritellyt

 Suorahankinta kuitenkin sallittua vain samoilla perusteilla kuin EU-
menettelyissä!
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Hankinnan ilmoittaminen
 Hankintayksikön on ilmoitettava kansallisista hankinnoista 

hankintalain 11 luvun mukaisesti (avoimuusperiaate)
 Käytettävä CPV-nimikkeistöä
 Ilmoituskanavat

 HILMA
 Muu tarkoituksenmukainen tiedotusväline
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Hankintamenettelyn kuvaus
 Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
 Kuvaus tulee esittää niin, että potentiaaliset toimittajat pystyvät sen 

perusteella ennakoimaan käytetyn menettelyn luonnetta ja kulkua sekä omaa 
rooliaan siinä

 Menettelyn kuvauksesta tai sisällöstä ei säädetä laissa 
 Kansallisten hankintojen oma hankintailmoituspohja
 Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella 

voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia
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Tarjouspyynnön sisältö

 Tarjouspyynnössä suositeltavaa esittää ainakin
 Hankinnan kohteen kuvaus
 Hankintamenettelyn kuvaus
 Vaatimukset liittyen ehdokkaiden tai tarjoajien 

taloudelliseen ja rajoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen 
kelpoisuuteen ja ammatilliseen pätevyyteen

 Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste ja mahdolliset 
vertailuperusteet

 Määräaika tarjousten tekemiselle
 Osoite, johon tarjoukset on toimitettava
 Tarjousten voimassaoloaika
 Tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyn 
tai tarjouksen tekemisen kannalta1.10.2020



MAO:443/15: Tarjouspyynnön sisältö
 Kyse lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevasta palveluhankinnasta 
 Asiassa oli kysymys siitä, onko hankintayksiköllä ollut oikeus määritellä hankinnan 

kohde tarjouspyynnössä ilmenevällä tavalla.
 Valittajat ovat esittäneet, että tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ovat olleet syrjiviä 

siltä osin kuin lääkkeiden annosjakelussa on vaadittu nimenomaan dosettien käyttöä 
mahdollistamatta annospussien käyttämistä. 

 MAO totesi, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, millaisia 
ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Hankintayksikön asettamaa vaatimusta ei 
välttämättä ole pidettävä syrjivänä siitä syystä, että alalla on Suomessa tai kansainvälisesti 
arvioituna vain yksi tai muutama vaatimuksen täyttämiseen kykenevä tarjoaja. 

 Hankintayksikön ei katsottu menetelleen hankinnassaan valittajan esittämin tavoin 
julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja valitus hylättiin
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MAO:227/20: Valintakriteerien asettaminen
 Kyse avoimella menettelyllä toteutettavasta hemodialyysihoitopakettien ja teho-osaston jatkuvan hoidon 

hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden tavarahankinnasta
 Hankintayksikkö on ilmoittanut perustavansa saamiensa tarjousten vertailun ainoastaan 

hemodialyysihoitopakettien kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Hankintayksikkö oli jättänyt hankinnan 
kohteena olleet teho-osaston jatkuvan hoidon hoitopaketit ja käänteisosmoosilaitteet sekä hinta- että 
laatukilpailun ulkopuolelle

 MAO muistutti, että tarjouksen valintaan liittyvät seikat eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa, eikä tarjouspyyntöä saa myöskään laatia siten, että se 
kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti
 Hankintayksikön menettely on merkinnyt sitä, että tarjoajat ovat voineet vapaasti määritellä teho-osaston jatkuvan 

hoidon hoitopakettien sekä käänteisosmoosilaitteiden hinnat ilman, että tarjoajien välille on syntynyt todellista 
kilpailua

 Jättämällä kyseiset hoitopaketit sekä laitteet huomioon ottamatta tarjousvertailussa hankintayksiköllä on ollut tältä 
osin rajoittamaton valinnanvapaus tarjousten vertailun toteuttamisessa

 Hankintayksikön menettely vertailuperusteiden asettamisessa ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien 
tasapuolista, avointa ja syrjimätöntä kohtelua eikä varmistamaan todellisen kilpailun mahdollisuutta. Lisäksi 
tarjouspyyntö on ollut epäselvä siltä osin kuin siinä on yhtäältä ilmoitettu vertailuperusteiden osalta pisteytyksen 
tapahtuvan kokonaishankinnan mukaan ja toisaalta, että päätöksenteon perusteena on ainoastaan 
hemodialyysilaitteiden vertailu
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MAO:676/18: Osallistumishakemusten 
virheellinen pisteytys
 Valittaja on esittänyt, että osallistumishakemusten pisteytys on ollut virheellistä ja 

ehdokkaiden kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valintaan vaikuttavaa. Lisäksi 
osallistumispyynnössä määritellyt ehdokkaiden arviointiperusteet ovat olleet 
epäselvät.

 Markkinaoikeus toteaa, että osioita B ja C koskevissa referenssilomakkeissa on 
pyydetty ilmoittamaan ainoastaan sopimuksen kesto kuukausina ja sopimuskaudet. 
Mainituissa osioissa ei siis ole pyydetty ilmoittamaan tuotetun digitaalisen 
materiaalin määrä vuosina.

 Hankintayksikön katsottiin pisteyttäneen tarjoajan osallistumishakemuksen 
virheellisesti

 Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia 
hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti

1.10.2020



MAO:369/20: Tarjouspyynnön syrjimättömyys ja 
tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta
 Kyse potilaanlämmitinten hankinnasta avoimella menettelyllä
 Asioissa oli arvioitavana, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen 

oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on asettanut tarjouspyynnössä lämpöanturin sijaintia 
koskevan vaatimuksen
 MAO totesi, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat 

vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla
 Hankintamenettelyssä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 

sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia
 Hankinnan kohdetta koskevaa vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain 

yksi tai muutama vaaditunlaisen palvelun tarjoaja

 Asioissa oli lisäksi arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti 
sulkiessaan valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta
 Hankintayksikkö ei ollut menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on 

sulkenut valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina
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Kansallisten hankintojen määräajat

 Laki ei määrää, kuinka pitkät määräajat tulisi asettaa 
osallistumishakemuksen tai tarjouksen jättämiselle

 Kohtuullinen ja riittävä aika peilattuna hankinnan luonteeseen, 
laatuun ja siihen, paljonko tarjoajilta edellytetään toimenpiteitä 
tarjousajan kuluessa (esim. tutustumiskäynnit, esittelytilaisuudet)

 Oikeuskäytäntö: alle kahden viikon määräaika on liian lyhyt 
kansallisten hankintojen määräajan tulisi olla yli 14 päivää
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VAATIMUKSET TARJOAJALLE & TARJOUKSELLE
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Tarjoajille ja tarjoukselle asetetut hankintalain 
vaatimukset 

 Tarjouksen tulee olla hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä ja muissa 
hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden 
mukainen

 Valinta tarjoajiksi voi tapahtua sekä soveltuvuuteen liittyvien 
vähimmäisvaatimusten että pisteytettävien arviointiperusteiden mukaan

 Tarjoajien kelpoisuus tulee tarkistaa
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Tarjoajille ja tarjoukselle asetetut hankintalain 
vaatimukset 
 Tarjouksen tulee olla hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä ja muissa 

hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden 
mukainen

 Valinta tarjoajiksi voi tapahtua sekä soveltuvuuteen liittyvien 
vähimmäisvaatimusten että pisteytettävien arviointiperusteiden mukaan

 Tarjoajien kelpoisuus tulee tarkistaa
 Ei poissulkemisperustetta (pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet 80 ja 81 §)
 Tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset
 Tarjoajien valinta määräytyy hankintayksikön asettamien valintaperusteiden perusteella
 Perusteiden oltava suhteellisia, objektiivisia ja syrjimättömiä ja niiden on liityttävä hankinnan 

kohteeseen sekä varmistettava, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta
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MAO:554/19:Tarjoajalle asetettu soveltuvuusedellytys
 Kyse avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta yksilöllisten ortopedisten 

apuvälineiden palveluhankinnasta ja siitä, oliko tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettu 
soveltuvuusedellytys hyväksyttävä

 Vaatimus: palveluntuottajan henkilöstöön tulee kuulua henkilö, jolla on apuväliteknikon tai 
jalkaterapeutin perustutkinto

 MAO: Asetettu ehdoton soveltuvuusedellytys ei ole ollut perusteltu hankinnan kohteen kannalta 
valituksen kohteena olevilla osa-alueilla

 Tarjoajan soveltuvuutta koskevaa vaatimusta on pidettävä liian ankarana ja 
suhteellisuusperiaatteen vastaisena vaatimuksena ja että sen käyttäminen on vaarantanut 
tarjoajien tasapuolisen kohtelun
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MAO:548/18: Tarjoajalle asetetut referenssivaatimukset
 Vaatimus: väh. 2 referenssiasiakasta suun terveydenhuollon alalta, joiden kanssa 

tarjoajalla on ollut sopimus hankintaa vastaavien ja vastaavanlaajuisten suun 
terveydenhuollon palvelujen toimittamisesta sekä niiden tuloksellisuudesta 
potilasjonojen lyhentämisessä

 Hankintayksikkö oli katsonut voittaneen tarjoajan referenssit tarjouspyynnössä 
asetettujen referenssivaatimusten mukaisiksi

 MAO totesi, että voittaneen tarjoajan toisen referenssin osalta toisen toimitukset 
oli aloitettu alle kaksi kuukautta tarjouksen tekemisestä, joten se ei täyttänyt 
tarjouspyynnön referenssivaatimuksia

 Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaja tarjouskilpailusta 
soveltuvuusvaatimusten täyttämättä jäämisen perusteella
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MAO:286/19 Harkinnanvarainen poissulkemisperuste
 Hankintayksikkö hylkäsi valittajan osallistumishakemuksen harkinnanvaraisen 

poissulkemisperusteella
 Poissulkuperusteena oli, että soveltuvuuden arvioinnissa valittajan kohdalla on käynyt ilmi, 

etteivät kaikki osallistumispyynnössä ja sen liitteissä mainitut, ehdokkaalle asetut 
vaatimukset ole täyttyneet

 Valittajalle ei oltu tarjottu mahdollisuutta antaa selvitystä 
puhdistautumistoimistaan
 Valittaja on esittänyt jo osallistumishakemuksensa saatekirjeessä lisäselvityksen osapuolten 

välisen hankintasopimuksen irtisanomisesta. Hankintayksiköllä ei ole katsottava olleen 
tarvetta eikä velvollisuutta pyytää samaa selvitystä uudelleen

 MAO totesi, ettei harkinnanvaraista poissulkemisperustetta koskevan selvityksen 
pyytäminen ole hankintayksikön velvollisuutena hankintalain 88 §:n 1 momentin 
perusteella edes valitulta toimittajalta

 hankintayksikkö ei ole ylittänyt harkintavaltaansa, kun se on sulkenut valittajan 
tarjouskilpailusta hankintapäätöksessä ilmoittamillaan perusteilla
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Tarjouksen tekeminen

 Tarjous sitoo tekijäänsä
 Yritys on pääsääntöisesti sidottu 

tekemäänsä tarjoukseen tarjouksen 
voimassaoloajan ja hankintayksikön on 
tehtävä hankintapäätös tarjouksen 
voimassaoloaikana

 Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on 
tarjouspyynnön mukainen

1.10.2020



MAO:137/20: Tarjouksen tarjouspyynnön 
mukaisuus
 Kyse EU-hankintailmoituksella julkaistusta, avoimella menettelyllä toteutettavasta 5 vetokaapin 

ja 9 suojakaapin tavarahankinnasta
 Valittaja oli suljettu tarjouskilpailusta, sillä tämä ei ollut täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja 

vaatimuksia
 MAO arvioi, oliko hankintayksikkö toiminut oikein sulkiessaan valittajan tarjouksen 

tarjouspyynnön vastaisena

 Valittajan tarjous on voitu sulkea kilpailusta hinnan ilmoittamisen perusteella, sillä vaaditun 
yksikköhinnan sijaan valittaja oli ilmoittanut hinnan yhdeksälle kappaleelle
 MAO painotti, että tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta, eikä 
hankintayksikkö ollut velvollinen pyytämään valittajalta täsmennystä hinnan osalta
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MAO:44/20: Poikkeuksellisen alhainen hinta
 Kyse EU-hankintailmoituksella julkaistusta, avoimella menettelyllä toteutettavasta eri 

asiakasryhmien kotiin vietävien turvateknologiaratkaisujen hankinnasta
 Valittaja: voittaneen tarjoajan tarjouksen hinnat ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia verrattuna 

muiden tarjoajien hintoihin
 MAO: hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen 

tarjoushinnan perusteella, vaan sillä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista 
tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle

 MAO:n arvion mukaan ei ollut syytä epäillä, ettei voittanut tarjoaja voisi tarjoamillaan hinnoilla 
suoriutua kysymyksessä olevan hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla

 Hankintayksikön ei katsottu menetelleen virheellisesti tai valittajaa kohtaan syrjivästi, kun se ei 
ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

HUOM: Ratkaisu ei ole lainvoimainen.
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Huomioi tarjousta tehdessä

 Huolellinen perehtyminen tarjouspyyntöön: 
 mitä ollaan ostamassa ja millaisin ehdoin, eli mitä on 

tarjottava
 mitä soveltuvuusvaatimuksia tarjoajalle on asetettu ja 

miten yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on 
täytettävä ja mitä muita asiakirjoja on toimitettava

 mitä vähimmäisvaatimuksia ostettavalle tuotteelle tai 
palvelulle tai teetettävälle rakennusurakalle on asetettu

 mikä on kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste ja 
mahdolliset hinta-laatusuhteen vertailuperusteet
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Huomioi tarjousta tehdessä

 Jos tarjouspyyntö on epäselvä, puutteellinen tai yllä mainitut 
asiat eivät selviä tarjouspyynnöstä, ota mahdollisimman 
nopeasti yhteyttä hankintayksikköön ja pyydä näistä 
lisäselvitystä

 Tarjoa sitä mitä on pyydetty, ja vastaa kaikkiin 
tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin

 Toimita tarjous määräajassa ja tarjouspyynnössä ilmoitetulla 
tavalla
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Tarjousten vertailu hankintalain perusteella
 Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous eli tarjous, joka on 

hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan 
paras 

 Tarjouksista valitaan paras sen mukana, mitä tarjouspyynnössä on ilmoitettu (tarjouspyynnön 
vertailu-, painotus- ja pisteytysperusteet)

 Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, 
yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin

 Laatuun liittyviä perusteita voivat olla esimerkiksi
 Tekniset ansiot 
 Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet
 Kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu
 Kustannustehokkuus
 Toimitus- tai toteutusaika
 Hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyys ja kokemus
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MAO:195/20: Tarjousten vertailu

 Kyse EU-hankintailmoituksella ilmoitetusta, avoimella menettelyllä toteutettavasta 
HUSLABin veriviljelylaitteiston kokonaishankinnasta

 Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö liitteineen on ollut epäselvä eikä se siten 
ole mahdollistanut vertailukelpoisten tarjousten antamista

 Valittajan mukaan hankintayksikkö on lisäksi tehnyt merkittäviä ja tarjousten 
vertailuun vaikuttavia muutoksia tarjouspyynnön ehtoihin veripullojen hinnoittelun 
osalta hankintamenettelyn aikana julkaisematta asiasta korjausilmoitusta

 MAO katsoi, että tarjouspyyntö ei ollut ollut esitetyllä tavoin epäselvä
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Yhteinen hankintanimikkeistö

 Hankinnan kohde on yksilöitävä hankintailmoituksessa 
numerokoodilla, joka perustuu yhteiseen hankintanimikkeistöön 
(CPV-koodit, Common Procurement Vocabulary)

 CPV-koodi voidaan ilmoittaa kaikkein yleisimmällä tasolla
 Suositeltavaa kuvata hankinnan kohde tätä tarkemmin hankinnan 

kohteen riittävän yksilöinnin ja kilpailuolosuhteiden hyödyntämisen 
vuoksi

 Ongelma: useampi kuin yksi soveltuva CPV-koodi taikka riittävän 
kuvaavan nimikkeen puuttuminen
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Key takeaways
 Varmista, että valitun hankintamenettelyn kulku ja aikataulut ovat 

tiedossasi
 Ota yhteys hankintayksikköön heti, jos huomaat epäselvyyksiä 

hankinta-asiakirjoissa
 Varmista, että täytät tarjoajille & tarjouksille asetetut vaatimukset
 Varaa riittävästi aikaa tarjouksen tarkistamiselle ja viimeistelylle
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KIITOS!
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