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Työmaalla tehtävä rakennustyö on rakennuttajana toimivalle vain osa hanketta. Hankkeen 
toteuttamiseen kuluu myös kilpailuttamiseen, suunnitteluun, sopimuksiin ja rahoitukseen liittyviä 
toimia. Kun rakennuttajana on kaupunki, tulee huomioida myös julkisille toimijoille asetetut 
vaatimukset. Kaupungin organisaatiorakenne ja päätöksentekojärjestelmä vaikuttavat omalta 
osaltaan hankkeen etenemiseen. 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka tehtiin toimeksiantona Turun kaupungin 
Kiinteistöliikelaitokselle. Työn tavoitteena oli laatia Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman 
rakennuttamishankkeen kokonaisuutta kuvaava tietopaketti henkilöstön käyttöön. 

Lähteinä käytettiin julkisia hankintoja käsittelevää kirjallisuutta. Sähköisissä lähteissä keskityttiin 
viranomaisen ylläpitämiin sivustoihin. Esimerkkihankkeen projektipäällikkönä toiminutta 
Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttajainsinööriä haastateltiin. 

Opinnäytetyöraportissa selvitetään ensin kunnallishallinnon lähtökohtia. Myös Turun kaupungin 
ja toimeksiantajan organisaatiot esitellään. Seuraavaksi selostetaan tietopaketin laatimiseen 
liittyneet toimet: lähtötilanne, kirjoitusprosessi ja tehdyt ratkaisut. Lopuksi kerrotaan oma arvio 
prosessista ja tietopaketista, sekä annetaan toimeksiantajalle toimenpide-ehdotukset. 

Opinnäytetyöraportin liitteenä oleva tietopaketti on itsenäinen teos, joka tallennetaan 
toimeksiantajan tietojärjestelmään. Tietopaketissa käsitellään julkista hankintaprosessia 
säätelevät Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki) ja Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki). Rakennuttamishankkeen 
vaiheet selostetaan käytännön esimerkkiä hyödyntäen. Tietopaketissa käytetään hyödyksi 
sähköisiä menetelmiä. Työssä esiintyvät linkit johtavat luotettavan lisätiedon lähteelle. Ne myös 
mahdollistavat työn päivittämisen. Tietopaketti otetaan toimeksiantajayrityksessä käyttöön. 
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MUNICIPAL PROPERTY CORPORATION OF THE 
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On-site construction work is only part of a construction project. Carrying out the project consists 
of bidding, planning, contracts and financial activities. When the developer is the City, one must 
pay attention to the public operator’s demands. The city's organizational structure and decision 
making systems also has an effect on the progress of the project. 

This thesis is a functional study commissioned by the Municipal Property Corporation of the City 
of Turku. The aim of this thesis was to create an information package for personnel use. The 
aim also is to describe entirety and phases of a construction project with the Municipal Property 
Corporation of the City of Turku.  

The sources used for this thesis were public procurement related literature. The internet 
sources were mainly web sites maintained by officials. The Building Engineer of the Municipal 
Property Corporation of the City of Turku was interviewed. 

This thesis first introduces the principles of local government and the organization of the City of 
Turku. Next, it describes the actions taken to produce the information package: the starting situ-
ation, the writing process and the decisions made. In the end, the author introduces her opinion 
on the process and the information package. The client is given suggestions to act upon. 

The information package attached to this thesis is an independent work, which will be saved on 
the client data base. This information package gives an overview of the Public Contract Act and 
the Act on the Contractor’s Obligations and Liability when Work is Contracted Out (Contractor's 
Liability Act). Practical examples were used to explain the different phases of the construction 
project. The information package is in electronic form. Links appearing in the work lead to a 
reliable source of additional information. Links also make the updating of the information pack-
age easier. This information package will be put into use by the Property Corporation. 
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1 JOHDANTO 

Rakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tarvitaan eri alojen asiantuntijoita. Mu-

kana olevien on tehtävä yhteistyötä, jotta hankkeen eri vaiheet toteutettaisiin 

oikea-aikaisesti ja onnistuneesti. Työmaalla tehtävä rakennustyö näkyy ulos-

päin, mutta rakennuttajana toimivalle se on vain osa hanketta. Toteuttamiseen 

kuuluu myös esimerkiksi hankkeen johtamiseen, suunnitteluun, sopimuksiin ja 

rahoitukseen liittyviä toimia. Lisäksi hankkeessa syntyvät asiakirjat on pystyttä-

vä käsittelemään ja säilyttämään. Kun rakennuttaja on kaupunki, tulee huomioi-

da myös julkisille toimijoille asetetut vaatimukset. Julkisten varojen käyttö edel-

lyttää hankintojen kilpailuttamista, tarjoajien tasapuolista kohtelua ja toiminnan 

avoimuutta. Kaupungin organisaatiorakenne ja päätöksentekojärjestelmä vai-

kuttavat omalta osaltaan hankkeen etenemiseen. 

Kesällä 2013 tein työharjoitteluni Turun Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden 

talousosastolla. Työssäni käsittelin rakennuttamishankkeisiin liittyviä laskuja ja 

vakuuksia. Havaitsin, että hankkeen toteuttamiseen osallistuu eri alojen asian-

tuntijoita. Mietin miten hankkeen toteuttaminen tapahtuu ja miten eri alojen asi-

antuntijat liittyvät hankkeeseen. Pohdin myös, miten julkisia hankintoja säätele-

vät lait ja kaupungin hallinto vaikuttavat hankkeen kulkuun. Harjoitteluni päätyt-

tyä ehdotin toimeksiantoa tietopaketin laatimiseksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia Turun Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman 

rakennuttamishankkeen kokonaisuutta kuvaava tietopaketti. Toimeksiantajan 

mukaan rakennusalan osaajat eivät aina tunne kunnan toiminnan erityispiirteitä. 

Tietopaketissa käsitelläänkin tarkasti julkista hankintaprosessia säätelevät Laki 

julkisista hankinnoista (30.3.2007/348, myöhemmin hankintalaki) ja Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

(22.12.2006/1233, myöhemmin tilaajavastuulaki). Myös kaupungin ja liikelaitok-

sen sisäisten sääntöjen vaikutusta hankkeen etenemiseen selvitetään. Raken-

nusalan osaajien lisäksi hankkeen parissa työskentelee myös muuta henkilös-

töä. Työssä esitelläänkin myös rakennuttamishankkeen vaiheet käytännön esi-
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merkkiä hyödyntäen. Työssä keskitytään toimitilojen rakennuttamiseen, joka on 

maa- ja vesirakennuttamista säädellympää toimintaa. Työmaalla tapahtuva ra-

kentaminen ja siihen liittyvät asiat on rajattu pois. Myöskään hankintalain ulko-

puolelle jääviä pienhankintoja ei käsitellä. 

Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu opinnäytetyöraportista ja erilli-

sestä toiminnallisesta osuudesta. Opinnäytetyöraportin liitteenä oleva tietopa-

ketti on toimeksiantajalle räätälöity itsenäinen teos. Tietopaketissa on pyritty 

selkeään rakenteeseen. Hankinta ja rakennuttaminen esitetään omina lukui-

naan. Tietopaketti tallennetaan toimeksiantajan järjestelmään henkilökunnan 

käyttöön. Sitä voidaan käyttää myös uusien henkilöiden perehdyttämiseen.  

Työn toteutus poikkeaa aiemmin tehdyistä opinnäytetöistä. Työssä hyödynne-

tään sähköisyyden tarjoamia mahdollisuuksia. Sisällysluettelon otsikkoa nap-

sauttamalla pääsee valittuun kohtaan. Tekstin osana olevat linkit toimivat väyli-

nä alan keskeisten toimijoiden sivuille, joista lukija voi saada luotettavaa lisätie-

toa. Linkit helpottavat myös työn päivittämistä. Työn sisältö on vuoden 2014 

säädösten mukainen. Työhön tehdyt päivitykset näkyvät sisällysluettelon jälkei-

seltä sivulta.  

Opinnäytetyöraportissa selvitetään ensin kunnallishallinnon lähtökohtia. Myös 

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio ja toimeksiantajan organisaatio esi-

tellään. Nämä tekijät muodostavat Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristön. 

Seuraavaksi selostetaan tietopaketin laatimiseen liittyneet toimet. Lähtötilannet-

ta, kirjoitusprosessia ja tehtyjä ratkaisuja selvitetään. Lopuksi opinnäytetyöra-

portissa kerrotaan oma arvio opinnäytetyöprosessista ja tietopaketista. Lähde-

valintoja, menetelmiä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Myös 

opinnäytetyön onnistumista kokonaisuutena pohditaan. Toimeksiantajalle anne-

taan ehdotukset työn hyödyntämiseksi. 
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Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto perinteiselle tutkimukselliselle opin-

näytetyölle. Toiminnallisessa opinnäytetyössä varsinainen tutkimustyö jää vä-

häisemmäksi. Sen sijaan työssä keskitytään käytännön toimintaan, sen järjes-

tämiseen ja järkeistämiseen. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos voi olla am-

mattialasta riippuen esimerkiksi opas tai ohjeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-

10.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä teoria ja käytäntö kohtaavat. Työn sisällölliset 

valinnat tulisi perustaa alan teorioihin. Teoreettiseksi näkökulmaksi toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä riittää keskeisten käsitteiden määrittely. Pohtimalla joh-

donmukaisesti omia käytäntöjä on mahdollista löytää oikeat käsitteet. Käsittei-

den kautta tulee pohtia ja perustella opinnäytetyössä tehtyjä valintoja. Tutki-

muskysymyksiä tai -ongelmaa ei toiminnallisessa opinnäytetyössä esitetä, ellei 

tehdä myös tutkimusta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 30, 42–43.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus vaihtelee. Työt ovat usein yksittäiselle 

yritykselle räätälöityjä ja siten ainutkertaisia. Toimeksiantajan toiveet tulee to-

teutuksessa huomioida vaikka opiskelija tekeekin omat valintansa. Tavoitteena 

on tuottaa kohderyhmän toimintaa palveleva tuotos ottaen huomioon ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyölle asetetut vaatimukset (Vilkka & Airaksinen 2003, 

51). Toimeksi annettu opinnäyte voi toimia väylänä työelämään tai uusiin tehtä-

viin. Se voi myös olla näyte opiskelijan tiimityöskentelytaidoista tai kyvyistä halli-

ta pitkän aikavälin projektia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17.) Toimeksi anne-

tussa opinnäytetyössä tarve on aina olemassa. Toteutuksesta riippuu miten hy-

vin tuotos palvelee toimeksiantajaa. 
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2 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO – OSA 

KAUPUNGIN HALLINNOLLISTA ORGANISAATIOTA 

Kuntien ja kaupunkien hallinnon lähtökohta on perustuslaissa. Sen mukaan 

”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden 

itsehallintoon” (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731). Tarkemmin kuntien hallin-

non järjestämisestä määrätään Kuntalaissa. (Sallinen ym. 2012, 18.) Kuntien 

tulee noudattaa hallinnossaan Kuntalakia, ellei muualla laissa toisin säädetä 

(Kuntalaki 17.3.1995/365). Pakollisia toimielimiä kunnissa ovat valtuusto, kun-

nanhallitus ja tarkastuslautakunta. Kunnat voivat kuitenkin järjestää hallintonsa 

melko vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla.  Kuntalain mukaisesti, kunnan 

hallinto järjestetään valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä. Ainoa pakollinen 

johtosääntö on hallintosääntö, jossa on määritelty hallinto- ja päätöksenteko-

menettelyt. (Sallinen ym. 2012, 52, 72.) 

Kuntalaissa on säännös yhtiöittämisvelvollisuudesta. Sen mukaan, kunnan hoi-

taessa tehtäviään kilpailutilanteessa markkinoilla kunnalla on yhtiöittämisvelvol-

lisuus. Kunnan on siis annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyk-

sen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvollisuudella on haluttu taata julki-

sen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuoliset mahdollisuudet kilpailutilan-

teessa. Määrätyin edellytyksin kunta voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen hoi-

tamaan erityistä tehtävää. (Kuntalaki 17.3.1995/365.) 

Liikelaitos on osa kunnan omaa organisaatiota. Liikelaitoksen hallinnossa onkin 

noudatettava kunnan viranomaisia koskevia säännöksiä, esimerkiksi avoimuu-

teen ja muutoksenhakuun liittyen. Tästä on etua toiminnan hallittavuuden, de-

mokratian ja asukkaiden oikeusturvan kannalta. (Sallinen ym. 2012, 52.) Liike-

laitoksen johtosäännössä määrätään liikelaitoksen tehtävistä. Liikelaitoksella on 

oltava johtokunta, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. 

Liikelaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää liikelaitosta ja valvoa joh-

tokunnan päätösten täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 17.3.1995/365.) Kuntalain mu-
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kaan kunta yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa muodostaa kuntakonsernin. Kon-

sernin emoyhtiö on kunta, ja tytäryhtiöitä ovat ne kuntakonserniin kuuluvat yh-

teisöt, joihin kunnalla on määräysvalta. (Sallinen ym. 2012, 51.) 

2.1 Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio ja päätöksenteko 

Turun kaupungin organisaatiossa on tehty suuria muutoksia viime vuosina. 

Kaupungin yksiköitä on yhdistetty ja yhtiöitetty. Samalla organisaation toiminta-

malli on uudistettu. Toimiala-malliin siirryttiin 1.1.2013 alkaen. Nykyinen hallin-

nollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja viidestä toimialasta. 

Toimialat huolehtivat johtosäännöissä vastuilleen annetuista tehtävistä. Lisäksi 

Turku-konserniin kuuluu kaupungin kokonaan tai osittain omistamia yhtiöitä ja 

yhteisöjä. Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio on kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio 2013 (Turun kaupunki 

2013b, mukailtu). 
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Kaupungin ylintä päätäntävaltaa käyttää asukkaiden, vaaleilla neljän vuoden 

välein, valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan 

ja kuntakonsernin toiminnasta, taloudesta ja strategisesta päätöksenteosta. Li-

säksi se vastaa toiminnan ja talouden tasapainosta, arvioinnista ja seurannasta. 

Valtuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään organisaation perusrakenne 

sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallat ja tehtävät. (Sallinen ym. 2012, 

52-54; Turun kaupunki 2013a.) 

Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnosta ja talouden 

hoidosta. Hallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja valvoo 

valtuuston päätösten toimeenpanoa ja laillisuutta. Se antaa hallintoa ja taloutta 

koskevia ohjeita. Lisäksi se seuraa kunnan kehitystä ja vastaa kunnan henkilös-

töpolitiikasta. Hallituksen tehtävänä on myös edustaa kuntaa ja valvoa kunnan 

etua. Valtuusto valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden välein. (Sallinen ym. 

2012, 56–57; Turun kaupunki 2014.) 

Lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisena toimivia kunnan toimielimiä, 

jotka hoitavat kaupunginvaltuuston niille määräämiä tehtäviä (Sallinen ym. 

2012, 59). Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimesta hallinnon ja ta-

louden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudeksi kerrallaan (Sallinen ym. 

2012, 61). Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia vaalien ehdo-

kasasetteluista, yleisjärjestelyistä ja tuloksen laskennasta (Vaalit.fi 2014). 

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginhallituksen 

alaisuudessa. Myös kaupungin toimielinten, virastojen ja laitosten johtaminen 

on kaupunginjohtajan vastuulla. (Turun kaupunki 2013c.) 

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva konsernihallinto perustuu kolmeen 

ryhmään; hallinto-, talous- ja strategia- sekä kaupunkikehitysryhmään (Turun 

kaupunki 2013d). Konsernihallinto avustaa valtuuston, kaupunginhallituksen ja 

sen jaostojen päätösten valmistelussa ja toteutuksessa. Se myös avustaa kau-

punginjohtajaa kaupungin ja toimialojen johtamisessa ja tuottaa kaupungille 

keskitettyjä palveluja. (Turun kaupunki 2013e.) 
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Toimialat vastaavat vastuulleen annetuista tehtävistä. Toimialojen hallinnosta 

vastaavat johtokunnat, hallitukset, lautakunnat ja jaostot. Hallintomuodosta on 

määrätty Turun kaupungin hallintosäännössä, joka on yksi kaupungin monista 

johtosäännöistä. Turku-konserniin kuuluvat myös Vesiliikelaitos ja Aluepelastus-

laitos toimialoista erillisinä yksiköinä. (Turun kaupunki 2013b.) 

2.2 Kiinteistötoimiala, Kiinteistöliikelaitos ja Tilapalvelut 

Kaupungin organisaatiomuutoksen seurauksena aiemmin erilliset Tilaliikelaitos 

ja Kiinteistöliikelaitos yhdistyivät Turun Kiinteistöliikelaitokseksi. Samalla syntyi 

kiinteistötoimiala. (Turun kaupunki 2013f). Kuviossa 2 on esitetty Kiinteistölii-

kelaitoksen nykyinen organisaatio. 

 

Kuvio 2. Turun Kiinteistöliikelaitoksen organisaatio (Turun kaupunki 2013h, mu-

kailtu). 
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Kiinteistöliikelaitos on Kuntalain 10a luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. 

Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallin-

nasta ja kehittämisestä sekä toimintaympäristöjen ja tilojen tarjoamisesta (Turun 

kaupunki 2013f). Kiinteistöliikelaitoksen vastuulle kuuluvat yleisten alueiden yl-

läpito ja rakennuttaminen, kiinteistöjen käyttöön liittyvät palvelut, kiinteistönpito 

sekä kiinteistöomaisuuden hankkiminen, vuokraaminen, myyminen ja kehittä-

minen (Turun kaupunki 2013g). Liikelaitoksella on kolme tulosaluetta, Tilapalve-

lut, Infrapalvelut ja Kiinteän omaisuuden kehittäminen. Lisäksi kaikilla tulosalu-

eilla on yhteinen hallinto ja tukipalvelut. (Turun kaupunki 2013f.)  

Kiinteän omaisuuden kehittäminen-tulosalueen vastuulle kuuluvat kaupungin 

omistamien kiinteistöjen kehittäminen, luovutukset ja maankäyttösopimukset 

sekä lisäksi maanhankinta ja isännöinti. (Turun kaupunki 2013i). 

Infrapalvelut-tulosalueen vastuulla ovat kaupungin katu-, puisto- ja muiden 

yleisten alueiden ja rakenteiden hallinta, ylläpito ja rakennuttaminen. Myös ka-

dunpitäjälle kuuluvat tehtävät, kunnallinen pysäköinninvalvonta, ajoneuvosiirrot, 

aluevalvonta ja isännöinti kuuluvat tulosalueen vastuulle. (Turun kaupunki 

2013j.) 

Turun kaupungin tilojen hallinta on keskitetty Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalve-

luille. Tilapalvelut-tulosalue huolehtii kaupungin tilojen ylläpidosta ja kehittämi-

sestä. Uusia tiloja hankitaan rakennuttamalla, ostamalla tai vuokraamalla. Tar-

peettomia tiloja myydään, vuokrataan tai puretaan. (Turun kaupunki 2013k.) 
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3 TIETOPAKETIN LAADINTA 

3.1 Lähtötilanne 

Aloitin opinnäytetyöni lokakuun alussa 2013. Aiheen valintaan vaikuttivat edelli-

senä kesänä Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluissa tekemäni työharjoittelu ja 

myöhempi työllistymiseni Kiinteistöliikelaitoksen talousosastolle. Toivomuk-

senani oli yhteys työelämään ja hyöty työyhteisölle. Hyvä aihe tukisi myös työs-

kentelyäni nykyisessä työtehtävässäni. Parhaimmillaan opinnäytetyö antaisi 

valmiuksia uusiin työtehtäviin organisaatiossa ja toimisi myös työnäytteenä. 

Opinnäytetyöni tavoitteeksi asetin Turun Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman ra-

kennuttamishakkeen kokonaisuutta kuvaavan tietopaketin laatimisen. Työhar-

joitteluni aikana havaitsin, että henkilöstö ei hahmota sen prosessin kokonai-

suutta jossa ovat osallisina. Hankkeen parissa työskentelevät muutkin kuin 

hankkeeseen varsinaisesti nimetyt henkilöt. Pohdin, mitä Kiinteistöliikelaitoksen 

rakennuttamishankkeissa tapahtuu. Mitkä lait toimintaa säätelevät? miten eri 

alojen asiantuntijat liittyvät hankkeeseen? Miksi tehdään niin kuin tehdään? 

Kiinteistöliikelaitoksella on hyvä perehdytyskäytäntö. Kokemukseni mukaan 

toiminnan ymmärtäminen on  uudelle työntekijälle haastavaa, jos perehdytettä-

vä ei tunne rakennusalaa. Tietopakettia voidaankin käyttää uusien työntekijöi-

den perehdyttämiseen. Toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen ja alan termi-

en hallinta helpottaa osastojen välistä yhteistyötä. Se voi myös auttaa uusien 

työtapojen kehittämisessä. Kohderyhmäksi määrittelinkin uudet työntekijät ja 

harjoittelijat, sekä nykyisestä henkilöstöstä ne, joiden työ liittyy hankkeisiin mut-

ta joilla ei ole varsinaista rakennusalan tietämystä. Tällaisia henkilöitä ovat esi-

merkiksi talouden ja asianhallinnan henkilöstö. Tähän ajatukseen perustuen tein 

toimeksiantajalle ehdotuksen opinnäytetyön toimeksiannosta. Keskustelin ai-

heesta myös kolmen kohderyhmään kuuluvan henkilön kanssa. He pitivät aihet-

ta mielenkiintoisena. 
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3.2 Alkutapaaminen toimeksiantajan kanssa 

Alkutapaaminen toimeksiantajan kanssa pidettiin lokakuun lopussa 2013. Ta-

paamiseen osallistuivat kehityspäällikkö, lakimies ja kiinteistötalouspäällikkö. 

Tapaamisessa käsiteltiin aiemmin lähettämääni ehdotusta opinnäytetyöhön si-

sällytettävistä asioista. Ehdotukseni työn sisällöstä perustui aiheesta lukemaani 

lähdekirjallisuuteen ja internet-sivuilta saamaani tietoon. Toimeksiantaja hyväk-

syi pääosin tekemäni sisällölliset valinnat. Työn valmistumisajankohdaksi sovit-

tiin kevät 2014. 

Toiminnallinen opinnäytetyö on käsitteenä useimmille vieras. Esittelinkin toi-

meksiantajalle ensimmäisessä tapaamisessa myös toiminnallisen opinnäyte-

työn käsitettä ja mahdollisuutta tehdä opinnäytetyöraportista erillinen toiminnal-

linen osuus. Tässä työssä opinnäytetyöraportista erillinen tietopaketti on perus-

teltu ratkaisu sekä työn rakennetta että toteutustapaa ajatellen. Henkilöstölle 

suunnattu materiaali on luettavampi ja tiiviimpi kokonaisuus ilman opinnäytetyö-

raporttiin sisältyviä asioita. Toteutustapa mahdollistaa myös toimeksiantajalle 

räätälöidyn ratkaisun. 

Työn laajuuden arveltiin muodostuvan merkittäväksi haasteeksi. Aihealueen 

ulkopuolelle rajattiinkin rakennushankkeiden budjetointi ja EU-tuet sekä verotta-

jan valvontaan liittyvät asiat. Alkutapaamisessa tarkennettiin myös kohderyh-

män rajausta. Toimeksiantajan mukaan rakennuspuolen henkilöstö ei aina tun-

ne kunnan toiminnan erityispiirteitä. Kohderyhmään kuuluvaksi todettiin myös 

rakennuspuolen henkilöstö. 

Toimeksiantajan ehdotuksesta työhön päätettiin liittää tapaustutkimus. Näin 

työhön saataisiin havainnollistava esimerkki. Työssä käytettäväksi esimerkkita-

paukseksi valikoitui Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hanke. Kiinteistölii-

kelaitos toteutti hankkeen vuosina 2011–2013. Se on esimerkki erittäin onnistu-

neesta toteutuksesta. Päätettiin myös, että haastattelisin esimerkki-hankkeen 

projektipäällikkönä toiminutta rakennuttajainsinööriä. 
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3.3 Aihealueeseen perehtyminen ja projektipäällikön haastattelu 

Tietopaketin valmistamiseksi oli perehdyttävä hankintalainsäädäntöön ja raken-

nuttamishankkeen vaiheisiin. Hankintalainsäädäntöön liittyvää kirjallisuutta oli 

saatavilla runsaasti. Kirjalähteiksi valikoituivat uusimmat teokset. Myös kirjoitta-

jien taustat vaikuttivat lähdeteosten valintaan. Hankintalakia käsittelevistä teok-

sista päälähteeksi valikoitui Elise Pekkalan ja Mika Pohjosen kirja ”Hankintojen 

kilpailuttaminen ja sopimusehdot”. Pekkalalla on yli 20 vuoden kokemus julkisiin 

hankintoihin liittyvistä tehtävistä. Pohjonen on asianajajan toimessaan erikoistu-

nut julkisiin hankintoihin ja kilpailulainsäädäntöön. (Pekkala & Pohjonen 2012, 

takakansi). Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti hankintalain sisältö ja tul-

kinnat erilaisissa hankintatilanteissa. Toiseksi tärkeäksi lähteeksi erottautui ”Yri-

tyksen hankintaopas”. Tekijät Pauliina Karinkanta, Annamari Kontio, Tarja Kra-

kau, Tapio Lahtinen ja Susan With toimivat asiantuntijoina julkisia hankintoja 

koskevissa kysymyksissä. Tekijät ovat erikoistuneet yritysten tarjousten laatimi-

seen. Oppaassa käsitellään hankintalakia tarjouskilpailuun osallistuvan yrityk-

sen näkökulmasta. Sähköisissä lähteissä keskityttiin viranomaisten ylläpitämiin 

internet-sivustoihin. Lisäksi hyödynnettiin rakennus- ja kunta-alan toimijoiden 

sivustoja. 

Hankintalainsäädännön lisäksi tuli selvittää rakennuttamishankkeen vaiheet. 

Projektipäällikön haastatteleminen edellytti aihealueen tuntemista. Alan kirjalli-

suuteen perehtyminen vaikutti työläältä käytettävissä olevaan aikaan nähden. 

Sen sijaan aiheesta tehdyt opinnäytetyöt sopivat tarkoitukseen. Lukemani opin-

näytetyöt poikkesivat toisistaan ja painottivat eri asioita. Töiden avulla muodos-

tui kuva rakennuttamishankkeen vaiheista. Töihin tutustuminen auttoi myös ar-

vioimaan, mitä juuri tähän työhön olisi oleellista sisällyttää. Myös toimeksianta-

jalta saatua, kaupungin omiin ohjeisiin kuuluvaa Tilahankkeiden tarveselvitys- ja 

hankesuunnitteluohjetta hyödynnettiin haastattelukysymysten valmistelussa. 

Liitteessä 1 olevat haastattelukysymykset lähetettiin projektipäällikölle etukä-

teen. 
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Marraskuussa 2013 tehty haastattelu nauhoitettiin, jotta vastaukset saatiin täs-

mällisesti talteen. Nauhoittaminen oli myös ajankäytön kannalta järkevää. Haas-

tattelun avulla selvitettiin, mitä Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttamishankkeen 

eri vaiheissa tapahtuu ja miten vastuu töistä on jaettu. Lisäksi keskusteltiin siitä, 

miten Kiinteistöliikelaitoksella sovelletaan hankintalain säännöksiä ja millaisia 

kilpailutuksia Kiinteistöliikelaitoksella tehdään. Kysymyksiä pohdittiin ensin ylei-

sellä tasolla ja sen jälkeen Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeen 

näkökulmasta. Haastattelussa tuli esiin myös kaupungin ja Kiinteistöliike-

laitoksen hallinnollisen organisaation vaikutus hankkeen etenemiseen. 

3.4 Tietoperusta 

Työn tietoperustan muodostavat julkisia hankintoja säätelevät lait, rakennutta-

mishankkeen vaiheet ja kaupungin hallinnollinen organisaatio. Nämä rajaavat 

Kiinteistöliikelaitoksen toimintaa ja päätöksentekoprosesseja hankkeissa. Kuvi-

ossa 3 on kuvattu työn tietoperusta. 

 

Kuvio 3. Tietoperusta. 

JULKISIA HANKINTOJA 

SÄÄTELEVÄT 

LAIT 

KAUPUNGIN 
TOIMINTAA 

SÄÄTELEVÄT LAIT 

KAUPUNGIN JA 
LIIKELAITOKSEN 

OMAT SÄÄNNÖT JA 
OHJEET 

RAKENNUTTAMIS- 

HANKKEEN 

VAIHEET 
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Toimeksiantajan organisaatio on osa kaupungin hallinnollista organisaatiota. 

Kaupunkien ja kuntien hallinnosta säädetään Suomen perustuslaissa ja Kunta-

laissa. Niistä löytyy muun muassa johtosääntöihin ja kunnalliseen liikelaitokseen 

liittyviä säädöksiä. Tätä teoriataustaa vasten toimeksiantajan organisaation toi-

mintaa ja päätöksentekoprosesseja voi ymmärtää. Lakien asettamat rajat toi-

meksiantajan organisaation on huomioitava rakennuttamishankintoja tehdes-

sään. Myös kaupungin ja liikelaitoksen sisäiset ohjeet ja säännöt on huomioita-

va. 

3.5 Tietopaketin kirjoittaminen 

Lukeminen ja kirjoittaminen vuorottelivat kirjoitustyön edetessä. Tietopaketissa 

selvitetään yksityiskohtaisesti hankintalaki, tilaajavastuulaki ja rakennuttamis-

hankkeen vaiheet. Hankintalakia käsittelevä osuus kirjoitettiin ensin. Kirjoittami-

sen edetessä selkeytyi kuva hankintalain merkityksestä ja soveltamisesta. Han-

kintalain osuutta seurasi tilaajavastuulakia käsittelevän osuuden kirjoittaminen. 

Rakennuttamishankkeen kuvaus muodostaa oman lukunsa. Siinä Kiinteistöliike-

laitoksen hankintakäytäntöjä tarkasteltiin opittua teoriataustaa vasten, ja lopuksi 

vielä tapaustutkimuksena. Samalla muodostui käsitys siitä, mitä Kiinteistöliike-

laitoksella tapahtuu hankkeen eri vaiheissa ja keitä niihin osallistuu. Myös hal-

linnon vaikutus hankkeen etenemiseen selkiytyi entisestään hankkeeseen liitty-

viä asiakirjoja tutkittaessa. 

Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistui tietopaketin ensimmäinen versio. 

Työ annettiin luettavaksi ja kommentoitavaksi toimeksiantajan edustajille. Työ 

luetettiin lisäksi kohderyhmään kuuluvilla toimistonhoitajalla ja toimistosihteeril-

lä. Näin kuultiin myös kohderyhmän näkökanta työn asiasisältöön ja toteutusta-

paan. Työtä pidettiin hyvänä. Kevään 2014 aikana työ lähetettiin sähköpostilla 

toimeksiantajan edustajille useaan kertaan. Korjausehdotusten pohjalta työtä 

paranneltiin. Korjausehdotukset olivat lähinnä täsmennyksiä tekstiin. 



18 
 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Lehto 

Maaliskuussa 2014 järjestetyssä tapaamisessa kehityspäällikön ja lakimiehen 

kanssa tarkasteltiin vielä tietopakettiin tarvittavia muutoksia. Keskustelun pohjal-

ta hankintalain osuuteen lisättiin oikeussuojakeinoja käsittelevä luku. Toivotut 

muutokset tehtiin ja työ palautettiin tarkastettavaksi. Rakennuttajainsinöörin 

kanssa tavattiin myös vielä huhtikuussa 2014. Tapaamisessa tarkasteltiin ra-

kennuttamisosioon tehtäviä täsmennyksiä ja työhön tarvittavia liitteitä. Täsmen-

nykset tehtiin ja työ palautettiin korjattuna rakennuttajainsinöörille. 

Toukokuun 2014 aikana työ viimeisteltiin ja lopullinen versio lähetettiin arvioita-

vaksi tietopaketin laatimiseen osallistuneille rakennuttajainsinöörille, kehitys-

päällikölle, lakimiehelle ja kiinteistötalouspäällikölle. Yhteistyön tuloksena synty-

nyt tietopaketti on liitteen 1 jälkeen oleva numeroimaton liite. 
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4 YHTEENVETO 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Turun Kiinteistöliikelaitoksen toimeksiannosta. Työ-

harjoitteluni aikana havaitsin, ettei hankkeisiin liittyvä henkilöstö tunne rakennut-

tamishankkeen kokonaisuutta. Toimeksiantajan mukaan, kunnan toiminnan eri-

tyispiirteet ovat osittain vieraita myös rakennusalan osaajille. Työn tavoitteena 

oli laatia Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman rakennuttamishankkeen kokonai-

suutta kuvaava tietopaketti henkilöstön käyttöön. Työ on toiminnallinen opinnäy-

tetyö, joka koostuu toimeksiantajalle räätälöidystä tietopaketista ja opinnäyte-

työraportista. 

Tietopaketissa selvitetään hankintalain ja tilaajavastuulain pääkohdat. Lisäksi 

selvitetään Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman rakennuttamishankkeen vaiheet 

käytännön esimerkkiä hyödyntäen. Tietopakettia työstettiin yhdessä toimeksian-

tajan kanssa. Työssä hyödynnetään perinteistä opinnäytetyötä vapaampaa to-

teutustapaa. Tietopaketti tallennetaan toimeksiantajan tietojärjestelmään henki-

lökunnan käyttöön. 

4.1 Oma arvio prosessista ja tuotoksesta 

Opinnäytetyön aihevalinta perustui uutena työntekijänä tekemiini havaintoihin ja 

pohdintoihin. Aidosta työelämän tilanteesta lähtenyt ajatus on hyvä lähtökohta. 

Kuitenkin vasta toteutus ratkaisee työn käyttökelpoisuuden. Toimeksianto ja 

kohderyhmältä alussa saatu palaute lisäsivät uskoa ideaan. 

Opinnäytetyön aloitusajankohta riippui harjoittelusta. Harjoittelussa saatiin toi-

vottu yhteys työelämään. Ajoituksesta johtuen koko opinnäytetyöprosessille jäi 

kahdeksan kuukautta aikaa. Aikataulu osoittautui tiukaksi mutta riittäväksi. Aika-

taulussa pysymisen apuna käytettiin aikataulusuunnitelmaa. Tehtävät työt 

suunniteltiin mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen. Tehdyssä aikataulussa 
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pysyttiin, koska aikaa varattiin kaikkiin työvaiheisiin enemmän kuin niihin oletet-

tiin menevän. Aikataulusuunnitelma toimi myös opinnäytetyöpäiväkirjana. 

Työn tietoperustan muodostaa kolme aihealuetta: julkisia hankintoja koskeva 

lainsäädäntö, rakennuttamishankkeen vaiheet ja kaupungin hallinnollinen orga-

nisaatio. Työn päähaasteena olikin tietoperustan laajuus. Aihealueeseen tutus-

tuminen veikin odotettua enemmän aikaa. Toimeksiantaja oli aihepiirin laajuu-

desta alusta asti selvillä. Ensimmäisessä tapaamisessa aiheen rajausta täs-

mennettiin. 

Julkisia hankintoja koskevaa kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa oli saatavilla 

runsaasti. Kirjalähteiden valinnassa onnistuttiin keskittymällä valitsemaan uu-

simmat ja eri näkökulmista kirjoitetut teokset. Myös kirjoittajien taustat huomioi-

tiin. Internet-lähteissä keskityttiin virallisten toimijoiden sivustoihin, joita voidaan 

pitää luotettavina. Vaikka päälähteinä käytetyt teokset olivat kattavia ja selkeitä, 

oli kuitenkin olemassa virheellisen tulkinnan mahdollisuus. Sisältöä ja sanamuo-

toja hiottiinkin yhdessä Kiinteistöliikelaitoksen lakimiehen kanssa. Hankintalain 

kanssa samaan lukuun sijoitettiin tilaajavastuulain selostus. Niillä onkin erotta-

maton yhteys julkisia hankintoja tehtäessä. Koko opinnäytetyöprosessin ajan 

tehtiin yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajan edustajat ovat 

oman alansa asiantuntijoita ja tuntevat myös Kiinteistöliikelaitoksen käytännöt. 

Yhteistyön keinoin varmistettiin paitsi oikeat ilmaisut myös oleellinen asiasisältö. 

Tapaustutkimuksen liittäminen työhön oli hyvä päätös. Pelkkään teoriatietoon 

pohjautuva kuvaus Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttamishankkeesta olisi ollut 

vähemmän kiinnostava. Tapaustutkimus toi työhön aidon esimerkkitapauksen, 

jonka avulla esiteltiin rakennuttamishankkeen vaiheita. Käyttöön saatiin myös 

hankkeeseen liittyvät aidot dokumentit, joista näkyy miten teoriaa sovelletaan 

käytäntöön. Projektipäällikön haastattelun avulla selvitettiin paitsi esimerkkita-

paukseen liittyvät yksityiskohdat myös hankkeen etenemiseen liittyviä käytäntö-

jä. Samalla selvisi kaupungin ja Kiinteistöliikelaitoksen hallinnon vaikutus hank-

keen etenemiseen.  
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Tietopaketin sisällölliset valinnat ovat mielestäni onnistuneita. Työssä käsitellyt 

asiat toimivat teoriapohjana käytännölle. Tietopaketin rakenne on selkeä ja työn 

pääteemat näkyvät myös sisällysluettelosta. Tekstilajit palvelevat kohderyhmää. 

Lakien osuutta käsittelevät tekstit ovat asiatyylisiä. Rakennuttamisprosessin 

kuvauksessa teksti kevenee ja muuttuu käytännönläheisemmäksi, kuten aihe-

kin. Opinnäytetyössä toistuu kaksi termiä: hanke ja projekti. Kiinteistöliikelaitok-

sella käytetään molempia termejä kuvaamaan kertaluontoista rakennuttamis-

hankintaa. Myös tässä työssä käytetään molempia termejä tekstin elävöittämi-

seksi. Termin käytössä kuitenkin painotetaan lähteen käyttämää ilmaisua. 

Tietopakettiin sisällytettiin laajasta aihealueesta vain kohderyhmälle oleellisin 

tieto. Tietopaketista rajattiinkin pois kaupungin ja Kiinteistöliikelaitoksen hallin-

nolliset lähtökohdat. Ne selostetaan opinnäytetyönraportin luvussa 2, ”Kiinteis-

töliikelaitoksen organisaatio - osa kaupungin hallinnollista organisaatiota”, sa-

massa yhteydessä Kiinteistöliikelaitoksen organisaation esittelyn kanssa. Uusil-

le työntekijöille katsaus kaupungin organisaatioon olisi hyödyllinen. Mainittua 

osuutta ei kuitenkaan sisällytetty tietopakettiin, koska se ei kuulunut toimek-

siannon tavoitteeseen. Työn sisällölliset ratkaisut perustuvat alkupalaverissa 

tehtyihin päätöksiin ja kirjoitustyön aikana saatuihin kommentteihin. 

Tietopaketin liitteiksi lisättiin esimerkkihankkeen ennakkoilmoitus ja varsinainen 

hankintailmoitus. Ne eivät ole muuten satavilla. Hankintailmoituksista näkyy 

hankintalain soveltaminen ja ilmoituksessa annettavat tiedot käytännössä. Jälki-

ilmoitus jätettiin pois, sillä se ei olisi enää tuonut uutta tietoa asiaan. Liitteisiin 

lisättiin myös pääurakan urakkasopimus. Urakkasopimuksesta näkyy, miten 

hankintalakia ja YSE:ä sovelletaan sopimuksessa. Muut työhön liittyvät asiakir-

jat löytyvät kaupungin JoutseNet-tietokannasta ja Kiinteistöliikelaitoksen sisäi-

sestä Rakennuttamistietokannasta. Hakunumerot on ilmoitettu tietopaketissa. 

Työn tekninen toteutus oli osin haastavaa. Opinnäytetyö sisältää kaksi kansileh-

teä, kaksi sisällysluetteloa ja kaksi lähdeluetteloa. Kuvioiden, otsikoiden ja sivu-

jen numeroinnit alkavat alusta tietopaketin osuudessa. Toteutustapa edellytti 

pohdintoja ja teknisiä taitoja. Ajatus linkkien hyödyntämisestä tietopaketissa oli 
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toimiva. Se mahdollisti koko aihealueen käsittelemisen ilman, että työ laajenee 

liikaa. Samalla luotiin mahdollisuus työn päivittämiseen, mikä pidentää työn 

käyttöikää. Mahdollisuus navigoida tekstiin sisällysluetteloa napsauttamalla pal-

velee käyttäjää. 

Sekä toimeksiantaja että tekijä ovat tietopakettiin tyytyväisiä. Työn todellinen 

hyöty työyhteisölle selviää kuitenkin vasta käytössä. Kohderyhmän aiemman 

palautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että työn aihe ja sisältö ovat kiin-

nostavia. Myös opinnäytetyöprosessiin olen tyytyväinen. Oletan opinnäytetyölle 

asetettujen tavoitteiden täyttyneen. 

Työn tekijälle opinnäytetyöstä saatu hyöty on ilmeinen. Aihealueeseen pereh-

tyminen toi esiin hankkeisiin liittyvät hallinnolliset menettelyt. Myös Kiinteistölii-

kelaitoksen käytännöt ja eri henkilöiden roolit hankkeissa ovat selkiytyneet. Ra-

kennuttamisprosessin kokonaisuuteen tutustuminen selvensi sekä hankkeen eri 

vaiheissa tehtäviä toimia että hankintalainsäädännön vaikutusta hankkeen ete-

nemiseen. Työn tekeminen on vastannut harjoittelun aikana askarruttaneisiin 

kysymyksiin: Mitä Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttamishankkeissa tapahtuu? 

Mitkä lait toimintaa säätelevät? miten eri alojen asiantuntijat liittyvät hankkee-

seen? Miksi tehdään niin kuin tehdään? 

Käytännössä ymmärryksen lisääntyminen tarkoittaa parempia edellytyksiä hoi-

taa nykyiset työtehtävät. Tiedon merkityksen huomaa pienissä asioissa, esi-

merkiksi eri osastojen välisissä keskusteluissa. Harjoittelun aikaisia tehtäviäni 

on sittemmin monipuolistettu. Nykyisiin tehtäviini kuuluu muun muassa hankkei-

siin liittyvien talouden raporttien tuottaminen rakennusalan osaajien tarpeisiin. 

Yhteistyö on helpompaa, kun hallitsee alan termistöä ja kun tuntee hankkeen 

kokonaisuuden. Osalle hankkeista haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Tuen 

maksaja kiinnittää erityisesti huomiota kilpailutusmenettelyihin. Kilpailutta-

misasiat koskettavat myös talouden henkilöstöä, vaikka varsinainen kilpailutta-

minen onkin muiden vastuulla. Perehtyneisyys julkisiin hankintoihin ja hankkeen 

etenemiseen helpottaa yhteistyötä myös tuen myöntäjän kanssa. Voinee sanoa, 

että edellä mainitut seikat ovat merkki ammatillisesta kehittymisestä. 



23 
 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Lehto 

Toimeksi annettu opinnäytetyö on tarjonnut mahdollisuuden omien kykyjen 

osoittamiseen. Laajahkoon ja haastavaan aihealueeseen tutustuminen on edel-

lyttänyt sinnikkyyttä ja aitoa kiinnostusta aiheeseen. Opinnäytetyöprosessin lä-

pivienti on vaatinut suunnitelmallisuutta ja ajanhallintaa. Useiden henkilöiden 

osallistuminen opinnäytetyöprosessiin toi omat haasteensa muun muassa aika-

taulujen yhteen sovittamiselle. Kaikkia tyydyttävän lopputulokseen pääseminen 

on edellyttänyt erilaisten näkemysten huomioimista ja yhteistyötaitoja. 

4.2 Toimenpide-ehdotukset toimeksiantajalle 

Työn voi ottaa heti käyttöön yrityksessä. Pelkkä työn lataaminen tietojärjestel-

mään ei kuitenkaan riitä. Työn olemassaolosta pitää myös tiedottaa.  

Uudet kesätyöntekijät ovat otollinen ryhmä, jolla työtä voidaan testata. Jo aloit-

taneille kesätyöntekijöille voidaan antaa työ luettavaksi. Tuleville kesätyönteki-

jöille työ voidaan esitellä osana perehdytystä. Esimiehille tiedottaminen on 

avainasemassa, jotta työ saadaan uusien työntekijöiden tietoisuuteen. 

Vakituiselle henkilöstölle voidaan tiedottaa työn olemassaolosta normaaleja yri-

tyksen tietokanavia käyttäen. Maininta viikkopalaverin yhteydessä tai sähköpos-

ti valikoidulle ryhmälle saattaisi olla sopiva keino. Sekä uusilta että vakituiselta 

henkilöstöltä tulisi myös pyytää palautetta, jotta työn hyöty voidaan arvioida  ja 

päättää jatkosta. 

Seuraava hankintalain muutos ajoittuu todennäköisesti vuoteen 2016. Saman 

vuoden alussa tulevat voimaan myös uudet kynnysarvot. Muutokset on huomi-

oitava. Olen sitoutunut tekemään tarvittavat päivitykset työhön. 
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Projektipäällikölle esitetyt kysymykset 

TARVESELVITYS: 

- kuka päättää tehdäänkö tarveselvitys 

- kuka/ketkä tekevät tarveselvityksen 

- minne tarveselvitys toimitetaan 

HANKESUUNNITELMA: 

- kuka/ketkä tekevät hankesuunnitelman 

- kuka päättää aloitetaanko projekti ja milloin aloitetaan ja ketkä tulevat olemaan 

siinä mukana (esim. valvojina) 

- missä vaiheessa projektia eri valvojat tulevat mukaan 

- projektien alkutoimiin menee ilmeisesti melko paljon aikaa, voidaanko projekti 

saada tarvittaessa alulle nopeastikin 

- missä projektin eri vaiheissa pidetään kokouksia, keiden kanssa, miten usein, 

missä paikassa, mitä niissä käsitellään 

 

HANKINTALAIN ILMOITUKSET JA SUUNNITELMAN JA URAKOIDEN KIL-

PAILUTUS: 

- kuka tekee hankintalain mukaiset ilmoitukset 

- kuka määrittelee hankinnan tarkan sisällön (tarjouspyynnön sisältö, tarjoajille 

asetettavat edellytykset)  

- millaisia hankintamenettelyjä käytetään (avoin, rajoitettu, neuvottelu, kilpailulli-

nen neuvottelu, puitejärjestely) 

- kuka hoitaa kilpailutuksen 

- miten kilpailutus käytännössä tapahtuu 

- tarjousten avaamistilaisuus, mitä siellä tapahtuu, ketkä ovat läsnä, tehdäänkö 

tilaisuudesta pöytäkirja 

- kuka päättää mikä on edullisin tarjous jos hinta ei ole ainut ratkaiseva tekijä 

- tuleeko usein tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä / tarjouksia tarjoajil-

ta joita ei voida kelpuuttaa 
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SOPIMUS: 

- kuka laatii sopimukset (onko valmiita sopimuspohjia, joista räätälöidään pro-

jektille oma sopimus) 

- kuka allekirjoittaa sopimukset 

- miten tilaajavastuun toteutuminen varmistetaan 

 

MAKSUT JA VAKUUDET: 

- jotain näihin liittyvää (näistä tiedänkin melko paljon jo harjoitteluni perusteella) 

 

LISÄTYÖT: 

- tuleeko lisätöitä usein 

- mistä niihin saadaan rahat 

- kuka päättää mitkä lisätyöt tehdään 

 

VASTAANOTTOTARKASTUS: 

- mitä vastaanottotarkastuksessa tapahtuu, ketkä ovat läsnä 

 

TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS: 

- mitä taloudellinen loppuselvitys tarkoittaa, kuka tekee sen 

 

TAKUUAIKA JA TAKUUTARKASTUS: 

- mitä takuutarkastuksessa tapahtuu, ketkä ovat läsnä 

 

PROJEKTIN ERI VAIHEISSA SYNTYVÄT ASIAKIRJAT JA NIIDEN JULKI-

SUUS: 

- millaisia asiakirjoja syntyy 

- minne ne on arkistoitu 

- miten asiakirjojen julkisuusvaatimus täytetään käytännössä (tarjousasiakirjat, 

hintatiedot, vertailussa käytetyt tiedot, liikesalaisuudet) 

- tuleeko asianosaisilta usein kyselyjä hankinnan asiakirjoihin liittyen 
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NÄITÄ KYSYMYKSIÄ POHDIN YLEISELLÄ TASOLLA SEKÄ MITEN ASIAT 

OVAT KELLONSOITTAJANKADUN HANKKEESSA MENNEET 

 

LISÄKSI: 

- tuleeko urakoissa usein yllätyksiä/hankaluuksia vastaan 

- oliko Kellonsoittajankadun hankkeessa jotain erikoista 

- kuinka kauan rakentaminen kesti 

- muuta oleellista urakoihin liittyvää, josta voisin kertoa työssäni 

- muuta materiaalia, jota voisin hyödyntää työssäni
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1  JOHDANTO 

Rakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tarvitaan eri alojen asiantuntijoita. Mu-

kana olevien on tehtävä yhteistyötä, jotta hankkeen eri vaiheet toteutettaisiin 

oikea-aikaisesti ja onnistuneesti. Työmaalla tehtävä rakennustyö näkyy ulos-

päin, mutta rakennuttajana toimivalle se on vain osa hanketta. Toteuttamiseen 

kuuluu myös kilpailuttamiseen, suunnitteluun, sopimuksiin ja rahoitukseen liitty-

viä toimia. Lisäksi hankkeessa syntyvät asiakirjat on pystyttävä käsittelemään ja 

säilyttämään. Kun rakennuttaja on kaupunki, tulee huomioida myös julkisille 

toimijoille asetetut vaatimukset. Julkisten varojen käyttö edellyttää hankintojen 

kilpailuttamista, tarjoajien tasapuolista kohtelua ja toiminnan avoimuutta. Kau-

pungin organisaatiorakenne ja päätöksentekojärjestelmä vaikuttavat omalta 

osaltaan hankkeen etenemiseen. 

Tässä tietopaketissa kuvataan Turun Kiinteistöliikelaitoksen toteuttaman raken-

nuttamishankkeen vaiheet. Työssä keskitytään toimitilojen rakennuttamiseen, 

joka on maa- ja vesirakennuttamista säädellympää toimintaa. Työ tehtiin Kiin-

teistöliikelaitoksen toimeksiannosta liikelaitoksen henkilöstön käyttöön. Työtä 

voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. 

Rakennusalan osaajat eivät aina tunne kunnan toiminnan erityispiirteitä. Tieto-

paketin ensimmäinen osuus onkin katsaus julkisen hankintaprosessin säänte-

lyyn ja kilpailuttamisessa huomioitaviin seikkoihin. Teemana ovat julkista han-

kintaprosessia säätelevät Laki julkisista hankinnoista (myöhemmin hankintalaki) 

ja Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-

tettäessä (myöhemmin tilaajavastuulaki). Työn sisältö perustuu vuoden 2014 

säädöksiin. Hankintalain ulkopuolelle jääviä pienhankintoja ei käsitellä. Raken-

nusalan osaajien lisäksi hankkeen parissa työskentelee myös muuta henkilös-

töä. Työn toisessa osuudessa kuvataankin rakennuttamishankkeen vaiheet käy-

tännön esimerkkiä hyödyntäen. Samalla tulevat esille myös kaupungin ja liike-

laitoksen sisäisten sääntöjen vaikutus hankkeen etenemiseen. 
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Tekstissä esiintyvät linkit ovat osa työtä. Linkkien avaaminen on tarpeen asian 

ymmärtämisen kannalta. Linkit toimivat myös väylinä alan merkittävien toimijoi-

den sivuille, joista voi saada aiheeseen liittyvää lisätietoa. Lisäksi linkit mahdol-

listavat työn päivittämisen. Hankintalakia on muutettu viimeksi vuonna 2011. 

Työryhmä lain uudistamiseksi on jälleen asetettu. Muutokset saatettaneen voi-

maan vuonna 2016. Myös kaupungin ja liikelaitoksen omien sääntöjen muutok-

set tulee huomioida. Työhön tehdyt päivitykset näkyvät sisällysluettelon jälkei-

seltä sivulta. 

Työn tekemistä varten haastattelin Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttajainsinööri 

Jouni Anttilaa. Hän toimi esimerkkitapauksena käytettävän Kellonsoittajankadun 

päiväkoti ja koulu -hankkeen projektipäällikkönä. Keskustelin aiheesta myös 

toimistonhoitaja Johanna Dragnevan ja toimistosihteeri Marlena Örlingin kans-

sa. Asiantuntija-apuaan tarjosivat myös Kiinteistöliikelaitoksen kehityspäällikkö 

Marko Selin, lakimies Pauliina Ahlas ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari. 

Kiitos kaikille antamastanne ajasta ja kertomistanne näkemyksistä. Teiltä saa-

mani käytännön tieto on olennainen osa työtä. 
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2 JULKISET HANKINNAT 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden 

hankkimista julkisilla varoilla. Julkisia hankintoja tekevät erilaiset julkisyhteisöt, 

kuten valtion ja kuntien yksiköt ja näiden liikelaitokset. Hankintojen vuosittainen 

määrä on noin 22,5 miljardia euroa, joka vastaa noin 15 %:a Suomen brutto-

kansantuotteesta. Kysymyksessä on sellainen määrä julkisia varoja, että han-

kintojen sääntely on katsottu aiheelliseksi. Kilpailuolosuhteiden hyödyntämiseksi 

julkiset hankinnat on kilpailutettava. Hankintoja tehdessään julkisyhteisöjen on 

myös huomioitava lain edellyttämät keskeiset periaatteet. (Karinkanta ym. 2012, 

19; Pekkala & Pohjonen 2012, 22–23.) 

2.1 Julkisten hankintojen sääntely 

Julkisia hankintoja Suomessa säätelevät 

 Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 (hankintalaki) 

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349 (erityisalojen hankintalaki) ja 

 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 (hankinta-

asetus). 

Sähköisistä hankintamenettelyistä säätää Laki sähköisestä huutokaupasta ja 

dynaamisesta hankintamenettelystä (17.6.2011/698). Edellä mainittujen lisäksi 

on huomioitava myös kaikkia tilaajia koskevan tilaajavastuulain säännökset. 

Hankintalait säätelevät menettelytapoja. Ne koskevat siis kilpailuttamista, eivät 

koko hankintaprosessia. Hankintayksikkö voi lain estämättä päättää esimerkiksi 

hankinnan sisällöstä ja ehdoista. Hankintayksikön omassa harkinnassa ovat 

esimerkiksi hinnan merkitys valintaan tai vaadittava laatutaso. (Pekkala & Poh-

jonen 2012, 22–23.) Hankinta-asetus säätää muun muassa hankintojen ilmoi-

tusmenettelystä (Karinkanta ym. 2012, 21). 
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Suomen hankintalainsäädännön perustana ovat EY:n perustamissopimus ja 

EU:n direktiivit (Oksanen 2010, 14). Direktiivit ovat erittäin yksityiskohtaisia, jot-

ta hankintoja kilpailutettaisiin ja kaikille EU:n jäsenmaiden yrityksille voitaisiin 

taata yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankintoihin. Kilpailun lisääntymisen 

hyötyinä tulevat kustannussäästöt ja hankintojen parempi hinta-laatusuhde. 

(Pekkala & Pohjonen 2012, 22–31.) 

Kuvio 1. Hankintanormisto (Oksanen 2010, 8). 

Kuviossa 1 on kuvattu hankintoja säätelevä kokonaisuus, hankintanormisto. 

Direktiivit on toimeenpantu Suomen lainsäädäntöön hankintalaeilla, muun mu-

assa julkisista hankinnoista annetulla lailla. Suomen hankintalaissa on huomioi-

tu myös markkinaoikeuden (MAO), korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja 

EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöt. Lisäksi on huomioitava kotimainen oike-

uskäytäntö. Esimerkiksi tarjouspyynnön ja tarjouksen sisällöstä, tarjoajalle ase-

tettavista edellytyksistä ja tarjousvertailusta on olemassa tulkintoja. (Pekkala & 

Pohjonen 2012, 27–33.)  

Muita julkisissa hankinnoissa noudatettavia keskeisiä lakeja ovat Hallintolaki 

(6.6.2003/434), Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621, 

myöhemmin julkisuuslaki) ja Kielilaki (6.6.2003/423) (Pekkala & Pohjonen 2012, 

22–23). Kuntien toimintaa säätelevät lisäksi Kuntalaki (17.3.1995/365) sekä 

kuntien omat säännöt ja hankintaohjeet. 
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Hankintalaki 1 § 

Tarkoitus 

”Valtion ja kuntien vi-

ranomaisten sekä mui-

den hankintayksiköi-

den on kilpailutettava 

hankintansa siten kuin 

tässä laissa sääde-

tään.” 

”Lain tavoitteena on 

tehostaa julkisten 

varojen käyttöä, edis-

tää laadukkaiden 

hankintojen tekemistä 

sekä turvata yritysten 

ja muiden yhteisöjen 

tasapuolisia mahdolli-

suuksia tarjota tava-

roita, palveluita ja 

rakennusurakointia 

julkisten hankintojen 

tarjouskilpailuissa.” 

 

2.2 Hankintalaki 

Hankintalaki jakaantuu neljään osaan. I-osassa ovat yhteiset säännökset nou-

datettavista periaatteista ja lain soveltamisalasta. II-osa koskee pääosin EU- 

kynnysarvon ylittäviä hankintoja. III-osassa säädetään kansallisista menettelyis-

tä, joita sovelletaan EU-kynnysarvon alittuessa. IV-osassa ovat yhteiset sään-

nökset hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemiseen ja oikeusturva-

keinoihin liittyen. (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) 

2.2.1 Tarkoitus 

Lailla halutaan turvata julkisten varojen tehokas 

käyttö, hankintojen hyvä laatu sekä yritysten ja 

yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet päästä 

mukaan tarjouskilpailuihin. Lakia on uudistettu 

useaan kertaan. Nykyisen lain tutkimus on 

osoittanut avoimuuden ja säästöjen lisäänty-

neen. Jäsenvaltioiden välinen suora kaupan-

käynti kuitenkaan ei ole lisääntynyt, hankintayk-

siköiden osaamisessa on suuria eroja ja pk-

yritysten asema on kokonsa takia tukala suuris-

sa hankkeissa. (Ukkola 2013.) 

Lähitulevaisuudessa EU antanee uudet direktii-

vit, jotka tulevat Suomessa voimaan hankintalain 

kokonaisuudistuksena. Tavoitteena on hankinta-

prosessin yksinkertaistaminen ja joustavuuden 

lisääminen, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohti-

en parempi huomioiminen, pk-yritysten aseman 

vahvistaminen hankkeita osittamalla, asianmu-

kaisten menettelytapojen selventäminen ja val-

vonnan parantaminen. (Ukkola 2013.) 
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Hankintalaki 2 § 

Periaatteet 

”Hankintayksikön on 

käytettävä hyväksi 

olemassa olevat kilpai-

luolosuhteet, kohdel-

tava hankintamenette-

lyn osallistujia tasa-

puolisesti ja syrjimättä 

sekä toimittava avoi-

mesti ja suhteellisuu-

den vaatimukset huo-

mioon ottaen.”  

 

2.2.2 Soveltamisala 

Hankintalakia sovelletaan lain määrittelemiin hankintayksiköihin, joita ovat 

 valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset ja näiden liikelaitokset 

 muut julkisoikeudelliset laitokset 

 evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko 

 mikä tahansa hankinnan tekijä, jos se saa hankintaansa tukea yli puolet 

hankinnan arvosta edellä mainituilta tahoilta. 

Soveltamisalaan on laissa useita poikkeuksia. (Laki julkisista hankinnoista 

30.3.2007/348.) 

2.2.3 Keskeiset periaatteet 

Hankintalain keskeiset periaatteet ovat syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, avoi-

muus ja suhteellisuus. Ne on johdettu EY:n perustamissopimuksesta ja niitä on 

noudatettava kaikissa hankinnoissa. Periaattei-

den merkitys tulee esille hankintatilanteissa, 

joissa lakia joudutaan tulkitsemaan. Näissä ti-

lanteissa menettelyratkaisut tulee aina perustaa 

keskeisiin periaatteisiin. (Hankinnat.fi 2013a.) 

Kilpailuolosuhteiden huomioimisella taataan 

verovarojen tehokas käyttö (Karinkanta ym. 

2012, 22). Kilpailuttaminen parantaa myös alan 

kehitystä. 

Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu tarkoittaa 

ehdokkaiden ja tarjoajien yhtäläistä kohtelua 

hankinnan kaikissa vaiheissa riippumatta sellai-

sista tekijöistä, jotka eivät liity hankinnan toteut-

tamiseen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kansallisuus tai jäsenvaltioon sijoit-

tuminen. (Pekkala & Pohjonen 2012, 35.) 
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Avoimesti toimiminen tukee syrjimättömyyttä. Hankinnoista julkisesti ilmoitta-

minen, hankinta-asiakirjojen julkisuus sekä hankintapäätösten perusteluvelvolli-

suus ovat osa avoimuutta. (Karinkanta ym. 2012, 22.) Hankintalain lisäksi myös 

Hallintolaissa (6.6.2003/434) ja Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(21.5.1999/621) säädetään hallinnon avoimuudesta. Siksi esimerkiksi avoi-

muusvelvoite koskee kaikkia hankintoja, myös hankintadirektiivin ulkopuolelle 

jääviä. (Pekkala & Pohjonen 2012, 37.) 

Suhteellisuus hankinnoissa tarkoittaa hankinnan vaatimusten suhteuttamista 

päämäärään. Määriteltäviä vaatimuksia ovat esimerkiksi tarjoajien kelpoisuus-

ehdot, tarjousmenettelyn ehdot sekä tarjouspyynnön sisältö. (Pekkala & Pohjo-

nen 2012, 38.) 

2.2.4 Ennakoitu arvo 

Hankintojen kilpailuttamisvelvoitteeseen vaikuttavat hankinnan arvo ja luonne. 

Koska hankinnan arvo määritellään etukäteen, puhutaankin hankinnan enna-

koidusta arvosta. Tällä tarkoitetaan 

 yksittäisen hankinnan  

 suurinta mahdollista  

 ennakoitavissa olevaa  

 arvonlisäverotonta  

 kokonaisarvoa. 

(Karinkanta ym. 2012, 32; Hankinnat.fi 2013b.) 

Ennakoidun arvon laskeminen on määritelty hankintalaissa tarkkaan. Arvon las-

kennassa on huomioitava hankinnan kokonaisarvo. Hankintaa ei saa jakaa tai 

muuten osittaa. Hinnan laskennassa ei saa käyttää poikkeavia menetelmiä. 

(Karinkanta ym. 2012, 34–35.) Myös mahdolliset hinnan muutokset tulee enna-

koida (Hankinnat.fi 2013b). Ennakoidun arvon tulee päteä hankintayksikön toi-

mittaessa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai kun hankintayksikkö muuten 

aloittaa hankintamenettelyn (Karinkanta ym. 2012, 34). 
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Hankinnan luonne voi vaikuttaa menettelyyn. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 

hankinnan kokonaishintaa ei pystytä ennalta määrittelemään, voi pääsäännöstä 

poikkeava kilpailuttaminen tulla kyseeseen. (Laki julkisista hankinnoista 

30.3.2007/348.) 

2.2.5 Hankintalajit ja kynnysarvot 

Kynnysarvot määräävät hankinnassa noudatettavat menettelyt. Kynnysarvon 

ylittymistä harkitessa on huomioitava hankintalaji. Hankinnat on lajiteltu tavara- 

ja palveluhankintoihin, rakennusurakka-, käyttöoikeusurakka- ja suunnitteluhan-

kintoihin. Niille on määritelty omat kynnysarvonsa. (TEM 2013.) Palveluhankin-

nat on hankintalaissa lisäksi jaettu ensisijaisiin ja toissijaisiin palveluihin. Kyn-

nysarvo määräytyy jaottelun mukaisesti. Kun yksittäisen hankinnan ennakoitu 

arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, hankintaan tulee soveltaa hankintalain 

menettelytapoja. EU-kynnysarvon ylittyessä sovelletaan raskaampaa, direktii-

veihin perustuvaa EU-menettelyä. EU:n komissio tarkistaa kynnysarvot kahden 

vuoden välein. (Oksanen 2010, 14–16.) 

Kynnysarvon ylittymisen perusteella hankinnat jaetaan kolmeen pääluokkaan: 

 EU-hankinnat (arvo ylittää EU-kynnysrajan) → hankintalain osaa II sovel-

letaan. 

 Kansalliset hankinnat (arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta jää 

EU-kynnysrajan alle) → hankintalain osaa III sovelletaan. 

 Pienhankinnat (arvo jää kansallisen kynnysarvon alle) → hankintalakia ei 

sovelleta, lukuun ottamatta hankintaoikaisua. 

(Karinkanta ym. 2012, 32–33; Pekkala & Pohjonen 2012, 41.) 

Tässä työssä käsitellään kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Kynnysarvon alittavil-

le pienhankinnoille hankintayksiköillä on usein omat ohjeensa. Myös pienhan-

kinnoissa julkisten hankintayksiköiden on noudatettava muualla laissa säädetty-

jä velvoitteita, kuten Kuntalain ja Hallintolain tasapuolisuus- ja avoimuusvelvoit-

teita sekä menettelytapavelvoitteita. (Pekkala & Pohjonen 2012, 529.) 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot
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2.2.6 Hankintamenettelyt 

Hankintalaki määrittelee tarkkaan eri tilanteissa käytettävissä olevat hankinta-

menettelyt. Ensisijaisesti tulee aina käyttää avointa tai rajoitettua menettelyä. 

Muita menettelyjä käytetään vain lain määrittelemin edellytyksin. (Laki julkisista 

hankinnoista 30.3.2007/348.) 

Hankintalain II-osa säätelee EU-kynnysarvon ylittäviä tavarahankintoja, ra-

kennusurakoita, käyttöoikeusurakoita ja suunnittelukilpailuja sekä ensisi-

jaisia palveluhankintoja. Näihin hankintoihin sovelletaan hankintalain säädök-

siä. Eri tilanteissa käytettävissä olevat hankintamenettelyt selvitetään. Esimer-

kiksi suorahankintaa voidaan käyttää, jos vain yksi toimittaja pystyy toteutta-

maan hankinnan tai jos kyseessä on ennalta arvaamattomista syistä johtuva 

lisätilaus, joka on välttämätön alkuperäisen urakan tai palvelun toteuttamiselle, 

eikä sitä voida erottaa pääsopimuksesta. (Laki julkisista hankinnoista 

30.3.2007/348.) 

Hankintalain III-osa säätelee EU-kynnysarvon alittavia hankintoja sekä tois-

sijaisia palveluhankintoja. Laki antaa näille hankinnoille menettelyihin enem-

män tilaa, muun muassa neuvottelumenettelyn käytössä. Toissijaisiin palvelu-

hankintoihin sovelletaan kansallisia menettelyjä myös EU-kynnysarvon ylittyes-

sä. (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) 

Mitä merkityksellisempi hankinnan katsotaan olevan sitä tiukemmiksi muuttuvat 

säännökset. Kynnysarvon vaikutus menettelytapoihin eri hankintalajeissa on 

kuvattu liitteessä 1 (Oksanen 2010, 15–16). Lain soveltamisvelvollisuuteen on 

määritelty lukuisia poikkeuksia, liittyen esimerkiksi maan turvallisuuteen tai pal-

veluihin. Myös menettelytapoihin liittyviä poikkeuksia on laissa useita. Ne kos-

kevat muun muassa kilpailutusmuodon valintaa sekä ilmoituksen ja tarjous-

pyynnön laatimista. (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) Hankinnassa 

käytettävät menettelyt on siis aina harkittava tapauskohtaisesti. 

http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/Sivut/default.aspx
http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/Sivut/default.aspx
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2.2.7 Hankintailmoitukset 

Kilpailuttamisella tarkoitetaan hankintailmoituksen tekemistä hankintalain edel-

lyttämällä tavalla (Pekkala & Pohjonen 2012, 21). Hankintayksikkö siis julkistaa 

hankinta-aikomuksensa. Hankintamenettely alkaa virallisesti hankintailmoituk-

sen julkaisemisella. Ilmoitukset tehdään TEM:in ylläpitämään HILMA-kanavaan. 

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ilmoitus ohjataan julkaistavaksi myös 

EU:n TED-tietokannassa. (Karinkanta ym. 2012, 20, 54–55.) 

Ilmoituksessa hankintayksikkö määrittelee hankinnan tarpeensa. Ilmoituksen 

sisältö on merkityksellinen, sillä se sitoo hankintayksikköä. Hankintayksikön laa-

timien ilmoituksen ja tarjouspyynnön ollessa ristiriidassa sovelletaan ilmoituk-

sessa annettuja tietoja. Hankintayksikkö antaa usein tarjoajille mahdollisuuden 

lisäkysymyksille tarjousaikana. Epävirallisia yhteydenottoja kuitenkin vältetään 

ja kaikille tarjouskilpailuun osallistuville annetaan samat lisätiedot. Jos tarjous-

pyyntö ei täytä hankintalain vaatimuksia tai jos tarjouspyyntöön on tulossa suu-

ria muutoksia, hankinta voidaan keskeyttää tai voidaan julkaista uusi hankin-

tailmoitus ja uusi tarjouspyyntö. EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee 

lisäksi tehdä jälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan hankintakilpailun voittajasta. (Karin-

kanta ym. 2012, 20, 54–56.) 

Hankintailmoituksissa ja tarjouspyynnöissä hankinnan tekijä ilmoittaa tarjoajille 

tarjousten viimeisen toimituspäivän. Tarjousten jättöaikaa säätelevät määräajat 

on määritelty hankintalaissa. Määräaika vaihtelee menettelytavasta riippuen. 

Määräajat säätelevät ainoastaan EU- kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Kansalli-

sille hankinnoille ei määräaikoja ole tarkkaan määritelty. Hankintalain mukaan 

tarjoajille on kuitenkin varattava, hankinnan luonne ja laajuus huomioon ottaen, 

riittävä ja kohtuullinen aika tarjouksen toimittamiselle. Oikeuskäytäntö on määri-

tellyt riittäväksi ajaksi katsottavaa aikaa. Tilanteessa jossa hankintayksikkö jou-

tuu täsmentämään tarjouspyyntöään tai toimittamaan lisätietoja, hankintayksi-

kön pitää myös huomioida mahdollinen lisäajan antaminen tarjousten toimitta-

miselle. (Lähde & Hannonen 2012, 40–42.) 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely#p5
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Hankintayksikön on mahdollista tehdä myös vapaaehtoisia ilmoituksia ja saada 

niistä hyötyä. EU-kynnysarvon ylittävistä, seuraavan vuoden aikana tehtävistä 

hankinnoista voidaan tehdä ennakkoilmoitus. Se lyhentää kilpailutukseen liitty-

viä määräaikoja ja nopeuttaa hankintaprosessia. (Lähde & Hannonen 2012, 20.) 

2.2.8 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö on hankintaprosessin merkittävin asiakirja. Tavoitteena on niin 

selkeä tarjouspyyntö, että sen avulla saadaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia 

tarjouksia. (Karinkanta ym. 2012, 88.) Hankintalaissa on määritelty tarkkaan 

tarjouksessa annettavat tiedot. Tarjouspyynnön keskeisimpiä osia ovat 

 tekniset tiedot, kuten hankintailmoituksen julkaisuajankohta HILMA:ssa, 

hankintayksikön tiedot ja tarjouksen viimeinen jättöaika 

 hankinnan kohde, kuten tekniset eritelmät tai laatuvaatimukset 

 ehdokkaita ja tarjoajia koskevat kelpoisuusehdot, koskien esimerkiksi ta-

loudellista asemaa tai teknistä osaamista  

 tarjousta koskevat tiedot, kuten valintaperusteena oleva hinta tai koko-

naistaloudellisuus 

 muut oleelliset tiedot, kuten esimerkiksi osatarjousten sallittavuus, tär-

keimmät sopimusehdot, lisä- tai muutostöiden hinnat, toimitus- ja mak-

suehdot, takuu- ja ylläpitoehdot tai vakuudet. 

(Pekkala & Pohjonen 2012, 423–424.) 

2.2.9 Voittajan valitseminen ja päätös 

Tarjouskilpailuun hyväksytyt tekevät tarjouspyynnön perusteella tarjouksen. 

Tarjouskuoriin tehdään hankintayksikössä saapumismerkinnät, kun ne vastaan-

otetaan. Hankintalaki ei suoraan säätele vastaanottamista tai avaamista, mutta 

tavallisesti tarjousten avaaminen tehdään erillisessä avaustilaisuudessa. Siellä 
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kaikki tarjoukset avataan yhtä aikaa. Paikalla on yleensä vähintään kaksi henki-

löä ja tilaisuudesta tehdään pöytäkirja. (Pekkala & Pohjonen 2012, 469.) 

Hankintalain IV-osa säätää hankintapäätöksen ja -sopimuksen teosta. Tarjous-

ten käsittelyssä on oltava kaksi vaihetta, jossa erottuvat tarjoajien soveltuvuu-

den tarkastelu ja tarjousten vertailu (Karinkanta ym. 2012, 119). Myöhästynyt tai 

tarjouspyynnönvastainen tarjous on hylättävä (Pekkala & Pohjonen 2012, 470). 

Hankintapäätös on tehtävä kirjallisena ja siinä olevat ratkaisut on perusteltava. 

Hankintayksikön on selvitettävä jokaisen tarjouksen jokaisesta seikasta ne 

konkreettiset seikat, jotka johtivat lopputulokseen. Lisäksi on esitettävä näke-

mys tarjousten keskinäisestä paremmuudesta. (Pekkala & Pohjonen 2012, 

563–564.) Tarjouksista on valittava hankintailmoituksessa kerrottujen ehtojen 

mukaan paras. Päätös on annettava tiedoksi kirjallisesti tai sähköisesti asian-

osaisille eli niille joita päätös koskee.  Päätöksen mukana on annettava vali-

tusosoitus ja oikaisuohje. Hankintapäätökseen tyytymätön asianosainen voi ha-

kea muutosta Markkinaoikeudelta. (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) 

2.2.10 Oikeussuojakeinot 

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen hankintamenettelyn virhei-

siin voi puuttua tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen ja/tai markkinaoikeusva-

lituksen. Oikeussuojakeinot ovat käytössä sekä kansallisissa että EU-

hankinnoissa. Lisäksi hankintapäätöksestä voi tehdä Kuntalain nojalla oi-

kaisuvaatimuksen, mikäli hankintayksikköön sovelletaan Kuntalakia. Pienhan-

kintoja markkinaoikeusvalitus ei koske. Niidenkin kohdalla markkinaoikeusvali-

tus voi tulla aiheelliseksi, mikäli on syytä epäillä hankinnan keinotekoista jaka-

mista hankintalain mukaisen kilpailuttamisen välttämiseksi. Oikeussuojakeino-

jen käyttämisestä on hankintalaissa säädetty tarkkaan. Määräaikojen lasken-

nassa oleellista on milloin asianosaisen katsotaan saaneen tiedon. Hankintalain 

mukaan sähköisesti lähetetty päätös katsotaan annetuksi viestin lähettämispäi-

vänä. Kirjeenä lähetetty päätös katsotaan annetuksi seitsemäntenä päivänä 

lähettämisestä. (Karinkanta ym. 2012, 176, 152–153.) 
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Hankintaoikaisu 

Asianosainen voi vaatia hankintayksikköä tekemään hankintaoikaisun, jos han-

kintapäätös tai muu ratkaisu on ollut virheellinen. Hankintaoikaisua voi vaatia 

hankintamenettelyn missä tahansa vaiheessa hankintasopimuksen tekemiseen 

saakka. Oikaisuvaatimus on toimitettava hankintayksikön oikaisuvaatimusoh-

jeissa ilmoittamaan osoitteeseen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 

saanut asiasta tiedon. Hankintasopimuksen solmimisen jälkeen hankintaoi-

kaisua ei voi enää tehdä. Hankintayksikön tulee ilmoittaa hankintaoikaisuvaati-

muksesta kaikille kilpailutukseen osallistuneille. Hankintayksikkö voi myös itse 

käyttää hankintaoikaisun mahdollisuutta. Tällöin sen on 60 päivän kuluessa 

hankintapäätöksen tekemisestä otettava asia käsittelyynsä. (Karinkanta ym. 

2012, 154–155, 160.) 

Markkinaoikeusvalitus 

Asianosainen voi tehdä valituksen Markkinaoikeuteen. Valitusoikeuden perus-

teena voi olla hankintayksikön päätös tai hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, 

jolla on vaikutusta asianosaisen asemaan. Tapauksissa joissa on tehty suora-

hankinta, valitusoikeus perustuu alalla toimimiseen. Markkinaoikeusvalituksen 

voi tehdä missä tahansa hankintamenettelyn vaiheessa. Markkinaoikeusvalitus 

on toimitettava Markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen 

on saanut asiasta tiedon valitusosoituksineen. Tehdystä valituksesta asianosai-

sen on ilmoitettava kirjallisesti myös hankinnan tehneeseen hankintayksikköön. 

Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus eivät sulje pois toisiaan. Asianosaisen 

on mahdollista tehdä molemmat. (Karinkanta ym. 2012, 161–162.) 

Hankintalain mukaan hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoit-

tamisella. Tästä on hankintalaissa erillinen säännös.  Koska sopimuksen syn-

tyminen poikkeaa tavallisesta tilaus-tarjousmenettelystä, on kaikkien osapuolten 

kannalta turvallisinta ilmoittaa sopimuksen syntytavasta jo ennalta. Näin myös 

valittu toimittaja tietää olla ryhtymättä merkittäviin hankinnan valmisteluihin pel-
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kän hankintapäätöksen perusteella. Hankintalain mukainen odotusaika sopi-

muksen allekirjoittamiselle on EU- kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 21 päi-

vää hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Laki huomioi näin 14 päivän valitus-

ajan Markkinaoikeuteen. Lisäksi hankintayksikölle on varattu 7 päivää aikaa 

selvittää onko päätöksestä valitettu. Odotusaikojen soveltamiseen on laissa 

useita poikkeuksia. (Pekkala & Pohjonen 2012, 570–571.) 

2.2.11 Asiakirjajulkisuus 

Julkisuuslaki säätelee hankinta-asiakirjojen julkisuutta. Julkisuuslaki koskee 

erilaisia valtion hallintoviranomaisia, virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia. Myös 

kunnalliset viranomaiset kuuluvat lain vaikutuksen alaisuuteen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kunnalliset liikelaitokset ja kuntayhtymät. Myös kuntien ja kaupunki-

en osakeyhtiöt katsotaan kuntien viranomaisiksi silloin, kun ne hoitavat lain no-

jalla niille annettua tehtävää, johon kuuluu julkisen vallan käyttäminen. (Pekkala 

& Pohjonen 2012, 641–642.) 

Hankintamenettelyn asiakirjojen julkisuudessa on erotettava asianosais- ja ylei-

söjulkisuus. Asianosaisella tarkoitetaan asiassa osallisena olevaa. Asianosaisil-

la, kuten tarjouskilpailuun osallistuneella, on hankintalain mukaan oikeus nähdä 

hankinta-asiakirjat, kun hankintapäätös on tehty. Muilla kuin asianosaisilla, on 

sama oikeus, kun hankintasopimus on tehty. Tietojen pyytäjän asema siis vai-

kuttaa siihen ajankohtaan, jona hän voi saada hankintaa koskevia yksityiskoh-

taisia tietoja. Hankintayksikön tulee varmistaa pyytäjän asema, jos hankintaso-

pimusta ei ole vielä tehty. Tiedot tulee luovuttaa viivytyksettä ja viimeistään 

kahden viikon kuluttua pyynnöstä. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua suulli-

sesti tai näyttämällä asiakirja hankintayksikön tiloissa. (Karinkanta ym. 2012, 

171, 173–174.) 
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Tilaajavastuulaki 2 § 

Soveltamisala 

”Tätä lakia sovelletaan tilaajaan: 

1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää; taikka  

2) jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työskente-

lee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palve-

luksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin 

työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.” 

Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnas-

sa lakia sovelletaan: 

1) rakennuttajina toimiviin tilaajiin 

2) sopimusketjussa kaikkiin työturvallisuuslain (738/2002) 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisel-

lä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin.” 

Liike- ja ammattisalaisuudet 

Julkisuuslain mukaan tarjoajilla on mahdollisuus ilmoittaa osa tarjousasiakirjois-

sa ilmoittamistaan tiedoista salaisiksi. Salata voidaan sellaiset tiedot, joiden julki 

tuleminen aiheuttaisi yritykselle taloudellista vahinkoa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

tiedot yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, kuten tiedot yrityksen sopi-

muskumppaneista, henkilöstön osaamisesta tai palvelun prosessikuvaukset. 

Liikesalaisuudet määritellään tapauskohtaisesti. Hankinnan tekijän kannattaa 

pyytää tarjoajia jo tarjousta tehdessään merkitsemään salaiseksi luokitteleman-

sa tiedot. Viime kädessä päätöksen tietojen salassapidosta tekee hankintayk-

sikkö. (Karinkanta ym. 2012, 174–175; Pekkala & Pohjonen 2012, 648.) 

2.3 Tilaajavastuulaki 

Valtaosa julkisia hankintoja tekevistä yksiköistä kuuluu myös tilaajavastuulain 

piiriin. Lakia sovelletaan lähes kaikkiin hankintoihin, riippumatta siitä onko tilaaja 

julkinen taho. Vain alle 10 päivää kestävät työsuhteet tai alle 7500 euron han-

kinnat jäävät lain ulkopuolelle. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 

ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233.) 
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Lain tarkoituksena on tasavertaisen kilpailun ja työehtojen noudattamisen edis-

täminen. Lisäksi sen avulla luodaan yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille 

edellytykset varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista so-

pimuksia tekevät yritykset täyttävät velvoitteensa. (Laki tilaajan selvitysvelvolli-

suudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233.) 

Laissa oleellista on tilaajan selvitysvelvollisuus. Ennen sopimuksen tekemistä 

tilaajan on selvitettävä onko sopimuskumppani hoitanut kaikki yhteiskunnalliset 

velvoitteensa. Tarjoajan tulee toimittaa todistukset ennakkoperintä- ja työnanta-

jarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta, kauppare-

kisteriote, todistus verojen maksamisesta, selvitys eläkevakuutuksen ottamises-

ta ja suorittamisesta sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta. (Pekka-

la & Pohjonen 2012, 800–801.) 

Sopimuskumppani on velvoitettu antamaan pyydetyt todistukset ja selvitykset. 

Ne eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Käytännössä hankintayksikkö 

pyytää tarjoajilta jo tarjouskilpailun aikana kirjallisen vakuutuksen siitä, että 

kaikki velvoitteet on hoidettu. Ne voivat olla myös osa ilmoitettuja kelpoisuuseh-

toja. Hankintapäätöksen jälkeen valitulta sopimuskumppanilta pyydetään viralli-

set selvitykset, joiden on oltava toimitettu tilaajalle sopimuksen allekirjoitushet-

kellä. (Pekkala & Pohjonen 2012, 800–801; Ahlas P. 7.3.2014, henkilökohtainen 

tiedonanto.) Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista (Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

22.12.2006/1233). 



20 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Lehto 

3 RAKENNUTTAMISHANKE TURUN 

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLA 

Turun kaupungin tilojen hallinta on keskitetty Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalve-

luille. Tilapalvelut huolehtii kaupungin tilojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusia 

tiloja hankitaan rakennuttamalla, ostamalla tai vuokraamalla. Tarpeettomia tiloja 

myydään, vuokrataan tai puretaan. (Turun kaupunki 2012a.) 

Kiinteistöliikelaitoksen on noudatettava toiminnassaan paitsi lainsäädäntöä 

myös kaupungin ja liikelaitoksen sisäisiä sääntöjä. Ennalta hyväksyttyä tar-

veselvitystä ja hankesuunnitelmaa noudatetaan uudisrakennushankkeissa ja yli 

miljoonan euron tilahankkeissa. Näiden laatimista varten on kaupunginvaltuusto 

hyväksynyt tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen. Ohjeessa 

on kuvattu tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sisällöt sekä niiden laatimi-

sessa huomioitavat seikat. Alle miljoonan euron hankkeista tehdään suppeam-

pi, sisällöltään vastaava tarveselvitys ja hankekuvaus. (Turun kaupunki 2011a; 

Turun kaupunki 2012b, 16.) 

Rakennushanke edellyttää asiantuntijatyötä ja hankkeen aikana syntyykin pal-

jon teknisiä ja juridisia asiakirjoja. Yhdessä rakennusalan kanssa on Rakennus-

tietosäätiö, alan merkittävä toimija ja kehittäjä luonut rakennustieto-ohjelman, 

joka sisältää muun muassa erilaisia ohjekortteja ja tehtäväluetteloja (Rakennus-

tieto 2013a). Näitä RT-kortteja voidaan hyödyntää hankkeen eri vaiheissa muun 

muassa suunnittelun, rakentamisen ja sopimusten laatimisen apuna (Raken-

nustieto 2013b). Esimerkkinä Rakennustiedon julkaisema malli RT-kortista YSE 

1998 Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE). Kiinteistöliikelaitos käyttää 

rakennuttamisen apuna Rakennustieto-ohjelman kanssa yhteneviä sopimus-

malleja ja menettelyjä. YSE:ä käytetään kaikissa sopimuksissa. (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu.) 

http://www05.turku.fi/ah/kv/2011/0307003x/2486858.htm
https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto.html
https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto.html
https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rt.html
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmateriaali.osao.fi%2Fkaul%2Fverkko-opetus%2Fisat%2Fkurssi0100%2Fyse1998.pdf&ei=gN6hUozeFeiEyQPC-ICQCQ&usg=AFQjCNEXTij3s-ZB58g8aGiODtOXmI88ow&bvm=bv.57752919,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmateriaali.osao.fi%2Fkaul%2Fverkko-opetus%2Fisat%2Fkurssi0100%2Fyse1998.pdf&ei=gN6hUozeFeiEyQPC-ICQCQ&usg=AFQjCNEXTij3s-ZB58g8aGiODtOXmI88ow&bvm=bv.57752919,d.bGQ
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Esimerkkihanke: Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu 

Kellonsoittajankadun uusi päiväkoti- ja koulurakennus sijaitsee Turussa osoit-

teessa Kellonsoittajankatu 6. Päiväkotiryhmiä on kymmenen, yhteensä noin 180 

lasta. Lisäksi tarjolla on aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoimintaa ensimmäisen ja 

toisen luokan oppilaille, joita on vajaat 50. (Turun kaupunki 2013.) 

Kiinteistöliikelaitos (silloinen Tilaliikelaitos) toteutti hankkeen vuosina 2010- 

2013. Toteutukseen kuului myös tontilla sijainneen vanhan päiväkotirakennuk-

sen purkaminen. Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hanke eteni suunnitel-

lun aikataulun mukaisesti. Myös hankkeen kustannusarvio piti paikkansa hyvin. 

Toteutus on esimerkki ihannetapauksesta, jossa asiat etenevät suunnitellusti. 

Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

3.1 Tarveselvitysvaihe 

Rakennushanke käynnistyy tarveselvityksen tekemisellä. Tarveselvitys on alus-

tava selvitys hankkeen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Se on asia-

kirja, jossa perustellaan uusien tilojen tarve tai nykyisten tilojen muutostarve ja 

kuvataan sanallisesti uusille tiloille asetettavat vaatimukset. Myös eri hankinta-

vaihtoehdot selvitetään ja lasketaan niiden kustannukset. Tarveselvitys toimii 

hankepäätöksen pohjana ja ohjeena jatkotyöskentelylle. Mukana tarveselvityk-

sen tekemisessä ovat käyttäjä-, rakennuttaja- ja suunnittelijaosapuolet. (Raken-

nustieto Oy 1989, 10–11; Rakennustieto Oy 2013c, 4.) 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeessa ei varsinaista tarvesel-

vitystä laadittu. Käyttäjähallintokunnat esittivät kuitenkin oman näkemyksensä 

tarvittaviin tiloihin. Hankesuunnittelun pohjana käytettiin vanhan Kellonsoittajan-

kadun päiväkodin tiloja, sillä käyttäjien tarpeet olivat pysyneet samanlaisina. 

Normaalisti tarveselvitys hyväksytetään käyttäjähallintokunnassa. (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu.) 
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3.2 Hankesuunnitteluvaihe 

Tarveselvityksen pohjalta tehty hankepäätös käynnistää hankesuunnitteluvai-

heen. Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle määritellään yksityiskohtaiset 

tavoitteet. Lopullinen ratkaisumalli päätetään ja hanke saa laatu-, laajuus-, aika- 

ja kustannustavoitteet. Vaikka suurin osa rakennushankkeen kustannuksista 

syntyy rakennusaikana, ne kuitenkin määräytyvät pitkälti suunnitteluvaiheessa 

tehtyjen ratkaisujen pohjalta. Hankkeelle laaditaan budjetti ja rahoituslaskelma, 

selvitetään mahdolliset saatavat tuet, arvioidaan hankkeen kannattavuus ja laa-

ditaan investointilaskelma. Näihin tietoihin perustuen toimeksiantaja tekee in-

vestointipäätöksensä. Tarpeen mukaan myös hankkeen ympäristövaikutukset 

arvioidaan. Vahvistettu hankesuunnitelma toimii jatkotyöskentelyn ohjeena. Mu-

kana vaiheessa ovat sekä käyttäjä-, rakennuttaja- että suunnittelijaosapuolet. 

Rakennuttajan osalta projektiorganisaatio täydentyy tästä vaiheesta eteenpäin. 

Hankesuunnittelun päätteeksi, tehdään hankkeesta päättävälle investointiehdo-

tus, jossa esitetään hankkeen hyväksymistä tai hylkäämistä. (Rakennustieto Oy 

1989, 11; Männistö ym. 2005, 18; Rakennustieto Oy 2013c, 5.) 

Turun kaupungin tilahankkeet 

Turun kaupungin tilahankkeissa Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut laatii hanke-

suunnitelman. Hankesuunnitelman tekevään työryhmään kootaan Turun kau-

pungista kaikki ne henkilöt joista on hyötyä projektille. Lukumäärä vaihtelee 

muutamasta henkilöstä noin kymmeneen. Turun Kiinteistöliikelaitokselta muka-

na ovat rakennuttaja ja joskus rakennuttamispäällikkö. Rakennuttamispäällikkö 

valitsee hankkeeseen projektiryhmän. Projektissa tulee aina olla projektipäällik-

kö, rakennusteknisten töiden valvoja, LVIA- töiden valvoja ja sähkötöiden valvo-

ja. Valvojat tulevat mukaan projektiin yleensä rakennuksen suunnitteluvaihees-

sa. Myös käyttäjähallintokunnan edustajat otetaan mukaan hankesuunnitteluun. 

Hankesuunnitteluvaiheessa pidetään kokouksia tarpeen mukaan. Määrä vaihte-

lee muutamasta jopa yli kymmeneen kokoukseen. (Anttila J. 19.11.2013, haas-

tattelu.) Vaiheen tuotoksena syntyy hankesuunnitelma. 
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Valmis hankesuunnitelma viedään lausunnolle Kiinteistöliikelaitoksen johtokun-

taan. Hankkeen arvosta riippuen hankesuunnitelma hyväksytetään vielä kau-

punginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa. Hankesuunnitelman hyväksymi-

nen ei kuitenkaan vielä ole varsinainen investointipäätös. Hyväksymisen jälkeen 

hanketta ehdotetaan Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaan. Rahoituksen 

jakautuminen eri vuosille ratkaisee, milloin hanke toteutetaan. Projektin kesto 

riippuu paljon hankesuunnitelman etenemisestä kaupungin päätösportaissa. 

Usein hankesuunnitelmassa on jo kuvattu optimaalista aikataulua, johon pyri-

tään. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) Näin tehtiin myös Kellonsoittajanka-

dun päiväkoti ja koulu -hankkeessa.  

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja Kerttulin koulu olivat aiemmin toisistaan erilli-

set yksiköt (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu). 15.6.2009 kaupunginvaltuusto 

päätti Kerttulin koulun lakkauttamisesta ja samalla uuden Seikkailupuiston kou-

luyksikön perustamisesta. Sekä päiväkodille että koululle oli jo olemassa omat 

erilliset hankesuunnitelmansa, kun loppuvuodesta 2010 keskushallinto kuitenkin 

palautti Tilaliikelaitokselle (nykyinen Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut) koulua 

koskevan Seikkailupuiston monitoimitalo- hankkeen suunnitelman ja määräsi 

sen yhdistettäväksi Kellonsoittajankadun päiväkoti- hankkeeseen. (Turun kau-

pungin Tilaliikelaitos 2010, 2, 7.) Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -

hankkeen projektipäälliköksi valittiin rakennuttajainsinööri Jouni Anttila, joka 

kokosi työryhmän hankesuunnitelmaa varten (Anttila J. 19.11.2013, haastatte-

lu). 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeen hankesuunnitteluvaihe vei 10 

kuukautta. Hankesuunnitelma tehtiin kahden eri hankkeen suunnitelmiin noja-

ten. Kellonsoittajankadun vanhan päiväkodin hankesuunnitteluvaiheessa oli jo 

tehty kustannusvertailut rakennuksen peruskorjaamisesta ja uuden rakentami-

sesta. Laskelmat osoittivat, että olisi edullisempaa rakentaa kokonaan uusi ra-

kennus. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) Kaupungin omistama vanha päivä-
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kotirakennus oli jo elinkaarensa loppupäässä. Vanhat tilat vastasivat huonosti 

päiväkodin tarpeisiin. Koulutiloista taas oli pulaa alueella sijaitsevan Kerttulin 

koulun tilojen lakkauttamispäätöksen seurauksena. Uusi rakennus palvelisi mo-

lempien tarpeita. Rakennuskustannuksiksi arvioitiin 5 875 000 €. (Turun kau-

pungin Kiinteistöliikelaitos 2010, 1-13.) 

Toteuttamisaikataulu oli päiväkoti- ja koulu -hankkeessa kireä, johtuen kaupun-

ginvaltuuston 15.6.2010 tekemästä päätöksestä lakkauttaa Kerttulin koulun toi-

minta kesällä 2012. Töiden tuli käynnistyä syksyllä 2011, jotta Kerttulin koulun 

tiloja voitaisiin vielä käyttää väistötiloina ja jotta uudet tilat olisivat oppilaiden 

käytössä syksyllä 2012. Hankkeen käynnistyminen ajoissa edellytti nopeaa 

hankesuunnitelman hyväksymistä ja suunnittelun aloitusluvan saamista. (Turun 

kaupungin Kiinteistöliikelaitos 2010, 12.) Hankesuunnitelma hyväksyttiin kau-

punginvaltuustossa 24.1.2011 (Turun kaupunki 2011b).  

3.3 Rakentamishankkeen valmisteluvaihe 

Kun hankesuunnitelma on hyväksytty ja investointipäätös on tehty, voidaan 

aloittaan rakennuksen suunnittelu. Vaihe käynnistyy suunnittelijoiden kilpailut-

tamisella. Tässä vaiheessa rakennuskohteen arkkitehtonisia, toiminnallisia ja 

teknisiä ratkaisuja kehitetään edelleen. Rakennussuunnittelussa tehdyt ratkaisut 

määrittävät lopullista hintaa ja lopputulosta.  Suunnittelijoiden työn perustana on 

hankesuunnitelma. Suunnitelmien valmistuttua kilpailutetaan urakat. Hankkeen 

etenemiseen vaikuttaa käyttäjien, rakennuttajan ja suunnittelijoiden lisäksi myös 

rakennusvalvontaviranomainen. Ennen rakentamisvaiheeseen siirtymistä val-

miina tulee olla hyväksytty rakennuslupa. Vaihe kestää kauan, yleensä 0,5-1 

vuotta. Se onkin hankkeen onnistumisen kannalta merkittävä vaihe. (Anttila J. 

16.5.2014, henkilökohtainen tiedonanto.) 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeessa rakentamishankkeen 

valmisteluvaihe vei 10 kuukautta, kun hankkeen toteuttamisen suunnittelun aloi-

tuksesta valmiiseen rakennukseen meni 2 vuotta (Anttila J. 16.5.2014, henkilö-

kohtainen tiedonanto). 
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3.3.1 Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen 

Suunnittelijoiden kilpailutusta varten laaditaan suunnitteluohjelma, johon määri-

tetään eri suunnittelijoiden tehtäväsisällöt kyseisessä hankkeessa. Isoissa 

hankkeissa kilpailutetaan aina erikseen arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja 

geosuunnittelijat. Joskus tarvitaan myös muita erityisalojen suunnittelijoita. Kiin-

teistöliikelaitoksella käytetään hankintalain mukaisesti lähes aina avointa kilpai-

lutusmenettelyä. Pienempiin hankkeisiin voidaan suunnittelijoita valita puitejär-

jestelyn perusteella. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Suunnitelmien valmistuttua laaditaan tarjouspyyntö- ja tarvittavat urakka-

asiakirjat sekä tehdään rakennusurakan hankintailmoitus HILMA:an. Kilpailu-

tuksesta ja tarjouspyynnön laatimisesta vastaa hankkeesta vetovastuussa oleva 

projektipäällikkö. Hankintayksikkö määrittää tarjoajille ennalta asetettavat ehdot, 

kuten liikevaihto-, luottokelpoisuus- ja referenssivaatimukset. Tarjoajille määri-

teltävät ehdot hyväksytetään erikseen Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa 

ennen tarjouspyynnön julkaisemista HILMA:ssa. (Anttila J. 19.11.2013, haastat-

telu.) 

HILMA:n ilmoituksen perusteella yritykset saavat sähköpostilla osoittaa kiinnos-

tuksensa eli pyytää tarjouspyyntöä. Kiinnostuneille lähetetään tarjouspyynnöt 

sähköisesti ja postitse. Kiinteistöliikelaitoksella asianhallinnasta vastaavat hen-

kilöt kirjaavat tarjouspyynnön JoutseNetiin, kaupungin asianhallintajärjestel-

mään, johon kirjataan kaikki lähtevät ja saapuvat asiakirjat. (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu.) 

Tarjousten avaaminen 

Kun tarjousaika on kulunut, valitaan voittaja annettujen tarjousten perusteella. 

Tarjoukset avataan erityisessä tarjousten avaustilaisuudessa. Paikalla on aina 

vähintään kaksi henkilöä. Tilaisuudesta tehdään avauspöytäkirja, johon merki-

tään ennalta merkittäväksi sovitut asiat, esimerkiksi hintatiedot. Ensin tarkaste-

taan täyttävätkö tarjoajat ennalta määritetyt ehdot. Tarjoajat ovat kirjoittaneet 

http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/puitejarjestely/Sivut/default.aspx
http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/puitejarjestely/Sivut/default.aspx
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referenssinsä, luottokelpoisuusluokkansa ja muut pyydetyt tiedot tarjoukseensa 

tai ennalta määritettyihin lomakkeisiin. Seuraavaksi tarkastetaan tarjousten kel-

poisuus. Toisinaan tulee suunnitteluun liittyviä tarjouksia, jotka eivät ole täyttä-

neet ennalta määrättyjä ehtoja. Tällaiset tarjoukset hylätään. Myös urakkatarjo-

uksia, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisesti laadittuja tai urakoitsijat eivät 

ole täyttäneet ennalta määritettyjä ehtoja, saattaa joskus tulla. Myös tällaiset 

tarjoukset hylätään yksiselitteisesti. Urakoitsijoiden kilpailutuksessa yleensä 

hinta on ratkaiseva tekijä. Joskus voi tulla useampi täsmälleen samanhintainen 

tarjous. Hankintalain mukaisesti tällöin järjestetään arvonta. Poikkeuksellisen 

alhaisia tarjouksia tulee hyvin harvoin. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Avauspöytäkirjan lisäksi tehdään erillinen päätöspöytäkirja. Projektipäällikön 

laatimasta päätöspöytäkirjasta selviää valituksi tullut ja hylätyiksi tulleet tarjouk-

set. Jatkomenettely riippuu hankinnan arvosta. Kiinteistöliikelaitoksen johtokun-

nan päätöksessä 27.2.2013 § 69 on määritelty hankintavaltuudet. Alle 800.000 

euron hankinnoista tehdään viranhaltijan päätöspöytäkirja, jonka allekirjoittaa 

toimialajohtaja. Päätös toimitetaan Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan ja kaikil-

le tarjouskilpailuun osallistuneille. Yli 800.000 euron hankinnoista tehdään esi-

tys Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan, jolloin johtokunta tekee päätöksen. 

Hankintapäätös toimitetaan tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. 

(Anttila J. 19.11.2013, haastattelu; Örling M. 6.1.2014, henkilökohtainen tiedon-

anto.) 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu 

Ajan säästämiseksi Kellonsoittajankadun hankkeessa arkkitehtisuunnittelija kil-

pailutettiin jo ennen kuin valtuusto oli hyväksynyt hankesuunnitelman. Arkkiteh-

tisuunnittelijan hankintailmoitus tehtiin joulukuussa 2010. Arkkitehtisuunnittelijal-

ta edellytettiin yleistä 5 vuoden suunnittelukokemusta. Lisäksi kokemusta tuli 

olla julkisen päiväkotirakennuksen tai päiväkoti- ja koulurakennuksen yhdistel-

män uudisrakennuksesta. Arkkitehtitoimistolla tuli olla vähintään kolme arkkiteh-

tisuunnittelijaa. Referenssikohteen tuli olla Kellonsoittajankadun päiväkoti ja 



27 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Lehto 

koulu -hanketta vastaava ja viimeisen viiden vuoden sisällä toteutettu. Tarjous-

ten mukana tuli toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Suunnitteluun 

kului aikaa 10 kuukautta. Rakennuslupa haettiin jo suunnittelun aikana, joten 

lupa oli valmiina suunnitelmien valmistuessa lokakuussa 2011. (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu.) 

EU-kynnysarvon ylittävien hankkeiden kilpailutuksissa käytetään ennakkoilmoi-

tusta lyhentämään varsinaiseen kilpailuttamiseen kuluvaa aikaa. Myös Kellon-

soittajankadun päiväkoti ja koulu –hankkeen pääurakasta oli julkaistu ennak-

koilmoitus heinäkuussa 2011. Ennakkoilmoitus on liitteenä 2. Varsinainen EU-

hankintailmoitus julkaistiin heti suunnitelmien valmistuttua lokakuussa 2011. 

Hankintailmoitus on liitteenä 3. Tarjousten perusteella tehtiin urakkapäätös jou-

lukuussa 2011. Hankintapäätöstä koskeva valitusaika kului umpeen aivan vuo-

den 2011 loppuun mennessä. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

3.3.2 Sopimukset 

Sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden kanssa on tehtävä kirjalliset sopimuk-

set. Turun Kiinteistöliikelaitoksella sopimuksen syntytavasta ilmoitetaan jo han-

kintailmoituksessa. Ennen sopimuksen allekirjoitusta on kaikissa hankinnoissa 

huomioitava hankintapäätöksen ja sopimuksen allekirjoittamisen välinen odo-

tusaika. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Laatiminen ja sopimusehdot 

Turun Kiinteistöliikelaitoksella projektipäällikkö laatii kaikki projektiin kuuluvat 

sopimukset. Valmiita sopimusmalleja apuna käyttäen laaditaan jokaiselle pro-

jektille oma sopimuksensa. Sopimusehtoina rakennusurakoissa käytetään ra-

kennusalan yleisiä sopimusehtoja. YSE:ssä on tarkkaan määritelty eri osapuol-

ten vastuut ja velvollisuudet urakassa. Projektipäällikön tehtävänä on johtaa 

hanketta. Hän valvoo suunnittelua ja urakointia, johtaa työmaakokouksia sekä 

hoitaa vastaanoton ja takuuaikaisia tehtäviä. Valvojat taas valvovat oman osa-



28 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Lehto 

alueensa tehtävien laatua ja etenemistä. Pääsääntöisesti kaikki urakat tehdään 

alistettuna sivu-urakkana. Tällöin rakennusurakoitsija on pääurakoitsija ja talo-

tekniikkaurakoitsijat pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoitsijoita (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu.) Alistetussa sivu-urakassa rakennuttaja, pääurakoitsija 

ja sivu-urakoitsijat tekevät erillisen alistamissopimuksen. Sopimuksessa sovi-

taan pääurakoitsijan vastuusta sovittaa yhteen työmaalla tehtävät työt ja aliura-

koitsijoiden sitoutumisesta noudattaa pääurakoitsijan ohjeita. Myös urakoitsijoi-

den keskinäisestä vahingonkorvausvastuusta sovitaan. (Rakennustieto Oy 

2002, 2.) Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu –hankkeen pääurakan urakka-

sopimus on liitteenä 4. Siinä näkyy YSE:n soveltaminen sopimuksessa. 

Tilaajavastuun toteutuminen 

Tilaajavastuun toteutumisen varmistamiseksi valitun urakoitsijan on toimitettava 

kaikki tilaajavastuun mukaiset todistukset rakennuttajalle, käytännössä projekti-

päällikölle. Todistukset eivät saa olla sopimuksen allekirjoitushetkellä yli 3 kk 

vanhoja. Yleensä urakoitsijat toimittavat asiakirjat sovitusti. Projektipäällikön 

vastuulla on vaatia todistukset, mikäli viiveitä syntyy. Kiinteistöliikelaitos julkise-

na tilaajana varmistaa aina tilaajavastuulain mukaisten papereiden asianmukai-

suuden ennen sopimuksen solmimista. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Allekirjoitukset 

Allekirjoitusvaltuudet vaihtelevat hankinnan arvon mukaan. Urakkahankinnoissa 

sopimuksen allekirjoittaa Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen rakennuttamis-

päällikkö, Tilapalvelujen johtaja tai Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja, riippu-

en siitä onko päätös ollut viranhaltijan päätös vai Kiinteistöliikelaitoksen johto-

kunnan päätös. (Örling M. 6.1.2014, henkilökohtainen tiedonanto.) Pelkkä tila-

uskirjekin voi olla sopimus, sillä toimittajan antama vahvistus toimii juridisesti 

sopimuksena. Isoissa urakoissa kuitenkin aina allekirjoitetaan erillinen sopimus. 

Urakkasopimusten allekirjoittamisen jälkeen rakentaminen voi alkaa. (Pekkala & 

Pohjonen 2012, 570; Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 
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3.4 Rakentamisvaihe 

Rakentamisvaihe alkaa tarjouspyynnössä määritettynä urakka-aikana. Työmaa-

kokouksessa numero 1 työmaa luovutetaan virallisesti urakoitsijoiden käyttöön 

ja pääurakoitsijan johdon alaisuuteen. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) Ura-

koitsijoiden on hoidettava tehtävänsä ammattitaidolla ja voimassaolevia sään-

nöksiä ja hyvää rakentamistapaa noudattaen.  Urakoitsijoiden suoritusvelvolli-

suuteen kuuluvat sopimuksissa erikseen määritellyt työt, toimenpiteet ja han-

kinnat. (YSE 1998, 4.) 

Rakentamisvaiheessa varmistetaan sopimusehtojen toteutuminen, rakentami-

sen laatu, oikeanlainen lopputulos ja viranomaismääräysten noudattaminen. 

Seurattavia kohteita ovat hankkeen suunnitelmien toteutuminen, aikataulu sekä 

tekniset ja taloudelliset seikat. (Rakennustieto Oy 1989, 14; Männistö ym. 2005, 

33; Rakennustieto Oy 2013c, 18–21.) Vaiheen loppupuolella valmistaudutaan 

rakennuksen vastanottoon. Esimerkiksi rakennusvalvonnalta on saatava käyt-

töönottolupa lopputarkastuksen yhteydessä. (Rakennustieto Oy 2013c, 18-21.) 

Kiinteistöliikelaitoksella rakentamisvaiheen aikana pidetään työmaakokouksia 

tarvittava määrä, yleensä noin 3-5:den viikon välein. Kokoukset pidetään työ-

maalla tai työmaan läheisyydessä urakoitsijan tilaamassa paikassa. Kokouksis-

sa käsitellään työmaan etenemiseen, suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyviä 

asioita. Myös mahdollisia ongelmia ratkotaan. Kiinteistöliikelaitoksen projekteis-

sa myös hallintokunnan edustajat saavat olla mukana työmaakokouksissa. (Ant-

tila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeessa oli kulunut vuosi han-

kesuunnitelman hyväksymisestä, kun rakentaminen alkoi tammikuun toisella 

viikolla 2012. Rakentaminen vei aikaa vuoden. Rakennus valmistui tammikuus-

sa 2013 viikolla 1. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 
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3.4.1 Rakennuttajan taloudelliset velvoitteet 

Maksuerät 

Hankkeen edetessä tulevat ajankohtaisiksi urakkasopimuksen mukaiset mak-

suerät. Urakoitsijat laskuttavat tekemänsä työt ennalta sovitun maksuerätaulu-

kon mukaisesti. Lasku on maksettava kun työvaihe on tehty tai muuten laskun 

maksukelpoisuus todettu. Viimeinen maksuerä on suoritettava maksuerätaulu-

kon mukaisesti ja viimeistään, kun hankkeen taloudellinen loppuselvitys on pi-

detty tai osapuolten taloudelliset välit muuten selvitetty. (YSE 1998, 10.) 

Kiinteistöliikelaitoksella laskun liitteenä on oltava valvojan kuittaama työvaiheen 

hyväksymisilmoitus. Näin varmistetaan että luvattu työvaihe on valmistunut ja 

laatuvaatimukset täytetty. Laskun saavuttua lasku tiliöidään eli maksu kohdiste-

taan hankkeen menoksi. Samalla myös huomioidaan laskumerkintöjen oikeelli-

suus. Asianmukainen lasku tiliöidään, tarkastetaan ja hyväksytään jonka jälkeen 

se maksetaan. Vaiheen edetessä valvotaan myös urakoitsijoiden laskutusen-

nusteen ja budjetin toteutumista (Rakennustieto Oy 2013c, 20). 

Lisä- ja muutostyöt 

Korjausrakentamisessa usein vasta vanhoja rakenteita avaamalla tiedetään 

mitä kaikkea pitää korjata. Tällaisten urakan lisäksi tehtävien lisätöiden mahdol-

lisuus huomioidaan jo hankkeen kustannusarviota ja budjettia laadittaessa. 

Muutostöillä taas tarkoitetaan ennalta suunnitellun työn muuttamista kesken 

urakan. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Kiinteistöliikelaitoksella projektipäällikkö valmistelee erikseen tilattavista lisä- ja 

muutostöistä päätöksen, jonka hyväksyy rakennuttamispäällikkö tai Tilapalvelu-

jen johtaja. Päätös annetaan tiedoksi Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan. Lisä- 

ja muutostöitä koskevat hyväksymis- ja muutospäätökset kirjataan työmaako-

kouksen ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjaan. Näin päätöksestä tulee 

molempia osapuolia sitova. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 
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3.4.2 Urakoitsijan taloudelliset velvoitteet 

Vakuudet 

Urakoitsijan tulee ottaa rakennusajalle työaikainen vakuus. Vakuuden tarkoitus 

on turvata rakennuttajan oikeuksia tilanteessa, jossa urakoitsija ei pysty hoita-

maan velvollisuuksiaan. Vakuus voi olla omavelkainen takaus, rahatalletus tai 

jokin muu tilaajan hyväksymä. Työaikaisen vakuuden arvo on YSE:n mukaisesti 

10 % urakan arvonlisäverottomasta hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa 3 

kuukautta urakan arvioidun valmistumisen jälkeen. Kun rakennus luovutetaan ja 

takuuaika alkaa, vakuus palautetaan urakoitsijalle. (YSE 1998, 9.) 

Urakoitsijan on toimitettava vakuus myös takuuajalle. Vakuus on annettava vii-

pymättä, kun rakennus tai urakoitsijan suoritus on vastaanotettu ja ennen työ-

aikaisen vakuuden voimassaolon päättymistä. Vakuuden tulee olla voimassa 3 

kuukautta takuun päättymisen jälkeen. Takuuajan vakuus on palautettava ura-

koitsijalle välittömästi urakoitsijan täytettyä velvoitteensa. Takuuajan vakuus on 

YSE:n mukaisesti 2 % urakan arvonlisäverottomasta hinnasta. (YSE 1998, 9.) 

YSE:stä poiketen Kiinteistöliikelaitos edellyttää aina takuuajan vakuudeksi 5 % 

urakan arvonlisäverottomasta hinnasta. 

Vakuutukset 

Rakennettava kohde ja työtä varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvik-

keet on vakuutettava jälleenhankinta-arvostaan. Vakuutuksen tulee kattaa koh-

teelle ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko. Urakoitsijan 

vastuulla on ottaa vakuutus rakennuttajan nimiin ja luovuttaa vakuutuskirja tai 

todistus voimassa olevasta vakuutuksesta rakennuttajalle. Lisäksi työmaalla 

toimivalta urakoitsijalta edellytetään toiminnan vastuuvakuutusta. (YSE 1998, 

9.) 
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3.4.3 Vastaanotto 

Vastaanottotarkastuksessa tilaaja vastaanottaa valmiin rakennussuorituksen ja 

työmaan itselleen. Tällöin rakennuksen ylläpitovastuu ja rakennukselle laaditut 

käyttö- ja huolto-ohjeet luovutetaan ylläpito-organisaatiolle (Rakennustieto Oy 

2013c, 22). Tarkastus on YSE:n mukainen hallinnollinen menettely. Vastaanot-

totarkastuksessa tarkastetaan, että rakennuksen kunto vastaa sopimuksessa 

sovittua. Vastaanottotarkastus käynnistää takuuajan kulumisen. Vastaanotosta 

eteenpäin tilaaja vastaa alueesta. Läsnä tilaajan puolelta ovat projektiin kuulu-

vat henkilöt ja kaikkien urakoitsijoiden puolelta asianosaiset henkilöt. Kiinteistö-

liikelaitoksen urakoissa myös käyttäjähallintokunnan edustajat ovat lähes aina 

mukana vastaanottokokouksissa. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) 

Puutelistat 

Vastaanottotarkastuksessa käydään läpi kaikki tehdyt viranomaistarkastukset ja 

mahdolliset rakennuksessa olevat puutteet. Pitkiä listoja ei tilaisuudessa lueta 

vaan ne tulevat vastaanottotarkastuspöytäkirjan liitteeksi. Aina puutteita ei ole. 

Mikäli niitä on, sovitaan korjausten aikataulusta. YSE:n mukaisesti tällaisessa 

tapauksessa järjestetään vielä jälkitarkastuskokouksia. (Anttila J. 19.11.2013, 

haastattelu.) 

Jos rakennus ei ole kunnossa, tilaisuudessa tarkastettuja töitä ei voida hyväk-

syä eikä rakennusta ottaa vastaan. Tällöin vastaanottotarkastus siirretään 

eteenpäin. Yleensä tällaisessa tapauksessa tulee sovellettavaksi sopimussank-

tiot urakoitsijoita kohtaan, mikäli viivästys on johtunut urakoitsijoista. Sank-

tiomaksu voidaan pidättää viimeisestä maksettavasta erästä. (Anttila J. 

19.11.2013, haastattelu; Dragneva J. 6.1.2014, henkilökohtainen tiedonanto.) 
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3.5 Käyttöönottovaihe 

Käyttöönottovaiheessa rakennus siirtyy käyttäjien hallintaan. Tämä edellyttää 

kunnossapidon ja huollon järjestämistä sekä käytön opastusta. Rakennukselle 

laaditaan kiinteistönhoitosuunnitelma. Käyttöön liittyvät asiakirjat kootaan käyt-

töarkistoksi johon kuuluvat käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet ja -suunnitelmat. Ra-

kennuttajan tulee toimittaa myös suojelusuunnitelma, joka sisältää palontor-

junta-, väestönsuojelu- ja vartiointisuunnitelmat. (Rakennustieto Oy 1989, 15.) 

Takuu 

Tavallinen sopimusehtojen mukainen takuuaika on 2 vuotta. Takuutarkastuk-

sessa tarkastetaan takuun piiriin kuuluvat asiat. Ensimmäinen takuutarkastus 

tehdään vuoden päästä rakennuksen valmistumisesta ja toinen, kun takuu päät-

tyy. Tarkoituksena on määrittää ne asiat, jotka urakoitsijoiden kuuluu korjata.  

Myös käyttäjiltä hankitaan tietoa rakennuksen toimivuudesta. valvojat tarkasta-

vat kokouksissa tai niitä ennen, onko rakennus siinä kunnossa kuin sen pitäisi 

olla. Urakoitsijoiden on korjattava viat ilman erillistä korvausta, jos korjattavaa 

löytyy. Esimerkiksi pudonnut laatta tai hajonnut ilmanvaihtokone ovat tällaisia 

vikoja. Takuutarkastuskokouksissa ovat läsnä tilaajan puolelta projektipäällikkö 

ja valvojat. Urakoitsijoiden puolelta läsnä ovat heidän edustajansa. Katoissa, 

katteissa ja hisseissä on erikseen määritetty pidempi takuu. Näistä urakoitsijan 

on toimitettava rakennuttajalle erillinen takuutodistus. (Anttila J. 19.11.2013, 

haastattelu; Dragneva J. 6.1.2014, henkilökohtainen tiedonanto.) 

Urakoitsijan vastuu virheellisestä rakentamisesta jatkuu myös takuuajan jäl-

keen. Tällöin tilaajan on näytettävä rakennuksessa ilmenneen vian aiheutuneen 

urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä tai tekemättömästä työstä. Takuun jälkei-

nen vastuu on voimassa kymmenen vuotta rakennuksen vastaanottamisesta tai 

käyttöönotosta. (YSE 1998, 8.) 
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Taloudellinen loppuselvitys 

Muutaman viikon päästä vastaanottotarkastuksesta tehdään taloudelliset loppu-

selvitykset. Niissä tilaaja ja urakoitsija esittävät lopulliset vaateensa toisiaan 

kohtaan. Vaateet sovitaan ja tehdään loppuyhteenveto. Tämän jälkeen osapuo-

let eivät voi enää esittää vaateita toisilleen. Urakan lopulliset kustannukset las-

ketaan ja laaditaan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja, jonka molemmat 

osapuolet allekirjoittavat. Työaikainen vakuus palautetaan ja vaihdetaan takuu-

aikaiseen vakuuteen. Kun takuuaika on kulunut loppuun ja urakoitsija hoitanut 

velvoitteensa, vakuus palautetaan urakoitsijalle. (Anttila J. 19.11.2013, haastat-

telu; Dragneva J. 6.1.2014, henkilökohtainen tiedonanto.) 

3.6 Hankkeissa syntyvät asiakirjat 

Rakennushankkeen aikana syntyy paljon erilaisia asiakirjoja. Syntyvä asiakirja-

kokonaisuus riippuu hankkeen toteutustavasta (Rakennustieto Oy 1989, 12). 

Hankkeessa syntyy erilaisia muistioita, tarkastuslistoja ja suunnitelmia. Lisäksi 

syntyy suuri määrä pöytäkirjoja: suunnittelukokouksissa suunnittelupöytäkirjoja, 

työmaakokouksissa työmaakokouspöytäkirjoja. Vastaanotto-, takuu- ja jälkitar-

kastuksissa syntyvät YSE:n mukaiset pöytäkirjat. Suuri osa asiakirjoista on tek-

nisiä ja siksi lähinnä urakoitsijoiden, projektiryhmän ja tilaajan käytössä. Raken-

nuksen suunnitelmat, suunnittelupöytäkirjat, työmaakokouspöytäkirjat ja vas-

taanottopöytäkirjat arkistoidaan Kiinteistöliikelaitoksen omaan Rakennuttamis-

tietokantaan. (Anttila J. 19.11.2013, haastattelu.) Kellonsoittajankadun päiväkoti 

ja koulu -hanketta koskevat asiakirjat löytyvät Rakennuttamistietokannasta nu-

merolla 10029. 

Teknisten asiakirjojen ohella syntyvät myös juridiset asiakirjat. Tarjousasiakirjat 

ovat pääsääntöisesti julkisia, hinnat ovat julkisia, samoin kuin kaikki vertailuissa 

käytetyt tiedot. Tarjoajilla on mahdollisuus ennalta määrittää liikesalaisuutensa 

pätevästä syystä. Urakoitsijat tai suunnittelijat haluavat toisinaan nähdä toisten-

sa tarjouksia, sillä tarjoukset paljastavat jonkin verran kilpailijoiden tilannetta. 
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Halukkaat voivat käydä Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden toimistolla kat-

somassa hankinta-asiakirjoja. Asiakirjat diaarinumeroidaan, tulostetaan, allekir-

joitetaan, laitetaan kansioihin ja arkistoidaan. (Anttila J. 19.11.2013, haastatte-

lu.) Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hanketta koskevat asiakirjat löytyvät 

JoutseNet-tietokannasta diaarinumeroilla 11421–2010 ja 9993–2011. 
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4 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on yksi julkisten hankintojen keskeisistä toimi-

joista. TEM tarjoaa muun muassa julkisten hankintojen neuvontaa ja ohjeita.  

TEM:in ylläpitämältä sivustolta löytyy ajankohtaista asiaa julkisista hankinnoista. 

Sivustolta löytyy myös julkisiin hankintoihin liittyvä uutisarkisto. Kiinnostavaa 

luettavaa ovat myös hankintalain kokonaisuudistusta käsittelevät sivut. Huomaa 

sivun oikeassa reunassa olevat aiheeseen liittyvät linkit. 

TEM:in sivuilta löytyy poimintoja EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännöistä. 

Markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevat päätökset taas löytyvät Markki-

naoikeus.fi sivustolta. 

hankinnat.fi -verkkopalvelu tarjoaa tietoa julkisten hankintojen hyvistä käytän-

nöistä. Suomen Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittavat Julkisten 

hankintojen neuvontayksikköä. Sivustolta löytyy myös hankintasanasto. 

  

http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat/julkisten_hankintojen_keskeisia_toimijoita
http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat/julkisten_hankintojen_neuvontaa_ja_ohjeita
http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat
http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat/uutisarkisto_2010_julkiset_hankinnat
http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat/hankintalain_kokonaisuudistus
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