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The operational part of this thesis aims to increase knowledge of the basis of public pro-

curement procedures among the staff of the Agency for Rural Affairs. The aim is to pre-

sent the underlying regulations on public procurements and thereby facilitate the process 

of carrying out public procurements in the Agency. The objective of this study was to 

produce a Microsoft PowerPoint presentation on public procurements, which can be used 

as teaching material. The material is primarily aimed at those staff members of the 

Agency for Rural Affairs who are in involved in the processes of public procurements, 

but the material can also be used as introductory material or in other situations if needed. 

 

The aim of the thesis was to find out what kind of changes have recently been made in 

the legislation on public procurement, in particular the so-called legal protection reform, 

and the impact that this reform has. An additional aim was to explain the basics of how 

public procurements should be conducted, what kind of things have to be taken into ac-

count, or can be taken into account within the framework of the legislation on the pro-

cesses of public procurements, and specifically, how public procurements are carried out 

in the Agency for Rural Affairs. 

 

The thesis consists of three parts. The first part is an introduction to the thesis, outlining 

the key concepts of public procurements. The second part covers the theoretical back-

ground, concentrating on the so-called legal protection reform; this part is based on up-

to-date and reliable source material and includes lots of legal sources and source material 

which itself is based strongly on legal texts.  Since one of the key outputs of this study is 

the instructional PowerPoint presentation, the third part of the thesis describes briefly 

how this practical output was produced.  

 

The material in the form of a PowerPoint presentation is attached to the thesis and is based 

both on the source material used in the theoretical parts of the thesis and also on a wider 

range of source material.  This PowerPoint presentation is instructional material which 

covers information on public procurement and also on how public procurements are car-

ried out in practice in the Agency for Rural Affairs. In addition, the material includes 

guidance on the procurements of the Agency for Rural Affairs, and the special terminol-

ogy of public procurements. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Alkusanat 

 

Tämän opinnäytetyön laatiminen on aloitettu syksyllä 2011, jolloin työskentelin vielä 

Maaseutuvirastossa hallintopalveluissa. Kun työni Maaseutuvirastossa pian tämän jäl-

keen päättyi, tarkoituksenani oli saada opinnäytetyö mahdollisimman nopeasti valmiiksi. 

Näin ei valitettavasti kuitenkaan käynyt, vaan vasta kevät 2015 osoittautui ajankohdaksi, 

jolloin vihdoin sain työn lopullisesti valmiiksi. Valitettavasti työelämä ja muut opintoni 

ovat viivästyttäneet opinnäytetyön valmistumista ja sen lopullista tarkastamista. Tämän 

vuoksi lukijan on hyvä tiedostaa, että opinnäytetyön liitteenä oleva materiaalipaketti on 

laadittu syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Lisäksi teoriaosuutta on työstetty vuo-

den 2012 aikana. Tämän jälkeen työ on saanut olla sellaisenaan aina vuoden 2015 alku-

puolelle.  

 

Materiaalipaketti on saanut jäädä sellaiseen muotoon, jollainen se on Maaseutuvirastolle 

luovutettaessa ollut. Materiaalia ei siis ole päivitetty sisällöltään vuoden 2015 mahdollisia 

muutoksia vastaavaksi. Näin ollen materiaalin tutustuvan on hyvä kiinnittää huomiota 

mahdolliseen muuttuneisiin tietoihin, joita parin vuoden aikana on tapahtunut. Teoria-

osuudessa tiedot on kuitenkin tarkistettu vastaamaan vuoden 2015 tilannetta, mikä selittää 

mahdollisia ristiriitaisuuksia teoriaosuuden ja materiaalin välillä. Näitä eroavaisuuksia ei 

kuitenkaan ole erikseen eritelty. Toivon kuitenkin, että asiat eivät tämän vuoksi sekaannu 

lukijan mielessä, vaan että kirjallisten esitysten avulla edelleen syntyy kattava kuva jul-

kisten hankintojen pääperiaatteista. Lopulta kuitenkin kunkin julkisen organisaation 

oman hankintatoimen asiantuntijat toteuttavat julkisia hankintoja kulloinkin voimassa-

olevien säännösten mukaisesti ja niiden edellyttämällä tavalla. Tämän opinnäytetyön tar-

koituksena on ollut luoda yhdentyyppinen materiaalipohja, jota edellytetään luonnolli-

sesti päivitettäväksi, mikäli sitä käytetään. Toista painosta en siis ole tarkoituksenmukai-

sesti lähtenyt tuottamaan. 

 

Kiitän Maaseutuvirastoa mahdollisuudesta tehdä sekä teoreettisesta että käytännön näkö-

kulmasta omasta mielestäni mielenkiintoinen opinnäytetyö. Erityiskiitokset ansaitsevat 
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vuonna 2011 Maaseutuviraston hallintopalvelut-yksikössä työskennelleet, hallintojohtaja 

Ulla Oas sekä henkilöstöpäällikkönä toiminut Satu Ylisiurua-Hemminki. 

 

 

1.2 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön aiheen taustalla on ollut toimeksiantajana toimivan Maaseutuviraston 

tarve päivittää organisaation voimassa olevaa hankintaohjetta ja tuottaa julkisiin hankin-

toihin liittyvää koulutus- ja tietomateriaalia organisaation sisäiseen käyttöön. Valtion 

hankintakäsikirja 20101 viittaa siihen, että kunkin julkisen hallinnon orgaanin tulee hyö-

dyntää hankinnoissaan paitsi kyseistä käsikirjaa, myös saattaa voimaan tässä tapauksessa 

virastokohtainen hankintaohjeistus2.  

 

Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348), jäljempänä hankintalaki, säätelee kynnys-

arvot ylittäviä hankintoja3. Sen mukaisesti hankintayksiköiden on meneteltävä hankin-

noissaan hankintalain mukaisesti, mikäli hankinta ylittää hankintalaissa kulloinkin mää-

ritellyt kynnysarvot. Kynnysarvot ylittävillä hankinnoilla tarkoitetaan kansallisia sekä 

EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Ne on toteutettava hankintalain menettelyvaatimus-

ten mukaisesti. Pienhankintoihin, joilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alle jää-

viä hankintoja, ei sinällään sovelleta hankintalakia, vaan kunkin viraston ja julkishallin-

non toimijan pitää itse luoda ohjeistus menettelyihin. Vaikka hankintalaki ei koske pien-

hankintoja, se ei tarkoita, että niiden toteuttamista ei pitäisi hoitaa noudattaen julkisiin 

                                                 

1 Valtion hankintakäsikirja 2010 on saatavilla Valtiovarainministeriön kotisivuilta pdf-versiona seuraavan 

linkin takaa http://vm.fi/documents/10623/307565/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2010/a02ceb72-

d9c8-41e2-aed1-5de219b1c433, 24.4.2015.  
2 Valtion hankintakäsikirja 2010, 10,17 ja 29. 
3 Julkisia hankintoja säätelevät laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348) sekä erityishankintalakeina laki 

vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

(30.3.2007/349), laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698) ja 

puolustus- ja turvallisuushankinnoissa sovellettava laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 

(29.12.2011/1531). Lisäksi on annettu Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (24.5.2007/614) eli 

ns. hankinta-asetus. Euroopan unionin sääntelynä on annettu hankintadirektiivejä, kuten Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU eli ns. klassinen hankintadirektiivi annettu 26. päivänä helmi-

kuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivi 2014/25/EU eli ns., erityisalojen hankintadirektiivi annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, 

vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direk-

tiivin 2004/17/EY kumoamisesta sekä muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/23/EU eli julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä. Kansalliseen hankintalainsäädäntöön on tulossa muutoksia ja halli-

tuksen esitykset ovat valmistumassa kevään 2015 aikana. Tässä opinnäytetyössä käsitellään erityisesti han-

kintalakia, sillä se on merkittävin julkisiin hankintoihin vaikuttava laki. 
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hankintoihin yleisesti liittyviä vaatimuksia, kuten hallinnon yleisiä avoimuus- ja tasapuo-

lisuusperiaatteita. 

 

Maaseutuvirastossa voimassaolevaan hankintaohjeeseen on vuonna 2011 huomattu tar-

vittavan tiettyjä muutoksia. Muutostarpeet ovat liittyneet tietoihin, ohjeen rakenteeseen 

sekä sisältöön. Maaseutuviraston hankintaohje ohjeistaa koko organisaatiota pienhankin-

tojen toteuttamisessa. Tämän lisäksi hankintaohje ohjeistaa myös kynnysarvot ylittävien 

hankintojen toteuttamisessa. Muiden kuin pienhankintojen osalta henkilöstöä ohjeiste-

taan lähinnä siitä, miten organisaatiossa toteutetaan kynnysarvot ylittäviä hankintoja kes-

kitetysti hallintopalveluissa, yhteistyössä muiden viraston osastojen kanssa. 

 

Hankintaohjeen lisäksi organisaation intranetsivustojen julkisten hankintojen sivustoa on 

ollut tarvetta uudistaa tuottamalla niille materiaalia henkilöstön ja organisaation käyttöön. 

Maaseutuvirastossa julkiset hankinnat toteutetaan vuoden 2011 mukaisten työnjaon ja 

prosessien mukaisesti pienhankintojen osalta osastoilla ja kansalliset kynnysarvot ylittä-

vät hankinnat sekä hankintoihin liittyvät puitesopimukset keskitetysti hallintopalveluissa. 

Lisäksi julkisiin hankintoihin liittyvä ohjeistus ja neuvonta ovat olleet keskitettynä hal-

lintopalveluiden lakimiehen työtehtäviksi.  

 

Opinnäytetyön käytännöllisen osan tausta ja tarve ovat olleet selkeät. Taustalla on ollut 

selvä toimeksiantajan tarve uudistaa ohjeistusta ja sisältöä intranetsivustolle. Työn tar-

koituksena on ollut nimenomaan toteuttaa toimeksiantajan tarpeiden mukainen päivitetty 

viraston hankintaohje sekä tuottaa muuta julkisiin hankintoihin liittyvää materiaalia or-

ganisaation sisäiseen käyttöön. Teoreettisen osuuden osalta aiheeksi valikoitui julkisiin 

hankintoihin liittyvien oikeussuojakeinojen tarkastelu. Valinnan taustalla on vuonna 2010 

tehdyt muutokset hankintalainsäädäntöön4. Vaikka teoreettinen osuus keskittyy tarkaste-

lemaan julkisiin hankintoihin liittyviä oikeussuojakeinoja ja käyttöön otettuja uudistuk-

sia, voi senkin katsoa olevan osa tuotettavaa materiaalia, jota voidaan hyödyntää organi-

saation sisällä niin haluttaessa.  

                                                 

4 Kesäkuussa 2010 voimaan tullut hankintalain uudistus muutti erityisesti hankintalain oikeussuojakeinoja. 

Hankintalakiin lisättiin säännökset hankintaoikaisusta, automaattisesta suspensiosta sekä uusia seuraamus-

vaihtoehtoja hankintalain rikkomisesta. Aiemmin voimassa olleiden seuraamusvaihtoehtojen lisäksi uusina 

seuraamusvaihtoehtoina ovat sopimuksen tehottomuus, sopimuskauden lyhentyminen ja seuraamusmaksut. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on siis ensinnäkin ollut selvittää julkisia hankintoja yleisesti 

ja niiden toteuttamista käytännössä toimeksiantajan organisaatiossa. Lisäksi työssä käy-

dään läpi oikeussuojakeinoja ja niiden hyödyntämistä. Erityisesti työssä esitellään vuonna 

2010 hankintalainsäädäntöön lisätyt oikeussuojakeinot ja muut hankintalainsäädäntöön 

viime vuosina tehdyt merkittävät muutokset. Yhtä lailla tärkeää on pohtia sitä, mitä orga-

nisaation ja toisaalta työntekijän, tai tässä lähinnä virkamiehen, pitää huomioida julkisia 

hankintoja toteuttaessaan. Lopputuotteena opinnäytetyön osana on ollut tarkoitus tuottaa 

Maaseutuvirastolle päivitetty hankintaohje sekä materiaalia hankintoihin liittyen. Mate-

riaalissa on tarkoitus käsitellä laajalti julkisten hankintojen kokonaisprosessia, vaikka sitä 

ei työn teoriaosuudessa olekaan kokonaisuudessaan käsitelty.  

 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työ on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on laajahko johdanto-osa, jonka tarkoi-

tuksena on kuvata työn kannalta tärkeitä käsitteitä, esitellä julkisiin hankintoihin liittyviä 

organisaatioita sekä sääntelypohjaa ja antaa hyvin yleisluonteinen kuvaus hankintojen to-

teuttamisesta. Toinen osa on työn kysymyksenasettelun mukainen teoreettinen jakso, 

jossa käsitellään julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä hankintapäätöksen laatimi-

sesta hankintasopimuksen solmimiseen asti. Erityinen painotus tässä teoriaosassa on 

vuonna 2010 voimaan tulleilla oikeussuojauudistuksilla. Työn kolmas osa pohjautuu työn 

käytännön tuotokseen, julkisiin hankintoihin liittyvän materiaalin tuottamiseen Maaseu-

tuvirastolle. Olen pitänyt tärkeänä kirjata lyhyesti muutamia asioita käytännön toteutta-

misesta sekä työn etenemisestä ja sen aikana huomioon otettavista näkökohdista. Seuraa-

vassa esittelen tarkemmin työn kolmen osan sisältöä. 

 

Ensimmäisessä osassa, johdannon jälkeen seuraa keskeisten käsitteiden määrittely lu-

vussa kaksi. Tämä jälkeen luvussa kolme esitellään lyhyesti opinnäytetyön toimeksianta-

jana toimivan Maaseutuviraston organisaatio sekä muut julkisten hankintojen osalta tär-
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keät ja julkisten hankintojen tekemiseen ja toteuttamiseen liittyvät organisaatiot Maaseu-

tuviraston hallinnonalan5 näkökulmasta. Luku neljä käsittelee lyhyesti julkisiin hankin-

toihin sovellettavaa sääntelyä ja sen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, mitä lakeja ja 

asetuksia julkisiin hankintoihin sovelletaan. Viides luku kuvaa julkisten hankintojen me-

nettelyjä. Hankintamenettelyjen kuvaus on kuitenkin hyvin pääpiirteittäinen ja pysyttelee 

yleisellä tasolla. Hankintamenettelyjen valintaan ja valitun menettelyn toteuttamiseen liit-

tyy luonnollisesti monenlaista problematiikkaa ja yksityiskohtia, jotka on huomioitava 

kunkin yksittäisen hankinnan toteutuksessa ja sen suunnittelussa. Näitä ei kuitenkaan ole 

työn kysymyksenasettelun ja rajallisen pituuden vuoksi järkevää käsitellä laajemmin. Eri-

laisista hankintamenettelyistä ja niiden valinnasta sekä toteuttamisesta käytännössä on 

kuitenkin saatavilla runsaasti aineistoa. Lisäksi varsinaisessa materiaalituotoksessa han-

kintamenettelyjä on käsitelty jonkin verran. 

 

Työn toinen osa jatkuu johdannon jälkeen luvussa kaksi hankintapäätöksen ja siihen liit-

tyvien asioiden, erityisesti tiedoksiannon ja muutoksenhaun ohjeistamisen, läpikäynnillä. 

Luku kolme esittelee vuoden 2010 oikeussuojauudistuksen mukanaan tuoman hankin-

tayksikön mahdollisuuden tehdä hankintaoikaisu. Lisäksi oikeussuojauudistuksessa mää-

riteltiin markkinaoikeudelle mahdollisuuksia määrätä uusia seuraamuksia, joita käsitel-

lään tarkemmin luvussa neljä. Luvussa neljä käsitellään paitsi näitä uusia mahdollisuuk-

sia, myös jo aiemmin voimassa olleet mahdollisuudet määrätä seuraamuksia hankintalain 

rikkomisesta sekä markkinaoikeuskäsittelyvaihetta yleisemmin. Viides luku käy lyhyesti 

läpi täytäntöönpanokieltoa. Kuudennessa luvussa pohditaan lyhyesti oikeussuojauudis-

tuksen vaikutuksia ja mahdollisia ongelmia. Toisen osan lopussa on vielä lisäksi seitse-

män luku julkisuudesta ja salassapidosta julkisissa hankinnoissa. 

  

Työn viimeinen, kolmas osa, keskittyy opinnäytetyön käytännön tuotoksen, materiaalin 

tuottamiseen. Lyhyen johdannon jälkeen luvussa kaksi käydään läpi projektin etenemistä 

sekä materiaalin tuottamisessa huomioitavia asioita. Luku kolme antaa vaihtoehtoja sille, 

kuinka kyseistä materiaalia voidaan esitellä henkilöstölle ja kuinka sitä muutoin voitaisiin 

käyttää. Tämän jälkeen on vielä lyhyt lopetuskappale. Työn liitteenä on lisäksi kaikki 

tuotettu materiaali. 

                                                 

5 Maaseutuvirasto toimii Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Ministeriöiden hallinnonalaan 

kuuluvia virastoja, laitoksia, yhteisöjä ja muita toimielimiä on esitelty Suomi.fi-sivustolla 

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/index.html, 24.4.2015. 
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1.4 Teoreettinen viitekehys ja kysymyksenasettelu 

 

Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii olemassa oleva lainsäädäntö, erityisesti hankin-

talaki, ja teoriatieto liittyen julkisiin hankintoihin. Julkisten hankintojen osalta lainsää-

däntö ohjaa prosesseja ja valintoja merkittävästi asettaen rajoja julkisia hankintoja toteut-

taville. Varsinaisen lainsäädännön lisäksi hallituksen esitykset sekä muut sitovat sekä ei-

sitovat ohjeet ja suositukset ovat pohjana työssä. Käytetyt lähteet ovat erityisesti kirjalli-

suuden osalta oikeudellispainotteisia, mutta myös käytännön näkökulmasta lähteviä esi-

tyksiä julkisiin hankintoihin liittyen on hyödynnetty, samoin kuin Maaseutuviraston omia 

materiaaleja sekä muiden organisaatioiden olemassa olevia hankintaohjeita.  

 

Vaikka julkisia hankintoja säädellään EU:n tasolta, työssä ei ole hyödynnetty EU:n anta-

mia hankintadirektiivejä6. Tähän on syynä jäsenmaiden velvollisuus saattaa EU:n antama 

sääntely osaksi kansallista oikeusjärjestystä. Direktiivin säännökset on saatettu osaksi 

valtion omaa oikeusjärjestystä hankintalainsäädännön, hankintalain ja erityishankintala-

kien7, säätämisellä.8 

 

Teoreettiset lähtökohdat pohjaavat siis voimassaolevaan lainsäädäntöön, jota on nouda-

tettava. Myös työssä käytetyt käsitteet ovat lähes yksinomaan lainsäädäntöön perustuvia 

tai julkisissa hankinnoissa yleisesti vakiintuneita ja käytettyjä. Työn pääpaino on käytän-

nöllisen materiaalin tuottamisessa, joten teoreettista viitekehystä ei ole tarkoituksenmu-

kaisesti lähdetty problematisoimaan ja pohtimaan esimerkiksi käsitteiden, lainsäädännön 

ratkaisujen tai muutoin ohjeistettujen toteutustapojen mahdollisia ongelmakohtia tai esit-

tämään vaihtoehtoja niille.  

 

                                                 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU eli ns. klassinen hankintadirektiivi annettu 26. 

päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, Euroopan par-

lamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU eli ns., erityisalojen hankintadirektiivi annettu 26. päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-

kinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta sekä muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU eli julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi annettu 26. päivänä helmi-

kuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä. 
7 Erityishankintalailla viitataan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksi-

köiden hankinnoista annettuun lakiin (30.3.2007/349) sekä lakiin julkisista puolustus- ja turvallisuushan-

kinnoista (29.12.2011/1531). 
8 Hankintalaki 1§ 3 mom. Kyseisessä lainkohdassa todetaan, että hankintalailla pannaan täytäntöön ns. 

hankintadirektiivi, valvontadirektiivi sekä oikeussuojadirektiivi. 



15 

 

 

Kysymyksenasetteluna toimii kahden erillisen kysymyksen esittäminen. Ensimmäinen 

kysymys on, millaisia oikeussuojauudistuksia ja muita muutoksia hankintalakiin ja han-

kintamenettelyihin on tullut viime vuosina. Kysymys antaa pohjan työssä käsiteltävälle 

teoriapohjalle. Toinen kysymys koskee materiaalin tuottamista. Ajatuksena on pohtia sitä, 

mitä materiaalia julkisiin hankintoihin pitäisi tuottaa ja toisaalta, miten materiaalin teke-

minen ja toisaalta henkilöstölle esittäminen pitäisi toteuttaa. Materiaalin tuottamiseen liit-

tyvien kysymysten taustalla on erityisesti sen pohtiminen, millaisia asioita julkisia han-

kintoja tehdessä henkilöstön tulee ottaa huomioon ja mitkä ongelmat koetaan vaikeiksi. 

Tähän liittyen materiaalin tuottamista ja sisällön valitsemista määrittää se, kuinka ne oli-

sivat toimivimmat viraston ja henkilöstön näkökulmasta. 

 

Oikeussuojauudistusta koskevan teoriaosuuden ei kuitenkaan voi katsoa olevan samalla 

tapaa yhtä käyttökelpoista materiaalia, kuin intranetiin henkilöstön saataville tuotettava 

materiaali. Hankintojen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa ei kuitenkaan normaalita-

pauksissa pohdita muutoksenhakuvaihetta.  
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2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

2.1 Julkinen hankinta  

 

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan sellaisia julkisyhteisön hankintoja, jotka se aikoo 

hankkia oman organisaationsa ulkopuolelta9. Julkisia hankintoja säännellään hankinta-

laissa. Hankintalaissa hankinnan käsite on määritelty hankintasopimusta määrittävässä 

hankintalain 5 §:n 1 kohdassa. Sen mukaisesti hankintasopimuksella tarkoitetaan kirjal-

lista sopimusta, joka on tehty yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useam-

man toimittajan välillä ja jonka sisältönä on hankintalain tarkoittaman rakennusurakan 

toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vas-

taan.  

 

Hankinnalla tarkoitetaan näin ollen tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai 

siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Hankintojen osalta lainsäädän-

nössä ei ole yksityiskohtaista luetteloa siitä, mikä olisi hankintaa, vaan lain soveltamis-

alaan kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki sellaiset hankinnat, joissa on kyse tavara- tai pal-

veluhankinnasta tai rakennusurakasta. Julkisia hankintoja voivat siis olla tavaroiden tai 

palvelujen ostaminen, tavaroiden tai palvelujen vuokraaminen sekä osamaksulla ostami-

nen tai leasing. Myös palvelujen käyttöoikeussopimukset ja optiosopimukset sekä raken-

nus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen katsotaan julkiseksi hankinnaksi, mikäli han-

kintayksikkö toteuttaa tällaisen hankinnan oman organisaationsa ulkopuolelta.10   

 

Huomionarvoista on, että hankinnalla tarkoitetaan nimenomaan tavaroiden ja palvelujen 

ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä ta-

loudellista vastiketta vastaan. Näin ollen hankintasäännökset kohdistuvat tilanteisiin, 

joissa julkisen sektorin toimija on ostajana tai vuokralaisena. Hankintalaki ei siis sovellu 

tilanteisiin, joissa hankintayksiköt myyvät tai vuokraavat omaisuuttaan.11 Hankintalain 7 

ja 8 §:ssä määritellään lisäksi poikkeukset lain soveltamisalaan. Soveltamisen rajauksista 

                                                 

9 Esimerkiksi Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 1; Eskola & Ruohoniemi 2011, 49. 
10 Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 25–27; Eskola & Ruohoniemi 2011, 49–52. 
11 Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 27; Eskola & Ruohoniemi 2011, 54. 
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voidaan mainita erityisesti tämän opinnäytetyön kannalta tärkeimpinä poikkeuksina muu-

tamia. Hankintalakia ei sovelleta esimerkiksi omana työnä tehtäviin hankintoihin, työso-

pimuksiin eikä maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden han-

kintaan tai vuokraukseen. 

 

 

2.2 Hankintayksikkö 

 

Hankintalakia sovelletaan ainoastaan hankintalain määritelmän mukaisten hankintayksi-

köiden tekemiin hankintoihin. Näin ollen hankintayksikön käsite ja sen täyttyminen mää-

rittävät sen, tuleeko hankintalaki sovellettavaksi kyseisen toimijan tekemiin hankintoi-

hin12. Hankintalaissa ei ole annettu hankintayksiköistä tyhjentävää listaa, jossa kaikki 

mahdolliset hankintayksiköt olisi lueteltu. Hankintayksikön käsite on laaja ja lähtökoh-

taisesti verovaroilla tehtävät hankinnat on tuotu hankintayksikön käsitteen kautta hankin-

talain kilpailuttamisvelvoitteen piiriin13.  

 

Hankintalain 6 §:n mukaan hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien vi-

ranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat 

ja muut viranomaiset, valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaiset liikelai-

tokset sekä julkisoikeudelliset laitokset14. Hankintayksiköksi katsotaan myös mikä ta-

hansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli 

puolet hankinnan arvosta joltakin edellä mainitulta, hankintalain määritelmän mukaiselta 

hankintayksiköltä15. 

 

Valtion viranomaisilla tarkoitetaan valtion keskus-, alue- ja paikallishallintoviranomaisia. 

Näin ollen lain soveltamisalaan kuuluvat muun muassa ministeriöt, niiden alaiset virastot 

                                                 

12 Eskola & Ruohoniemi 2011, 31. 
13 Eskola & Ruohoniemi 2011, 27. 
14 Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan hankintalain mukaan oikeushenkilöä, joka on nimenomai-

sesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista 

luonnetta. Edellytyksenä on lisäksi, että kyseistä julkisoikeudellista laitosta rahoittaa pääasiallisesti hankin-

talain 6 §:n 1–4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö; laitoksen johto on 1–4 kohdassa tarkoitetun hankin-

tayksikön valvonnan alainen; taikka laitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1–4 kohdassa 

tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet. 
15 Lisäksi maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) mukaista tukea saaneisiin investointeihin ja 

muihin toimenpiteisiin sovelletaan hankintalakia sen mukaisesti kuin lain soveltamisesta määrätään maa-

talouden rakennetuista annetussa laissa. 
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ja laitokset.16 Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee internetsivuillaan ohjeellisen 

listan valtion keskushallintoviranomaisista17, joiden osalta kynnysarvot EU:n laajuiselle 

kilpailuttamiselle ovat alhaisemmat kuin muiden viranomaisten18.  

 

Vaikka hankintayksikön määrittäminen on osin helppoa, voi siihen liittyä myös ongelmia. 

Viranomaisten osalta hankintalain soveltumisesta ei ole ollut epäselvyyttä, mutta julkis-

oikeudellisen laitoksen määrittäminen on aiheuttanut käytännössä ongelmia19. Tämän 

työn tarkoituksen kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista pohtia tarkemmin hankintayksi-

kön määritelmää ja sen mahdollisia ongelmia. Työn toimeksiantajana toimiva Maaseutu-

virasto on hankintalain mukainen hankintayksikkö, joten sen toteuttamissa hankinnoissa 

sovelletaan hankintalakia. Maaseutuvirasto on yksi valtion keskushallintoviranomai-

sista20.  

 

 

2.3 Pienhankinnat, kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat 

 

Julkisia hankintoja jaotellaan pienhankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja EU-hankin-

toihin21. Hankintalaissa on määritelty kynnysarvot, jotka rajaavat hankintalain sovelta-

mista22. Kynnysarvo on tietty euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyminen tai alittuminen 

määrittää julkisissa hankinnoissa kyseistä hankintaa koskevan kilpailuttamisen laajuu-

den. Hankintalaissa on säädetty kansallisille hankinnoille ja EU-hankinnoille omat kyn-

nysarvonsa. Näistä kansallisten hankintojen kynnysarvot ovat matalampia.23  

 

Pienhankinnoiksi kutsutaan hankintoja, jotka alittavat hankintalaissa säädetyt kansalliset 

kynnysarvot24. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat on rajattu hankintalain sovel-

tamisalan ulkopuolelle, eikä hankintalaissa näin ole säädetty pienhankintoja koskevia 

                                                 

16 HE 50/2006, 54. 
17 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) 3 §:n mukaisesti. Ohjeellinen lista löytyy 

osoitteesta http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ohjeellinen_lista_valtion_keskushallintoviranomai-

sista, 24.4.2015. 
18 Eskola & Ruohonniemi 2011, 28.  
19 Eskola & Ruohonniemi 2011, 31. Julkisoikeudellisen laitoksen tarkemmasta määrittelystä sekä määrit-

telyyn liittyneistä ongelmista ks. esimerkiksi Eskola & Ruohoniemi 2011, 31–47. 
20 Ks. ed. m. TEM:n lista valtion keskushallintoviranomaisista. 
21 Kuusniemi-Laine & Takala 2008, 38. 
22 Eskola & Ruohonniemi 2011, 88; hankintalaki 15–16 §. 
23 Aalto-Setälä et al. 2008, 588–593; hankintalaki 15–16 §. 
24 Valtion hankintakäsikirja 2010, 17. 
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määrämuotoisia kilpailuttamisvelvoitteita. Vaikka pienhankinnat voidaan toteuttaa ilman 

hankintalain menettelytapavaatimuksia, niiden toteuttamisessa on huomioitava julkisiin 

hankintoihin yleisesti liittyviä vaatimuksia. Pienhankintojen menettelyohjeet perustuvat 

EU-perustamissopimuksen yleisiin periaatteisiin sekä hankintayksikköjen omiin hankin-

taohjeisiin. Lisäksi valtiovarainministeriön julkaisemassa Valtion hankintakäsikirjassa 

otetaan kantaa kansallisten kynnysarvojen alittavien hankintojen kilpailuttamiseen.25  

 

Kansallisista hankinnoista on kyse hankinnoissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo ylittää 

hankintalaissa säädetyn kansallisen kynnysarvon, mutta jää alle EU-kynnysarvon. Kan-

salliset kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava kansallisesti hankintalain sää-

dösten mukaisesti. Kansalliset kynnysarvot siis määrittävät erityyppisille hankinnoille 

määritellyt hankintalain noudattamisen alarajat. Niiden ylittyessä hankintalaki soveltuu 

kyseiseen hankintaan ja se on toteutettava hankintalain säännösten mukaisesti.26 

 

EU-hankinnoiksi kutsutaan niitä julkisia hankintoja, joiden ennakoitu arvo ylittää han-

kintalaissa säädetyt EU-kynnysarvot. Tällaiset hankinnat on kilpailutettava hankinta-

laissa määrätyn EU-menettelyn mukaisesti. Menettelysäännökset perustuvat EU-direktii-

veihin. EU-kynnysarvot määrittävät näin erityyppisille hankinnoille tietyn euromäärän, 

jonka ylittävissä hankinnoissa on noudatettava hankintalain tarkempia ja yksityiskohtai-

sempia menettelytapoja kuin kansallisissa hankinnoissa. EU-hankinnoista on muun mu-

assa julkaistava EU:n laajuinen hankintailmoitus sekä tarvittaessa ennakko- ja jälki-il-

moitus. EU-hankintoihin liittyy myös määräaikoja, joita on noudatettava.27 

 

 

2.4 Hankintaohje 

 

Hankintayksiköillä on velvollisuus huolehtia oman hankintatoimensa riittävästä ohjeista-

misesta. Erityisesti pienhankintojen osalta on tärkeää luoda ohjeistukset, joiden mukai-

sesti organisaatiossa hankintoja toteutetaan. Koska pienhankintoihin ei sovelleta hankin-

                                                 

25 Aalto-Setälä et al. 2008, 590–591; Valtion hankintakäsikirja 2010; Eskola & Ruohonniemi 2011, 90, 97–

99. 
26 Aalto-Setälä et al. 2008, 593; Eskola & Ruohonniemi 2011, 89, 94–97. 
27 Aalto-Setälä et al. 2008, 590–591; Eskola & Ruohonniemi 2011, 88, 90–91. 
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talakia, niiden toteuttamismenettelyistä on luotava kunkin organisaation sisäinen ohjeis-

tus. Myös kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta saattaa olla tarve 

ohjeistaa organisaatiota hankintalain mukaisen menettelyn toteuttamisessa. 

 

Hankintayksikön velvollisuus huolehtia ohjeistamisesta toteutetaan käytännössä laati-

malla virasto- tai laitoskohtainen hankintaohje, jossa huomioidaan kunkin organisaation 

hankintoihin liittyvät erityispiirteet ja tarpeet. Hankintaohjeessa on oltava organisaation 

hankintatoimen ohjaamisen ja hankinnan toteuttamisen kannalta olennaiset seikat.28 

                                                 

28 Valtion hankintakäsikirja 2010, 29. 
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3 ORGANISAATIOIDEN ESITTELY 

 

 

3.1 Maaseutuvirasto 

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva Maaseutuvirasto (Mavi) perustet-

tiin keväällä 2007 lailla maaseutuvirastosta (666/2006). Alun perin virasto toimi Helsin-

gissä, mutta viraston toiminnot ovat siirtyneet Seinäjoelle vuosien 2008–2011 aikana. 

Kesäkuun alusta 2011 viraston toimipaikkana on ollut Seinäjoki. Osa henkilöstöstä on 

lisäksi työn luonteen vuoksi sijoitettuna muille paikkakunnille.29  

 

Maaseutuviraston tehtävät luetellaan laissa maaseutuvirastosta30. Virasto vastaa EU:n 

maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Virasto toimii Suomen 

maksajavirastona ja hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron tukia. Maaseutuviras-

ton hallinnoimien tukijärjestelmien tarkoituksena on kannustaa maaseutuyrittäjiä moni-

puolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatalouden rakennetta. Tukia myönnetään 

viljelijöille maataloustuotantoa varten ja yrityksille toiminnan aloittamiseen, kehittämi-

seen ja laajentamiseen. Maaseutuyrittäjien on mahdollista hakea esimerkiksi rahoitustu-

kea investointeihin ja nuorille viljelijöille voidaan myöntää tukea toiminnan aloittami-

seen.31  

 

Maaseutuvirasto yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia siitä, että sen asiakkaat saa-

vat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oi-

kein perustein. Tämän lisäksi Maaseutuvirasto ohjaa, neuvoo ja kouluttaa elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksia, kuntia ja Leader-toimintaryhmiä, jotka palvelevat tukihal-

linnon asiakkaita. Maaseutuvirasto myös hallinnoi tukihakemusten käsittelyyn käytettä-

viä tietojärjestelmiä ja palvelee asiakkaitaan kehittämällä sähköisiä asiointipalveluja.32  

 

Maaseutuvirastoa johtaa ylijohtaja, jonka alaisuudessa toimii esikunta. Tämän lisäksi vi-

rastossa on sisäisen tarkastuksen yksikkö sekä hallintojohtajan alaisuudessa toimiva hal-

lintopalvelut. Maaseutuvirastossa on lisäksi viisi osastoa, jotka on vielä jaettu erillisiin 

                                                 

29 Mavi – Tietoa meistä 2015. 
30 Laki maaseutuvirastosta 2§. 
31 Mavi – Tietoa meistä 2015. 
32 Mavi – Tietoa meistä 2015. 
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yksikköihin. Osastot ovat maaseutuelinkeino-osasto, markkinatukiosasto, valvontaosasto 

ja varainhoito-osasto sekä tietohallinto-osasto. Osastoja johtavat osastonjohtajat ja yksik-

köjen esimiehinä toimivat yksikönjohtajat. Henkilöstön määrä on noin 200.33 

 

 

3.2 Maa- ja metsätalousministeriö  

 

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän 

käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa sekä Eu-

roopan unionin päätöksentekoa. Ministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalou-

den, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien 

elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Se hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesi-

varojen käyttöä ja maanmittausta.34 

 

Maaseutuvirasto toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Maaseutuviraston 

on toteutettava toiminnassaan ministeriön asettamia tavoitteita sekä suoritettava ne val-

mistelu-, seuranta- ja arviointitoimeksiannot, jotka maa- ja metsätalousministeriö sille an-

taa. Ministeriön toimet ja päätökset vaikuttavat myös Maaseutuviraston toimintaan. Jul-

kisten hankintojen osalta ministeriö voi solmia koko hallinnonalaa koskevia sopimuksia, 

joihin Maaseutuvirasto vielä liittyy mukaan. Ministeriön ja viraston hankinnat ovat kui-

tenkin toisistaan erilliset. Hankintayhteistyö hallinnonalalla on kuitenkin mahdollista ja 

sillä voidaan vähentää turhaa moninkertaista kilpailutusta samoista hankinnoista, joita 

koko hallinnonalalla on tarkoitus hankkia. 

 

 

3.3 Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö 

 

Valtiovarainministeriölle tehtävänä on huolehtia valtionhallinnon yleisestä ohjauksesta ja 

kehittämisestä. Valtionhallinnon hankintoja valtiovarainministeriö ohjaa muun muassa 

                                                 

33 Mavi – Tietoa meistä 2015. 
34 MMM – Ministeriö 2015. 
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valtion hankintastrategian kautta sekä tekemällä päätökset keskitetyistä yhteishankin-

noista35. Ministeriö pyrkii kehittämään hankintatapoja ja vastaa yleisistä hankintojen so-

pimusehdoista36. Valtiovarainministeriö julkaisee muun muassa pienhankintojen ohjeis-

tamiseen laadittua Valtion hankintakäsikirjaa, josta uusin versio on vuodelta 2010.37 

 

Julkisten hankintojen toteuttamista on valtionhallinnossa keskitetty yhteishankintayksi-

kölle. Valtionhallinnossa yhteisesti kilpailutettavia hankintoja koskeva talousarviolain 22 

a § (447/2006) sekä säännöstä tarkentava valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteis-

hankinnoista (765/2006) mahdollistavat sen, että valtionhallinnossa voidaan kilpailuttaa 

keskitetysti hankintoja. Tällaisia keskitetysti tehtäviä hankintoja ovat tavanomaisten ta-

varoiden ja palvelujen hankinnat sekä laajasti käytettävien tietoteknisten laitteiden, ohjel-

mistojen ja hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankinnat. Valtionhallinnossa keskite-

tysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut määritellään valtiovarainministeriön päätöksellä 

valtionhallinnon yhteishankinnoista siihen tehtyine muutoksineen (766/2006, muutokset 

594/2008, 650/2009 ja 1117/2014 ).38 

 

Valtiovarainministeriön ohjauksella ja toimilla päätetään keskitettyjen kilpailutusten to-

teuttamisesta. Ministeriön päätöksellä voidaan käynnistää valtionhallinnon hankintayksi-

köitä, kuten Maaseutuvirastoa velvoittava keskitetty kilpailuttaminen. Tällöin valtiova-

rainministeriön päätöksessä määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut valtionhallinnossa han-

kitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Lisäksi nimetään hankinnan kil-

pailuttava yhteishankintayksikkö39. Tällaiset hankinnat on hankittava keskitetyn kilpailu-

tuksen mukaisesti kyseiseltä yhteishankintayksiköltä.40 

 

                                                 

35 Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006), Suomen säädösko-

koelma N:o 764–769/2006 on saatavilla osoitteessa http://vm.fi/documents/10623/307565/VM-

p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+766_2006/e95b25d3-8bea-4aa2-b028-55e157cbb19b, 24.4.2015. Pää-

töstä on muutettu lisäksi vuosina 2008, 2009 ja 2014. Päätökset löydettävissä VM – Valtion hankinnat 

2015. 
36 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot on viimeksi päivitetty vuonna 2014. Julkisten hankintojen 

yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 palvelut) ovat saatavilla osoitteessa http://vm.fi/do-

cuments/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e ja Julkisten hankintojen 

yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat) osoitteessa http://vm.fi/docu-

ments/10623/307565/JYSE+tavarat/2d3cdb9b-1c4c-4dcd-9ee2-0aa282115c45, 24.4.2015. 
37 VM – Valtion hankinnat 2015. 
38 VM – Valtion hankinnat 2015. 
39 Valtion yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy ja Senaatti-kiinteistöt vastaa valtionhallinnon toimi-

tilojen ja kiinteistöjen vaatimien urakoiden kilpailuttamisesta. 
40 VM – Valtion hankinnat 2015. 
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Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaava ministeriö on työ- ja 

elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluu julkisten hankintojen säädös-

valmistelu (hankintalait ja asetus), säädöksistä tiedottaminen, julkisiin hankintoihin liit-

tyvien uudistusten ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen sekä sisämarkkinoiden toimi-

vuuden varmistamiseen liittyvät tehtävät. Ministeriön tehtäviin kuuluu myös julkisiin 

hankintoihin liittyviin asioihin vaikuttaminen EU:ssa ja Maailman kauppajärjestö 

WTO:ssa. Hankintalaissa on määrätty ministeriölle kuuluvia tehtäviä: työ- ja elinkeino-

ministeriön on esimerkiksi huolehdittava hankintalain 16 §:n EU-kynnysarvoja koskevan 

ilmoituksen tekemisestä. Julkisten hankintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta tär-

keä sähköinen hankintailmoitusjärjestelmä HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön yllä-

pitämä.41 

 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö42 on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton 

hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö, joka neuvoo ja opastaa hankintayksi-

köitä ja yrityksiä hankintalainsäädännön soveltamisessa43. Neuvontayksiköllä on verkko-

palvelu, jonka lisäksi asiantuntijat neuvovat sähköpostitse ja puhelimessa.  

 

Vaikka tietyillä ministeriöillä on laajemmin toimivaltaa julkisten hankintojen osalta, ku-

kin ministeriö vastaa kuitenkin itse oman hallinnonalansa hankinnoista. Ministeriöiden 

toiminnot julkisissa hankinnoissa määrittyvät oman hallinnonalan mukaan. Puolustusmi-

nisteriön vastuulla ovat puolustushankinnat ja ympäristöministeriö tuottaa tietoa esimer-

kiksi ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa.44 Valtionhallinnon 

hankintojen arvo on vuositasolla 4–4,5 miljardia euroa.45 

 

  

                                                 

41 TEM 2015 – Julkiset hankinnat. 
42 Julkisten hankintojen neuvontayksiköllä on laaja julkisia hankintoja ohjeistava sivusto, http://www.han-

kinnat.fi/fi/Sivut/default.aspx, 24.4.2015. 
43 Nykyisellään resurssit eivät kuitenkaan riitä kuin hankintayksiköiden palvelemiseen. Palvelujen rajaus-

tiedot neuvontayksikön sivustolla, http://www.hankinnat.fi/fi/yhteystiedot/neuvontayksikko/Sivut/de-

fault.aspx, 24.4.2015. 
44 TEM 2015 – Julkiset hankinnat. 
45 VM – Valtion hankinnat 2015. 
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3.4 Hansel Oy 

 

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö46, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluja ja 

tuotteita koskevia puitesopimuksia valtion hankintayksiköille. Se tarjoaa myös hankin-

toihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä asiantuntijapalveluja valtion 

hankintayksiköille.47 Valtio omistaa Hansel Oy:n täysin ja yhtiö toimii valtiovarainmi-

nisteriön ohjauksessa48. 

 

Kunkin valtion hankintayksikön johto vastaa organisaation hankintatoimen järjestämi-

sestä ja toiminnan lainmukaisuudesta. Valtion virastojen ja laitosten tekemien hankinto-

jen edellytetään olevan johdettu kokonaisuus ja niiden toteutuksen suunniteltua ja teho-

kasta sekä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen 

tähtäävää. Hankintatoimessa on pyrittävä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön ja han-

kintojen lainmukaiseen toteuttamiseen.  

 

Koska valtion virastojen ja laitosten on pyrittävä toteuttamaan hankintatoimensa mahdol-

lisimman taloudellisesti, yhtenä taloudellisuutta edistävänä toteutuksena on nähty viras-

toille ja laitoksille tarjottu mahdollisuus hyödyntää hankinnoissaan valtiokonsernille kes-

kitetysti kilpailutettuja puitesopimusjärjestelyjä ja hankintatoimea tukevien organisaa-

tioiden hankintaosaamista.49 Valtion yhteishankintayksikkönä toimiva Hansel Oy tekee 

tällaista keskitettyä kilpailuttamista valtionhallinnon käyttöön tarvittavissa tavaroissa ja 

palveluissa ja tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja hallinnoimalla 

palveluja ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli 

on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä.  

 

 

  

                                                 

46 Hankintalaki 11 § 2 mom. Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka hankkii 

sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee näille tavaroita, 

palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Edellytyksenä on, että yh-

teishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja että se on nimenomaisesti perustettu 

hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksi-

kön toimialaksi. 
47 Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 2§. 
48 Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 1§. 
49 Hankintalaki 11 § 1 mom. Hankintayksikön, joka hankkii tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita käyt-

täen yhteishankintayksikköä, katsotaan noudattaneen hankintalakia, jos yhteishankintayksikkö on noudat-

tanut sitä. 



26 

 

 

3.5 Markkinaoikeus 

 

Markkinaoikeus on julkisia hankintoja koskevia asioita käsittelevä erityistuomioistuin50, 

johon tarjoajat voivat kirjallisella hakemuksella saattaa julkista hankintaa koskevan asi-

ansa ratkaistavaksi. Markkinaoikeuden ratkaisuun kilpailu- ja hankinta-asioissa voidaan 

hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.51 

 

Markkinaoikeuden toimintaa johtavan ylituomarin lisäksi markkinaoikeudessa toimii 23 

markkinaoikeustuomaria52 ja kaksi markkinaoikeusinsinööriä53.54 Lisäksi markkinaoi-

keudessa on kuusi markkinaoikeussihteeriä, jotka avustavat tuomareita asioiden valmis-

telussa. Lainoppineiden jäsenten ja markkinaoikeussihteerien lisäksi valtioneuvoston ni-

meämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet55 osallistuvat asioiden käsittelyyn. Asiantuntija-

jäsenten toimikausi on neljä vuotta.56 Markkinaoikeus on pääsääntöisesti päätösvaltainen 

kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä.57 Hankinta-asioiden käsitte-

lyyn voi osallistua yhdestä kolmeen asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edellyttää58.59 

 

                                                 

50 Markkinaoikeus on aloittanut toimintansa 1.3.2002, kun voimaan tuli markkinaoikeuslaki 

(28.12.2001/1527). Ko. laki on kumottu lailla markkinaoikeudesta (31.12.2013/99). Asioiden käsittelystä 

markkinaoikeudessa sekä muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuun säädetään oikeudenkäynnistä 

markkinaoikeudessa annetussa laissa (31.12.2013/100). 
51 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 7 luku 1 §. 
52Markkinaoikeudessa tuomareina toimivien on tuomareiden yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tullut 

perehtyä kilpailu- tai valvonta-asioihin taikka hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin 

tai markkinaoikeudellisiin asioihin.  
53 Markkinaoikeusinsinöörin on tullut suorittaa ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja perehtyä pa-

tenttiasioihin. 
54 Laki markkinaoikeudesta 3–4 §. 
55 Asiantuntijajäsenten on pitänyt suorittaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi esimerkiksi kil-

pailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä edellyte-

tään, että tämä on perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, 

markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 
56 Laki markkinaoikeudesta 5–6 §. 
57 Laki markkinaoikeudesta 13 §. 
58 Laki markkinaoikeudesta 3 luku. 
59 Markkinaoikeus 2015. 
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4 JULKISIIN HANKINTOIHIN LIITTYVÄ SÄÄNTELYPOHJA 

 

 

4.1 Euroopan unionin sääntely 

 

Suomen hankintalainsäädäntö pohjautuu Euroopan unionissa annettuun sääntelyyn, eri-

tyisesti ns. hankintadirektiiveihin. Nyt voimassaolevat hankintadirektiivit on annettu 

vuonna 2014. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU60 eli ns. klassi-

nen hankintadirektiivi, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU61 eli ns. 

erityisalojen hankintadirektiivi sekä muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU62 eli julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi.  

 

Aiemmin voimassaolleet Euroopan yhteisöjen julkisia hankintoja koskevat direktiivit, eli 

ns. hankintadirektiivi (2004/18/EY)63 ja ns. erityisalojen hankintadirektiivi 

(2004/17/EY)64, on saatettu Suomessa kansallisesti voimaan hankintalailla ja erityisalo-

jen hankintalailla. Koska uudet direktiivit on annettu, jäsenmaiden edellytetään muutta-

van kansallista lainsäädäntöään vastaamaan Euroopan unionin sääntelyä. Hankintalain-

säädännön kokonaisuudistus onkin Suomessa valmisteilla.  

 

Direktiivien taustalla ovat EU:n sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten 

tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Direktiivien perusteella EU-alueen tietyn kyn-

nysarvon ylittävät julkiset hankinnat on avattu kilpailulle. EU-alueen tarjoajille on direk-

tiiveissä taattu kansalaisuudesta riippumaton, syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu julkisten 

hankintojen tarjouskilpailuissa.65 

 

Hankintalainsäädännön oikeussuojaa koskevat säännökset perustuvat valvontadirektii-

veihin. Valvontadirektiiveillä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista, jotka kansal-

listen menettelyjen tulee täyttää. 1. valvontadirektiivi viittaa julkisia tavarahankintoja ja 

                                                 

60 annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
61 annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
62 annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
63 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- 

ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
64 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja pos-

tipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
65 Pekkala & Pohjonen 2010, 34.  
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rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen sovelta-

mista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta an-

nettuun neuvoston direktiiviin 89/665/ETY66. 2. valvontadirektiivi eli vesi- ja energia-

huollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä kos-

kevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 92/13/ETY67 taas koskee 

erityisaloja. Oikeussuojadirektiivillä taas voidaan viitata neuvoston direktiivien 

89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liit-

tyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi annettuun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2007/66/EY.68  

 

Direktiivien lisäksi EU-tasoisena sääntelynä on annettu tiettyjä asetuksia. Hankinnoissa 

käytettävistä kynnysarvoista säädetään määräajoin kahden vuoden välein komission an-

tamalla asetuksella. Viimeksi Euroopan komissio on vahvistanut EU:n julkisia hankintoja 

koskevat kynnysarvot antamallaan komission asetuksella 1251/2011 Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta han-

kintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta, 

jonka myötä uudet EU-kynnysarvot tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. EU-kynnysar-

vot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa69 

sovittuihin kynnysarvoihin.70 

 

Ns. vakiolomakeasetuksella71 on vahvistettu EU-ilmoituslomakkeet, joista hankintail-

moituksia, jälki-ilmoituksia ja ennakkoilmoitusta koskevat lomakkeet täytetään HIL-

MAssa ja muut SIMAP-sivustolla72.73 Lisäksi voidaan mainita CPV-koodeja koskeva 

                                                 

66 Ns. ensimmäistä valvontadirektiiviä 89/665/ETY on muutettu direktiiveillä 92/50/ETY ja 2007/66/EY. 
67 Ns. toista valvontadirektiiviä 92/13/ETY on muutettu direktiiveillä 2006/97/EY ja 2007/66/EY. 
68 Pekkala & Pohjonen 2010, 26–27. 
69 Ensimmäinen Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisten hankintojen Government Procurement Agree-

ment eli GPA-sopimus allekirjoitettiin vuonna 1979. Suomi on ollut siinä mukana alusta lähtien. Uudistettu 

GPA-sopimus tuli voimaan 6. huhtikuuta 2014. Sopimus edellyttää, että sopimuksen sopijamaista tulevia 

toimittajia on kohdeltava vähintään yhtä edullisesti kuin kotimaisia toimittaja ja muusta sopijavaltiosta tu-

levia toimittajia. TEM 2015 – Julkiset hankinnat. 
70 HILMA 2015. 
71 Komission asetus 2005/1564/EY vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten 

julkaisemista varten; edellä mainittua asetusta on muutettu komission asetuksella (EY) N:O 1150/2009. 

Vakiolomakkeisiin lisättiin tuolloin suorahankintaa koskeva ilmoitus sekä muutettiin jälki- ilmoituslomak-

keita oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY edellyttämällä tavalla. 
72 SIMAP-sivusto on EU:n julkisten hankintojen sivusto. Sivusto on löydettävissä osoitteessa http://si-

map.europa.eu/index_fi.htm, 24.4.2015. 
73 Pekkala & Pohjonen 2010, 27. 
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asetus. CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella 2002/2195/EY74 hyväksymä hankintasanaston luokittelujärjes-

telmä. Voimassa olevat CPV-koodit on vahvistettu komission asetuksella 2008/213/EY75. 

CPV-koodit sisältävät 6000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella.76 

 

Muuna EU-tasoisena oikeuslähteenä on hyvä tuoda esiin oikeuskäytännön huomioimi-

nen. Kansallisessa hankintalaissa huomioidaan paitsi direktiivien velvoitteet, myös mark-

kinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöjen määrittämiä tulkin-

toja sekä erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen (30.11.2009 saakka Euroopan yh-

teisön tuomioistuin) oikeuskäytäntö. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö on jäsenmaita 

sitovaa siitä riippumatta, onko tulkinnat otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vai ei.77  

 

 

4.2 Kansallinen sääntely 

 

Julkisia hankintoja säätelevät laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348)78 sekä erityis-

hankintalakeina laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista (30.3.2007/349)79, laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaami-

sesta hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698)80 ja puolustus- ja turvallisuushankinnoissa 

sovellettava laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (29.12.2011/1531)81. 

Lisäksi on annettu Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (24.5.2007/614) eli ns. 

hankinta-asetus, joka tarkentaa lakien soveltamista.  

 

                                                 

74 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2002/2195/EY yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 
75 Komission asetus 2008/213/EY yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkis-

tuksesta. 
76 TEM 2015 – Julkiset hankinnat. 
77 Pekkala & Pohjonen 2010, 32–33. 
78 Hankintalain oikeussuojaa koskevat muutokset hyväksyttiin vuonna 2010 lailla 321/2010. Vuoden 2010 

lakimuutoksen hallituksen esitys on HE 190/2009 ja uusin siis HE 182/2010. 
79 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (HE 50/2006 vp). 
80 Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010 vp). 
81 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (HE 76/2011 vp). 
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Valtionhallinnossa yhteisesti kilpailutettavia hankintoja koskeva talousarviolain82 22 a § 

(447/2006)83 sekä säännöstä tarkentava valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteis-

hankinnoista (765/2006) mahdollistavat sen, että valtionhallinnossa voidaan kilpailuttaa 

keskitetysti hankintoja. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut 

määritellään valtiovarainministeriön päätöksellä valtionhallinnon yhteishankinnoista sii-

hen tehtyine muutoksineen (766/2006, muutokset 594/2008, 650/2009 ja 1117/2014 ). 

 

Julkisten hankintojen yhteydessä sovelletaan myös lakia viranomaisen toiminnan julki-

suudesta (621/1999), ns. julkisuuslakia. Hankintayksikkö voi olla velvollinen noudatta-

maan lisäksi lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käyttäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulakia.  

 

Uusien hankintadirektiivien vuoksi hankintalainsäädännön osalta valmistellaan Suo-

messa kokonaisuudistusta84, jonka tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hankinta-

menettelyjä. Tarkoituksena on kehittää muun muassa sitä, että työllisyyteen, terveyteen 

ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät tekijät otetaan paremmin hankinnoista huomioon. Li-

säksi pyrkimyksenä on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista tarjous-

kilpailuun, tarkastella kansallisia kynnysarvoja sekä luoda hankinnoille valvontameka-

nismi. Kokonaisuudistushanketta on valmistellut ohjausryhmä ja valmisteluryhmä85.86  

 

 

4.3 Pienhankintoihin liittyvä sääntely 

 

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuo-

lella, joten pienhankintojen tarkoituksenmukainen hankinta ja soveltuvien hankintatapo-

jen soveltaminen on hankintayksiköiden omassa harkinnassa. Kuitenkin pienhankintojen 

                                                 

82 Laki valtion talousarviosta (13.5.1988/423). 
83 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta 8.6.2006/447 koski valtion talousarviosta annetun 

lain muuttamista siten, että lisätään 22 a §; hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta 

annetun lain muuttamisesta (HE 20/2006 vp). 
84 Vuonna 2014 hyväksytyissä direktiiveissä uudistetaan oikeussuojakeinoja lukuun ottamatta kokonaan 

nykyinen hankintoja koskeva EU-sääntely. Direktiiveissä on annettu jäsenvaltioille kaksi vuotta aikaa saat-

taa niiden määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistukseen liit-

tyvä hallituksen esitys on ollut tarkoitus saattaa valmiiksi toukokuun 2015 alkuun mennessä, jotta uusi 

sääntely voidaan saattaa voimaan direktiiveissä asetettujen määräaikojen puitteissa vuoden 2016 keväällä. 
85 Työ- ja elinkeinoministeriön asettamispäätös 11.11.2013 on saatavilla osoitteessa https://www.tem.fi/fi-

les/38052/asettamispaatos.pdf, 24.4.2015. 
86 TEM 2015 – Julkiset hankinnat. 
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toteuttamisessa hyödynnetään täydentävin osin hankintalain säännöksiä sekä luonnolli-

sesti organisaation laatimaa hankintaohjetta.87 

 

Hankintayksiköiden avuksi valtiovarainministeriö on julkaissut Valtion hankintakäsikir-

jan, ohjeistuksen helpottamaan pienhankintojen suunnittelua, jolla pyritään siihen, että 

myös kansallisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa muodostuisi hyviä hankinta-

käytäntöjä 

 

Kansallisten kynnysarvojen alapuolelle jäävissä hankinnoissa hankintayksiköt voivat 

suhteellisen vapaasti ottaa käyttöön kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat hankintame-

nettelyt. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka hankintalaki ei koske kansallisen kyn-

nysarvon alittavia hankintoja, se ei tarkoita, etteikö pieniä hankintoja tarvitsisi lainkaan 

kilpailuttaa. Perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta koskevat myös pien-

hankintoja. Nämä vaatimukset hankintayksiköt pyrkivät huomioimaan jo hankintaohjetta 

laatiessaan. Pienhankintoja suunniteltaessa ja hankintaohjetta laadittaessa on varmistet-

tava hankintojen avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, markkinoiden 

toimiminen, ostotoiminnan tehokkuus sekä hyvän hallinnon periaatteet.88  

 

                                                 

87 Pekkala & Pohjonen 2010, 40–41. 
88 Valtion hankintakäsikirja 2010, 159–160.  
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5 JULKISTEN HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Yleisesittely 

 

Hankintalain 1 §:ssä velvoitetaan hankintayksikkö kilpailuttamaan hankintansa hankin-

talain mukaisesti. Hankintalaissa säännellään muun muassa menettelyjä ja hankinnat on-

kin kilpailutettava kulloinkin soveltuvan säännöksen mukaisten menettelyvelvoitteiden 

mukaisesti. Ratkaisevaa menettelyn valinnalle on hankinnan arvo. Kuten aiemmin on jo 

todettu, julkiset hankinnat voidaan jakaa kolmeen tasoon niiden arvon perusteella. Osaan 

hankinnoista sovelletaan EU:n direktiiveistä johtuvia menettelyjä (EU-kynnysarvot ylit-

tävät hankinnat, EU-hankinnat) ja osaan kansallisia, EU-kynnysarvojen alle jäävien han-

kintojen menettelyjä (kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat, kansalliset hankinnat). 

Kansallisten kynnysarvojen alle jääviin ns. pienhankintoihin hankintalakia ei sovelleta89. 

Lisäksi tietyt hankintatyypit, kuten puolustushankinnat, toteutetaan erityislainsäädännön 

mukaisesti. Hankintalain 21 §:ssä säädetään tarkemmin siitä, miten lakia sovelletaan eri-

laisissa hankinnoissa.90  

 

Erilaisia hankintamenettelyjä on luotu vastaamaan hankintojen erilaisia tarpeita. Hankin-

tamenettelyn valintakriteereiksi voidaan nostaa hankinnan laatu, monimutkaisuus sekä 

määräaikojen vaihtelu eri hankintamenettelyjen välillä.91 Hankintamenettelyt voidaan 

myös jakaa ensisijaisiin ja toissijaisiin menettelyihin. Ensisijaisilla tarkoitetaan tällöin 

hankintamenettelyjä, jotka hankintayksikkö voi valita ensimmäiseksi menettelyksi. Tois-

sijaisilla menettelyillä taas tarkoitetaan hankintamenettelyä, johon hankintayksikkö voi 

ryhtyä vasta, kun hankintaa ei ole saatu päätökseen ensisijaisella menettelyllä. Toissijais-

ten hankintamenettelyjen käyttöä on lisäksi rajoitettu, sillä ne rajoittavat kilpailua. Edel-

leen jakoa voidaan tehdä jakamalla hankinnat yksi- ja kaksivaiheisiin hankintoihin. Yk-

sivaiheisessa menettelyssä tarjoajien kelpoisuus tarkistetaan heti ennen tarjousvertailua, 

                                                 

89 Poikkeuksina (hankintayksikön) kilpailuttamisvelvoitteesta voidaan mainita In-house- eli sidosyrityshan-

kinnat, yhteishankintayksiköltä tehtävät hankinnat (Hansel Oy), kilpailutetun puitejärjestelyn osalta tehtä-

vät hankinnat puitejärjestelyn kestoaikana tietyin edellytyksin, kumppanuussopimuksiin ja eräisiin moni-

tahoisiin hankkeisiin liittyvät hankinnat (ns. PPP-hankkeet, public private partnership), väliaikaiset hankin-

nat sekä pienhankinnat siltä osin, kuin omassa hankintaohjeessa kilpailutusta ei edellytetä ja lain sallimat 

suorahankinnat. Pekkala & Pohjonen 2010, 93–185. 
90 Pekkala & Pohjonen 2010, 38. 
91 Eskola & Ruohoniemi 2011, 145. 
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kun taas kaksivaiheisessa menettelyssä hankintayksikkö tarkistaa ensin tarjoajien osallis-

tumishakemusten perusteella tarjoajien kelpoisuuden, ja vasta sen jälkeen kelpoisuudet 

täyttäneille tarjoajille lähetetään tarjouspyynnöt.92 

 

Kilpailutus on tehtävä kansallisesti tai EU:n laajuisesti riippuen hankinnan arvosta ja näin 

siihen sovellettavasta menettelystä, ellei kyseessä ole kilpailutusvelvoitteen ulkopuolelle 

jäävä hankinta. Sekä kansallisissa että EU-hankinnoissa mahdollisia hankintamenettelyjä 

ovat avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvotte-

lumenettely, puitejärjestely sekä suorahankinta. Uudempina mahdollisina hankintame-

nettelyinä ovat sähköiset hankintamenettelyt eli sähköinen huutokauppa ja dynaaminen 

hankintajärjestelmä. EU-hankintojen säännökset perustuvat direktiivien menettelysään-

nöksiin, mutta kansallisissa hankinnoissa käytettävät menettelyt vastaavat pitkälti EU-

hankintojen hankintamenettelyjä.93 

  

Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee 

hankinnasta hankintailmoituksen HILMAssa ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä 

tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tar-

jouspyyntöjä myös suoraan tiedossa oleville mahdollisille toimittajille tai urakoitsijoille. 

Asiakirjat voidaan toimittaa niitä pyytäneille tai ne voivat olla sähköisesti saatavilla esi-

merkiksi hankintayksikön nettisivuilla tai HILMAssa. Avoimessa menettelyssä tarjoajien 

valinta eli tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tehdään vasta, kun tarjoukset on saatu. 

Tarjousten vertailuun hyväksytään vain ne tarjoajat, jotka täyttävät asetetut vähimmäiseh-

dot. Tarjouksista valitaan paras sen mukaan, mitä tarjouspyynnössä on todettu. Avoin 

menettely on yksivaiheinen hankintamenettely ja tavanomaisissa hankinnoissa pääasial-

linen hankintamenettely.94  

 

Rajoitetussa menettelyssä hankinnasta julkaistaan ilmoitus, jonka perusteella kiinnostu-

neet toimijat lähettävät osallistumishakemuksen hankintayksikölle. Hankintayksikkö va-

litsee varsinaiseen tarjouskilpailuun ilmoittamansa vähimmäis- tai enimmäismäärähän 

tarjoajia. Valinnassa voidaan käyttää perusteena ilmoitetun mukaisesti esimerkiksi tiet-

                                                 

92 Kalima et al. 2007, 124–125. 
93 Pekkala & Pohjonen 2010, 191–194. Menettelyjä on käsitelty tarkemmin materiaaliosiossa, jotka ovat 

opinnäytetyön liitteinä. 
94 Avoimesta menettelystä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 191, 193–197. 
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tyjä vähimmäiskriteereitä ja lisäpisteitä antavia kriteereitä. Tämän jälkeen hankintayk-

sikkö lähettää varsinaiset tarjouspyynnöt tarjoajiksi valitsemilleen toimittajille, jotka te-

kevät tarjouksensa. Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan tarjouspyynnössä to-

detun mukaisesti paras. Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen hankintamenettely.95  

 

Neuvottelumenettelyä on mahdollista käyttää vain erityisillä perusteilla. Neuvottelume-

nettelyssä hankinnasta julkaistaan ilmoitus ja kiinnostuneet toimittajat lähettävät osallis-

tumishakemuksen, jonka jälkeen hankintayksikkö lähettää valitsemilleen toimittajille 

neuvottelukutsun. Neuvotteluja hankinnan ehdoista ja sisällöstä voidaan käydä vapaasti 

yhdessä tai useammassa vaiheessa. Neuvottelumenettelyn edetessä tarjoajien määrää voi-

daan vähentää vaiheittain. Kun neuvottelumenettely päättyy, lopulliset tarjoukset pyyde-

tään ja hankintayksikkö valitsee näistä parhaan. Neuvottelumenettely on myös kaksivai-

heinen hankintamenettely.96  

 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä saa käyttää monimutkaisissa hankinnoissa. Hankin-

tailmoituksen julkaisemisen lisäksi voidaan julkaista hankinnan sisältöä koskeva hanke-

kuvaus tai alustava tarjouspyyntö. Kiinnostuneet toimijat lähettävät osallistumishake-

muksen ja hankintayksikkö valitsee ilmoittamiensa perusteiden mukaan parhaat tarjoajat 

ja lähettää näille neuvottelukutsun tai tarjouspyynnön. Neuvottelut hankinnan sisällöstä 

ja eri ratkaisuvaihtoehdoista aloitetaan kaikkien neuvotteluvaiheeseen valittujen tarjo-

ajien kanssa. Tarjoajien määrää voidaan vähentää neuvottelujen edetessä vaiheittain. 

Neuvottelujen päätyttyä tarjoajat tekevät lopullisen tarjouksen omasta ratkaisuvaihtoeh-

dostaan, ellei muuta ole etukäteen ilmoitettu tai sovittu. Tarjouksista valitaan paras sen 

mukaan, mitä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteista on ilmoitettu. Kil-

pailullinen neuvottelumenettely on kaksivaiheinen hankintamenettely.97 

  

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan kaksivaiheista hankintamenettelyä, jonka ensimmäisessä 

vaiheessa tarjoajat hyväksytään puitejärjestelyyn esimerkiksi rajoitettua menettelyä käyt-

täen. Toisessa vaiheessa (ns. minikilpailutus) eli varsinaisessa hankintavaiheessa puite-

järjestelyyn hyväksytyille toimijoille lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö, jonka mukaan 

                                                 

95 Rajoitetusta menettelystä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 197–200, 202–207 ja 485–486. 
96 Neuvottelumenettelystä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 200–227, 251–253 ja 487–494. 
97 Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 192 ja 216–242. 
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tarjoajat antavat tarjouksensa kirjallisesti. Hankintayksikkö valitsee tämän jälkeen par-

haan tarjouksen ilmoitettujen perusteiden mukaan. Mikäli hankinnan sisältö ja ehdot on 

lyöty lukkoon jo ensimmäisessä vaiheessa, minikilpailutusta ei tarvita, vaan tuote tai pal-

velu tilataan suoraan etusijajärjestyksen tai muiden määräytymisehtojen mukaisesti.98  

 

Suorahankinnan edellytyksistä säädetään hankintalain 27–28 §:ssä ja 67 §:ssä ja sen 

käyttö on voimakkaasti rajoitettu. Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, 

jossa hankintayksikkö voi vapaasti lähettää tarjouspyynnön yhdelle tai useammalle toi-

mittajalle. Hankintayksikkö voi vapaasti neuvotella tarjoajalle sekä tarjoukselle asetetta-

vista ehdoista. Hankintayksikkö saa myös vapaasti valita tarjouksen, kunhan se ei käytä 

syrjiviä ehtoja. Suorahankinnasta ei julkaista hankintailmoitusta. Hankintalain uudistus 

(2010) muutti suorahankinnan osalta oikeussuojakeinoja aiempaa kovemmiksi. Toisaalta 

uudistus toi suorahankintaan myös menettelyn, jossa hankintayksikkö voi varmistua suo-

rahankintansa laillisuudesta ja ilmoittaa siitä julkisesti 14 päivää ennen toteutusta. Tällä 

menettelyllä hankintayksikkö säästyy joka tapauksessa sopimuksen tehottomuusseurauk-

silta99.100  

 

Sähköinen huutokauppa on kaksivaiheinen menettely, jolla voidaan hankkia tavanomai-

sia tavaroita. Huutokauppaan voidaan valita vain rajattu määrä tarjoajia. Tarjouksia on 

mahdollista tehdä vain tietyn ajan kuluessa tai tietty määrä ja tarjousten valinta on auto-

matisoitu.101 Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan kaksivaiheista tarjoajien ja 

tarjousten valintamenettelyä, johon voidaan ottaa uusia tarjoajia koko ajan ja jota voidaan 

hyödyntää vain sähköisin menetelmin erityistä ohjelmaa käyttäen. Ohjelman käyttöön 

liittyy lisäksi tiettyjä ehtoja.102  

 

 

  

                                                 

98 Puitejärjestelystä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010,228–242. 
99 Mäkinen 2010, 18. 
100 Suorahankinnasta esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 108–124, 132–190, 494–497, 523–524, 632–

637. 
101 Sähköisestä huuto-kaupasta esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 193, 637 ja 653–661. 
102 Dynaamisesta hankintajärjestelmästä esimerkiksi Pekkala & Pohjonen 2010, 193, 637 ja 661–668. 
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5.2 Pienhankinnat 

 

Hankintalain kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa voidaan hyödyn-

tää hankintalain kilpailutusmenettelyistä vapaamuotoisempia menettelyjä.103 Käytän-

nössä ne toteutetaan kunkin organisaation laatiman hankintaohjeen tarkempien menette-

lyohjeiden mukaisesti. Koska hankintalain säännöksiä ei sovelleta, pienhankinnoista ei 

ole pakko ilmoittaa julkisesti eikä niihin liittyvistä päätöksistä voi esimerkiksi valittaa 

markkinaoikeuteen. Hankintayksikön on kuitenkin noudatettava tiettyjä periaatteita: tar-

joajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate, suhteellisuusperiaate ja avoi-

muuden periaate.104 Taustalla on myös samat pyrkimykset kuin muissa julkisissa hankin-

noissa: kustannustehokas, joustava, yksinkertainen ja sujuva hankintamenettely. Lähtö-

kohtana on, että myös pienhankinnat tulisi kilpailuttaa ja ne tulisi toteuttaa tarkoituksen-

mukaisina kokonaisuuksina, esimerkiksi puitesopimuksia tai -järjestelyjä mahdollisuuk-

sien mukaan hyödyntäen.105 Pienhankintojen toteuttamisessa on noudatettava muita lain-

säädännön velvollisuuksia, kuten hallintolain (6.6.2003/434) tasapuolisuus- ja avoimuus-

velvoitteita.  

 

Hankintalaissa on todettu, että hankintojen jakaminen osiin kansallisen kynnysarvon alit-

tamiseksi on kiellettyä.106 Hankintayksikön velvollisuutena on tarvittaessa pystyä osoit-

tamaan, että hankintoja ei ole keinotekoisesti jaettu tai toteutettu suorahankintana kilpai-

luttamisvelvoitteen välttämiseksi. Pienhankintojen osalta on syytä aina varmistua erityi-

sesti siitä, että hankinnan arvo todellisuudessa jää kynnysarvojen alle107.  

 

Pienhankinnat voidaan toteuttaa hankintayksikön valinnan ja laaditun ohjeistuksen mu-

kaan joko tarjouskilpailuna tai suorahankintana. Pekkala ja Pohjonen (2010) kuitenkin 

huomauttavat, että suositeltavaa on ilmoittaa tai muutoin pyytää riittävästi tarjouksia toi-

mittajilta lähellä kansallisen kynnysarvon rajaa olevista hankinnoista. Pienhankinnoissa 

                                                 

103 Pekkala & Pohjonen 2010, 478. 
104 Pekkala & Pohjonen 2010, 510. EY-tuomioistuimessa, nyk. EU-tuomioistuin, annetussa Coname-rat-

kaisussa [C-231/03 Consozio Aziende Metano (Coname) vastaan Comune di Cingia de´Botti, 21.7.2005, 

Kok. 2005 s. I-07287] käsiteltiin muun muassa sitä, mitä velvoitteita perustamissopimuksen perusvapauk-

sista johtuu hankintaviranomaisille, kun hankinta ei kuulu direktiivien soveltamisalaan. Tuomion kohdan 

20 perusteella voidaan johtaa, että hankinnan vähäinen arvo ei välttämättä tarkoita, ettei esimerkiksi avoi-

muutta tule noudattaa. 
105 Pekkala & Pohjonen 2010, 511. 
106 Hankintalaki 20 §. 
107 Kynnysarvo viittaa hankinnan ennakoituun kokonaisarvoon ilman arvonlisäveroa. Kynnysarvot on aina 

syytä varmistaa hankintalaista. 
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valintaperusteena käytetään useimmiten halvinta hintaa, mutta mikäli hankittavissa tuot-

teissa tai palveluissa on hintaan vaikuttavia laatueroja tai hankinnan laadulla on merki-

tystä hankintayksikölle, suositeltavaa olisi käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta, jol-

loin laadulle voidaan antaa painoarvoa valittaessa toimittajaa.108  

 

Hankintayksikön hankintaohjeessa voidaan rajata suorahankintamahdollisuuden käyttöä. 

Suorahankinnan käyttöperusteita voivat olla esimerkiksi hankinnan vähäinen arvo (esi-

merkiksi alle 5 000 euroa tai 10 000 euroa), hankinnan (hankintayksiköstä riippumaton) 

kiire tai se, että vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hankinnan hintataso on siksi 

selvillä. Muita syitä voivat olla esimerkiksi se, että hankintayksikkö tuntee alan tuotteet 

ja tarjonnan hyvin, tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan 

hyödyn, muita toimittajia ei ole tiedossa tai hankinta tehdään avoimesta sähköisestä kaup-

papaikasta. Hankintayksikkö voi hankintaohjeessaan edellyttää suorahankinnan peruste-

lemista tai perustelemista tietyn hankinnan arvon ylittyessä (esimerkiksi yli 5 000 euron 

hankintojen suorahankinnan perustelemisvelvollisuus). Hankintaohjeessa on syytä mää-

ritellä se hankinnan vähäisen arvon raja, joka oikeuttaa suorahankintaan tai suulliseen 

tarjouspyyntöön. Asetetut arvot voivat vaihdella hankinnan laadusta riippuen.109  

 

Mikäli hankintayksikkö järjestää tarjouskilpailun, tarjouspyynnöt lähetetään ja tarjoukset 

pyydetään yleensä sähköpostitse. Myös mielellään hankintaohjeessa tarkemmin määritel-

lyn mukaisesti hinta- ja toimitustietoja voidaan selvittää suullisesti. Tällöin saadut tiedot 

on kuitenkin hyvä kirjata tai pyytää vahvistamaan sähköpostitse. Tarjoukset on hyvä pyy-

tää tai selvittää esimerkiksi 3–5 tarjoajalta. Kiellettyä ei tietenkään ole, että hankintayk-

sikkö tekisi pienhankintoja hankintalain menettelyjen mukaisesti. Pekkala ja Pohjonen 

(2010) huomauttavat, että ainakin arvokkaampien hankintojen kilpailuttamisprosessissa 

on hyvä noudattaa soveltuvin osin samoja periaatteita kuin kansalliset kynnysarvot ylit-

tävissä hankinnoissa110.111   

 

 

                                                 

108 Pekkala & Pohjonen 2010, 511. 
109 Pekkala & Pohjonen 2010, 512. 
110 Menettelyssä tarjoukset avataan vasta tarjousten jättöajan jälkeen ja avaamisesta on hyvä laatia avaus-

pöytäkirja, johon kirjataan esimerkiksi yksinkertaistettu vertailu, kuten pelkkä hintavertailu. Mikäli pien-

hankinnasta ei laadita tarjouskilpailumenettelyssä lainkaan varsinaista hankintapäätöstä, henkilö, jolla on 

oikeus hyväksyä hankinta, voi hyväksyä sen merkitsemällä hyväksynnän avauspöytäkirjaan tai allekirjoit-

tamalla esimerkiksi tilauksen. 
111 Pekkala & Pohjonen 2010, 512. 
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5.3 Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat 

 

Hankintalain 15 §:ssä määritellään kansalliset kynnysarvot. Lainkohdassa on muun mu-

assa määritelty tavara- ja palveluhankintojen, käyttöoikeussopimusten ja suunnittelukil-

pailujen kynnysarvoksi 30 000 euroa. Hankintalain liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- 

ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana on kilpailutettava kansallisesti, 

mikäli hankinnan arvo on vähintään 100 000 euroa. Rakennus- ja käyttöoikeusurakoiden 

kynnysarvoksi on määritelty hankintalaissa 150 000 euroa.112 

 

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalain 9 luvussa sää-

dettyjä menettelyjä ja hankintayksikkö valitsee hankinnan kohteen kannalta sopivimman 

hankintamenettelyn lain säännöksien puitteissa. Kansallisissa hankinnoissa voidaan nou-

dattaa EU-hankintoja kevyempiä menettelyjä. Ensinnäkin hankintailmoituksia, osallistu-

mishakemusten jättämistä, tarjousaikaa tai muita asiakirjojen lähettämistä tai vastaanot-

tamista koskevia määräaikoja ei ole välttämättä noudatettava. Kuitenkin, jotta tarjoajilla 

on riittävästi aikaa tutustua asiakirjoihin ja laatia tarjouksensa, määräaikojen on oltava 

kohtuullisia. Toisekseen neuvottelumenettelyn ja suorahankinnan käyttöala on kansalli-

sissa hankinnoissa laajempi kuin EU-hankinnoissa. Kolmantena erona voidaan pitää sitä, 

että kansallisista hankinnoista ilmoitetaan HILMA-järjestelmän mukaisella kansallisella 

lomakkeella, kun EU-hankinnoista ilmoitettaessa on käytettävä EU-hankintoja koskevia 

ilmoituslomakkeita. Neljäntenä erona voidaan todeta asiakirjojen sisällön vaatimuksista. 

Kansallisissa hankinnoissa tarjouspyynnön ei tarvitse olla yhtä kattava kuin EU-hankin-

noissa. On kuitenkin huomattava, että hankinnan sisällön ja tarjoajien vaatimusten yksi-

löiminen riittävän tarkasti on aina hankintayksikön etu. Edelleen, tarve hankinnan sisäl-

lön kattavaan kuvaamiseen riippuu myös hankinnan kohteesta ja periaatteet hankinnan 

sisällön kuvaamiseen noudattavat molemmissa hankintatyypeissä samoja periaatteita. 

Viidentenä kohtana voidaan todeta, että tarjoajien valinnan ehdot voivat olla samoja kuin 

EU-hankinnoissa, mutta ehdokkaiden ja tarjoajien valinnassa voidaan käyttää mitä ta-

hansa syrjimätöntä ehtoa, joka koskee luottokelpoisuutta, teknistä kelpoisuutta tai amma-

tillista pätevyyttä. Kuudentena erona voidaan todeta se, että tarjouksen valintaperusteena 

kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä, vertailuperusteita ei tarvitse painottaa, 

vaan tärkeysjärjestys riittää, toisin kuin EU-hankinnoissa. Seitsemäntenä erona kansallis-

ten ja EU-hankintojen menettelyissä voidaan todeta se, että kansallisissa hankinnoissa ei 

                                                 

112 Erityislainsäädännössä määritellään mahdollisesti poikkeavia kynnysarvoja. 
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sovelleta pakollista odotusaikaa, vaan hankintayksikkö voi milloin tahansa hankintapää-

töksen tekemisen jälkeen allekirjoittaa hankintasopimuksen. Päätöksen tiedoksiantoon 

sovelletaan kuitenkin tavanomaisia määräaikoja.113  

 

Halutessaan hankintayksikkö voi soveltaa EU-hankinnoissa pakollisina noudatettavia eh-

toja ja velvoitteita, vaikka hankinnan arvo ei ylittäisi EU-kynnysarvoja. Vaikka hankin-

talaki ei edellytä direktiivin mukaisia yksityiskohtaisia kelpoisuusehtoja tai valintaperus-

teita, tarjoajien ja tarjouksia on kohdeltava syrjimättömästi. Pekkala ja Pohjonen (2010) 

huomauttavatkin, että kotimaisessa oikeuskäytännössä tätä syrjimättömyysvaatimusta on 

tulkittu siten, että käytännössä myös kansallisissa hankinnoissa on pitkälti noudatettava 

samoja perusperiaatteita kuin EU-hankinnoissa, erityisesti tarjoajalle ja tarjoukselle ase-

tettuja vaatimuksen ja niiden mittaamista vertailussa.114 

 

 

5.4 EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 

 

Hankintalain 16 §:ssä määritellään EU-kynnysarvot. Tavara- ja palveluhankintojen ja 

suunnittelukilpailujen kynnysarvoksi valtion keskushallintoviranomaisten hankinnoissa 

134 000 euroa ja muiden hankintaviranomaisten hankinnoissa 207 000 euroa. Rakennus- 

ja käyttöoikeusurakoiden kynnysarvoksi on määritelty valtion keskushallintoviranomais-

ten sekä muiden hankintaviranomaisten osalta 5 186 000 euroa.115 EU-kynnysarvot vaih-

televat sen mukaan, mikä hankintayksikön asema on. 

 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa116 hankintalakia sovelletaan kokonaisuudessaan 

lukuun ottamatta 9 luvun säännöksiä, jotka koskevat vain kansallisen kynnysarvon ylit-

täviä, mutta EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Hankintayksikkö valitsee lain sään-

nösten puitteista hankinnan kannalta sopivimman menettelyn ja toteuttaa sen menettely-

vaatimusten mukaisesti.117 

                                                 

113 Pekkala & Pohjonen 2010, 41 ja 482–483. 
114 Pekkala & Pohjonen 2010, 42 ja 483. 
115 Erityislainsäädännössä määritellään mahdollisesti poikkeavia kynnysarvoja. 
116 Hankintalain liitteen A mukaiset ensisijaiset palveluhankinnat, tavarahankinnat ja rakennusurakat sekä 

rakennusurakoita koskevat käyttöoikeussopimukset, joissa hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Poik-

keuksellisesti kansallisia menettelyjä voidaan noudattaa, vaikka EU-kynnysarvo ylittyisi, mikäli kyseessä 

on hankintalain liitteen B mukaiset ns. toissijaiset palvelut, palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset 

sekä eräät kehitysyhteistyösopimukset. 
117 Pekkala & Pohjonen 2010, 41. 
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EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta118 ilmoitetaan EU:n laajuisesti. EU-hankinnoissa 

ilmoitustyypit ovat ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, suunnittelukilpailua tai käyttöoi-

keusurakkaa koskeva ilmoitus, jälki-ilmoitus sekä suorahankinnan osalta suorahankintaa 

koskeva ilmoitus119.120 Ennakkoilmoituksella tarkoitetaan hankintayksikön julkaisemaa 

ilmoitusta hankintayksikön kyseisen budjettivuoden aikana suunnittelemista hankin-

noista, joiden arvo ylittää ennakkoilmoitusrajan. Sen tarkoituksena on antaa toimijoille 

alustavia tietoja tulevista hankinnoista.121 Ennakkoilmoituksen käyttämisen etuna on, että 

sen julkaiseminen oikeuttaa hankintayksikön lyhentämään tarjousaikoja. Kun hankin-

nasta on tehty sopimus tai hankinta on keskeytetty, hankinnasta on vielä tehtävä jälki-

ilmoitus122. Jälki-ilmoituksella tarkoitetaan hankintasopimuksen tekemisen jälkeen jul-

kaistavaa ilmoitusta tehdystä EU-hankinnasta. Ilmoituksessa muun muassa kerrotaan tar-

jouskilpailun voittaja tai voittajat. Mikäli hankintaa ei saateta loppuun, vaan sekä keskey-

tetään, hankintayksikön on laadittava myös tällöin jälki-ilmoitus.123 

 

EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat lisäksi tietyt määräajat.124 Rajoitetun me-

nettelyn, neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistumishake-

musten ja avoimen menettelyn tarjousten tekemisen määräaikojen laskeminen aloitetaan 

sitä seuraavasta päivästä, jolloin hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa. Tarjousaika 

rajoitetussa menettelyssä taas alkaa tarjouspyynnön lähettämispäivästä, koska kyseessä 

on kaksivaiheinen menettely. Mikäli vähimmäismääräajat ovat hankinnan kohteen ja tar-

jousten tekemisen vaatiman ajan kannalta liian lyhyitä, hankintayksikön on pidennettävä 

tarjousten tekemisen määräaikoja, jotta ne ovat kohtuullisia.  

 

                                                 

118 Kun tavarahankinta, hankintalain liitteen A mukainen palveluhankinta, rakennusurakka, käyttöoi-

keusurakka tai suunnittelukilpailu ylittää EU-kynnysarvon. 
119 Suorahankintaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ei ole hankintalain 67 §:n mukaisissa kansallisissa han-

kinnoissa eikä ko. lainkohdassa mainituissa hankinnoissa. Suorahankintailmoituksen tekemisen jälkeen 

hankintayksikön on odotettava 14 päivän valitusaika ennen hankintasopimuksen tekoa. 
120 EU-ilmoituksissa käytetään vakiolomakkeita, joista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, EU-hankin-

tailmoitus/EU-hankintailmoitus (erityisalat), jälki-ilmoitus/jälki-ilmoitus (erityisalat) tai suorahankintaa 

koskeva ilmoitus tai dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty ilmoitus. HILMAsta ilmoitukset 

toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä 

TED-tietokannassa. 
121 Pekkala & Pohjonen 2010, 262–263. 
122 Jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee myös hankintalain liitteen B mukaisia palveluhankintoja. 
123 Pekkala & Pohjonen 2010, 264–265. Jälki-ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi viimeistään 48 päivän 

kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemisestä. 
124 EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääriin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi HIL-

MAssa; http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely, 24.4.2015. 
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5.5 Puitejärjestelyihin ja -sopimuksiin perustuvat hankinnat 

 

Puitejärjestelyihin ja -sopimuksiin perustuvat hankinnat vähentävät tarvetta yksittäisten 

hankintojen kilpailuttamiseen. Hankintoihin liittyvänä vaatimuksena on, että valtion vi-

rastojen ja laitosten hankintatoimen on oltava johdettu kokonaisuus. Tavoitteena on, että 

hankintojen toteutus on suunniteltua, tehokasta ja laadukasta. Näiden vaatimusten ja ta-

voitteiden täyttämiseksi on katsottu, että virastot ja laitokset voivat hyödyntää hankin-

noissaan esimerkiksi puitejärjestelyjä, jotka Hansel Oy on kilpailuttanut keskitetysti val-

tionhallinnolle. Keskitettyjen hankintojen lisäksi hankintayksiköt voivat itse toteuttaa 

puitejärjestelyjä ja -sopimuksia ja hyödyntää niitä hankinnoissaan. Puitejärjestelyt eivät 

sinällään ole itsenäinen erillinen hankintamenettely, vaan yhtä lailla tällaisia järjestelyjä 

luotaessa varsinainen kilpailutus järjestetään hankintalain säännösten mukaisesti. 

 

Puitejärjestelyssä on kyse hankinnasta, joka toteutetaan yhden tai useamman hankintayk-

sikön ja yhden tai useamman tarjoajan kanssa siten, että siinä määritellään valmiiksi so-

pimusehtoja, kuten hankintamäärät ja hinnat, tietyn ajanjakson kuluessa tehtäville varsi-

naisille hankinnoille.125 Puitejärjestelyn kilpailutus voi tapahtua niin avoimella, rajoite-

tulla kuin neuvottelumenettelylläkin ja sen voimassaoloaika on rajattu neljään vuoteen 

ilman poikkeuksellisia syitä. Yhden toimittajan puitejärjestely muistuttaa pitkäaikaista 

sopimusta tai jatkuvien palvelujen tuottamista, mutta kolmen tai useamman toimittajan 

puitejärjestelyssä126 voidaan erottaa kaksi mallia.127  

 

Ensimmäinen toteutusmalli on puitejärjestely, jossa sopimuksen ehdot on sovittu ja han-

kinnat toteutetaan järjestelyssä sovittujen mekanismien mukaan esimerkiksi siten, että ti-

laukset tehdään tarjouskilpailussa parhaiten menestyneeltä toimittajalta ensisijaisesti. 

Tästä voidaan käyttää myös nimitystä puitesopimus128, vaikkakin oikeammin sen voidaan 

katsoa olevan hankintasopimus muiden joukossa. Toinen toteutusmalli on puitejärjestely, 

jossa sopimuksen ehtoja ei ole vahvistettu, vaan yksittäiset tilaukset ja hankintasopimuk-

                                                 

125 Hankintalaki 31 §, Pekkala & Pohjonen 2010, 228. 
126 Usean toimittajat mallissa puitejärjestelyyn on otettava vähintään kolme toimittajaa. 
127 Pekkala & Pohjonen 2010, 228. 
128 Puitesopimus on hankintasopimus, jossa ei ole jätetty avoimeksi muuta kuin tavaran tai palvelun toimi-

tusaika tai muut tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät asiat. Sopimuksen toteuttamiseen ei siis myöhem-

mässä vaiheessa liity harkintaa, vaan useamman toimijan kanssa tehdyssä puitesopimuksessa tarjoajat on 

listattu paremmuus- tai etusijajärjestykseen. 
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set tehdään kevennetyn kilpailutuksen perusteella, ns. minikilpailutuksella, jossa hankin-

tayksikkö pyytää puitejärjestelyssä valituilta toimittajilta kirjallisen tarjouksen ja tekee 

valinnan vasta näiden tarjousten perusteella.129 

  

                                                 

129 Pekkala & Pohjonen 2010, 228–229. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä osiossa käsitellään opinnäytetyön erityiskysymyksiä, eli oikeusturvakeinoja julki-

sissa hankinnoissa. Tämän johdannon jälkeen luvussa kaksi käsitellään hankintapäätök-

sen laatimisvelvoitetta ja velvoitteen poikkeuksia, hankintapäätöksen tiedoksiantoa ja 

muutoksenhakuohjeistusta. Luvussa kolme esitellään hankintaoikaisumenettelyä.  

 

Tämän jälkeen luvussa neljä keskitytään julkisten hankintojen oikeusturvaan ja siihen 

vuonna 2010 tehtyihin lisäyksiin ja parannuksiin. Luku viisi esittelee täytäntöönpanokiel-

lon. Kuudennessa luvussa käsitellään oikeussuojauudistuksen vaikutuksista osapuolten 

asemaan sekä mahdollisia ongelmakohtia, joita uudistus on voinut aiheuttaa. Osan II lop-

puun on koottu vielä luku teemalla julkisuus julkisissa hankinnoissa sekä listattu hyödyn-

netyt lähteet. 
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2 HANKINTAPÄÄTÖS 

 

 

2.1 Velvollisuus kirjallisen hankintapäätöksen tekemiseen 

 

Hankintayksikön velvollisuutena on tehdä aina kirjallinen hankintapäätös hankintame-

nettelyn päättävästä ratkaisusta130. Hankintayksikön on myös mahdollista tehdä ratkai-

suja, jotka vaikuttavat ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan, hankintamenettelyn aikana vai-

heittain. Tällaisia ratkaisuja voivat olla ratkaisut esimerkiksi ehdokkaiden tai tarjoajien 

soveltuvuudesta, tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta tai vaiheittain etenevässä neu-

vottelumenettelyssä neuvotteluissa mukana olevista tarjouksista. Hankintayksikön tulee 

tehdä myös näistä ratkaisuista perusteltu kirjallinen päätös ja antaa se tiedoksi asianosai-

sille.131  

 

Hankintayksikön tulee kertoa hankintapäätöksessään tai muussa kirjallisessa ratkaisus-

saan kuhunkin ratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tar-

joaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko hankintamenettelyssä nou-

datettu lain velvoitteita. Nämä seikat kirjataan joko hankintapäätökseen tai siihen liitty-

viin muihin asiakirjoihin.132  

 

Ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja ovat sekä positiiviset että negatiiviset seikat, kuten pe-

rusteet, joilla hankintayksikkö on arvioinut ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuutta, tai pe-

rusteet, joilla tarjous on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjousvertailun osalta pe-

rustelut on esitettävä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksen 

sijoittuminen tarjouskilpailussa verrattuna muihin tarjouksiin. Tarjousvertailusta on sel-

keästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta myös se, miten niitä on arvioitu kunkin vertai-

luperusteen osalta. Tarjousvertailusta on esimerkiksi käytävä ilmi, mihin konkreettisiin 

tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustu-

nut ja mihin tarjousten piste-erot perustuvat. Näiden vertailuperusteiden on luonnollisesti 

noudatettava tarjouspyynnössä esitettyjä.133 

 

                                                 

130 Hankintalaki 73 § 1 mom. 
131 HE 50/2006, 117; Hankinnat.fi. 
132 Hankinnat.fi. 
133 Hankintalaki 73 § 2 mom.; Valtion hankintakäsikirja 2010, 115; Hankinnat.fi. 
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Mikäli hankinnassa on noudatettava odotusaikaa, hankintayksikön on lisäksi sisällytet-

tävä hankintapäätökseen tai siihen liittyviin asiakirjoihin tieto odotusajan pituudesta.134 

Odotusaika liittyy EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintayksikön on odotet-

tava kyseinen ajanjakso hankintapäätöksen tiedoksisaannista, ennen kuin se voi tehdä 

hankintasopimuksen.135 Mikäli hankintasopimus tehdään ennen kuin odotusaika on kulu-

nut, markkinaoikeus voi määrätä tiettyjä seuraamuksia hankintayksikölle. Markkinaoi-

keus voi määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen tai seuraamusmaksun tai 

sopimuskauden lyhentämisen.136 Odotusajan pituuden ilmoittamisella on merkitystä eri-

tyisesti ulkomaisille tarjoajille.137 

 

 

2.2 Poikkeukset hankintapäätöksen tekovelvollisuudesta 

 

On kuitenkin hyvä huomata, että puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa ei edellytetä 

hankintapäätöstä, jos hankinnan ehdot on sitovasti vahvistettu jo puitejärjestelyä perus-

tettaessa. Kysymykseen tulevat tilanteet, joissa puitejärjestelyssä on mukana joko yksi tai 

useampi toimittaja ja hankinnat tehdään puitejärjestelyn voimassaoloaikana alkuperäisten 

ehtojen mukaisesti. Poikkeussäännös koskee sekä EU-kynnysarvon että kansallisen kyn-

nysarvon ylittäviä puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja.138 Mikäli puitejärjestelyn si-

sällä on kuitenkin tehtävä kevennetty kilpailutus useamman toimittajan välillä sopimus-

kumppanin valitsemiseksi, myös tästä kilpailutuksen ratkaisusta ja sen vertailuperusteista 

on tehtävä kirjallinen hankintapäätös. Mikäli kilpailutettavan hankinnan arvo ei ylitä EU-

kynnysarvoja, hankintapäätöstä ei kuitenkaan tarvitse tehdä139. Myös tilanteessa, jossa 

puitejärjestelyn sisällä tehdään hankinta joltakin toimittajalta, mutta hankinnan ehdot 

muuttuvat sovitusta tai niitä ei ole sovittu sitovasti puitejärjestelyssä, hankintayksikön 

pitää tehdä hankintapäätös asiassa.140 

 

 

  

                                                 

134 Hankintalaki 73 § 2 mom. 
135 Hankintalaki 77 §. 
136 Hankintalaki 94–98 §.  
137 Hankinnat.fi. 
138 Hankintalaki 73 § 4 mom.; Hankinnat.fi. 
139 Hankintalaki 73 § 4 mom. 
140 Hankinnat.fi. 
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Puitejärjestelyjen poikkeusluonteen lisäksi on myös toinen poikkeus hankintapäätöksen 

tekovelvollisuudesta. Hankintapäätöstä ei tarvitse tehdä myöskään silloin, kun hankin-

tayksikkö tekee uuden hankinnan alkuperäisen toimittajan kanssa joko lisätilauksena tai 

aiempaa vastaavana uutena hankkeena.141 Käytännössä kysymys tällaisessa tilanteessa on 

hankintayksikön toiminnan jatkuvuudesta joustavasti lain suorahankintaperusteiden puit-

teissa. Kaikissa mainituissa tilanteissa lisätilausta on kuitenkin edeltänyt alkuperäistä 

hankintaa koskeva hankintamenettely ja sitä koskeva hankintapäätös. Tällöin tarjoajilla 

on ollut mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja näihin ratkaisuihin liittyen.142 

  

Kolmas poikkeustilanne on hankinnan väliaikainen järjestäminen. Hankintapäätöstä ei 

tarvitse tehdä, mikäli kyse on hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä muutoksenhaun 

ajaksi.143 Hankinnan väliaikaista järjestelyä eivät koske samat oikeusturvan tarpeet, sillä 

oikeussuojan tarve kohdistuu tällöin ensisijaisesti muutoksenhaun kohteena olevaan han-

kintaan, erityisesti hankinnan kohteen keskeytyksettömään saatavuuteen tietyillä kriitti-

sillä osa-alueilla, kuten terveydenhuollossa.144 

 

 

2.3 Hankintapäätöksen tiedoksianto 

 

2.3.1 Sähköinen tiedoksianto 

 

Hankintalakia uudistettiin kesäkuussa 2010. Yksi lakiin tehty muutos oli hankintapäätök-

sen sähköisen tiedoksiannon mahdollistaminen. Muutoksen tavoitteena on, että jatkossa 

hankintapäätöksen sähköisestä tiedoksiannosta tulisi pääasiallinen tiedoksiantotapa. 

Edelleen on kuitenkin mahdollista käyttää myös kirjeitse tapahtuvaa tiedoksiantoa.145  

 

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen 

sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia kos-

kee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tar-

joajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa.  

                                                 

141 Hankintalaki 73 § 3 mom. 
142 Hankinnat.fi. 
143 Hankintalaki 73 § 3 mom. 
144 Hankinnat.fi. 
145 HE 190/2009, 28, 49. 
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Käytännössä sähköinen yhteystieto tarkoittaa lähinnä sähköpostiosoitetta tai telefaksin-

numeroa, mutta laissa ei kuitenkaan mainita mitään tiettyä sähköistä tiedonsiirtomenetel-

mää. Tarkoituksena muotoilun valinnalle on ollut se, että sähköisten asiointimahdolli-

suuksien tekninen kehitys ei saisi vaikuttaa tämän asiointimahdollisuuden käyttöön.146 

Tarjouspyynnössä on hyvä pyytää tarjoajia ilmoittamaan sähköiset yhteystietonsa eli lä-

hinnä sähköpostiosoite tai faksinumero, johon hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. 

Tarjouspyynnössä on hyvä myös mainita, että sähköisen yhteystiedon antamisella tarjo-

ajan katsotaan hyväksyneen sähköisen tiedoksiannon. Vaikka sinällään tähän ei tarvittane 

mitään erityishuomautusta, sähköisestä tiedoksiannosta on hyvä mainita muutama vuosi 

lakimuutoksen jälkeenkin, jotta turhilta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. On myös niin, että 

hankintayksiköt ovat saattaneet turvautua perinteiseen paperiseen hankintapäätösten tie-

doksiantoon ja ovat itsekin vielä siirtymässä sähköiseen tiedoksiantoon. Näin ollen voi 

molemmin puolin olla edelleen tietämättömyyttä sähköisen tiedonannon käytännön mer-

kityksestä ja mahdollisuudesta ylipäänsä antaa hankintapäätös tiedoksi myös sähköisesti. 

 

Kun hankintayksikkö käyttää sähköistä yhteystietoa hankintapäätöksen tiedoksiannossa, 

ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päi-

vänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 

tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköisellä viestillä ja 

sähköisellä asiakirjalla tarkoitetaan samaa kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-

nassa annetussa laissa (13/2003)147.148 

 

Sähköisessä asioinnissa päätöksen tiedoksisaantiajankohtana pidetään viestin lähettämis-

päivää, ellei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu-

desta tai muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 

myöhemmin. Hankintayksikön velvollisuutena on sähköistä tiedoksiantoa käyttäessään 

merkitä lähettämäänsä viestiin erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Tällä helpotetaan 

vastaanottajan vastanäyttömahdollisuuksia. Vastaanottaja voi tällaisen viestin saatuaan 

varmistua siitä, että mitään erityistä viivästystä viestin lähettämisen ja vastaanottamisen 

välisenä ajankohtana ei ole tapahtunut.149 

 

                                                 

146 HE 190/2009, 49–50. 
147 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 4 §. 
148 Hankintalaki 75 § 1 mom.; HE 190/2009, 49–50. 
149 Hankintalaki 75 § 1 mom.; HE 190/2009, 50–51. 
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2.3.2 Tiedoksianto kirjeitse 

 

Hankintapäätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan edelleen antaa 

tiedoksi myös tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa150 säädetään. Kirjeitse tapah-

tuvan tiedoksiannon kohdalla ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 

oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai 

tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.151  

 

Uudistetulla säännöksellä tarkennettiin kirjetiedoksiannon tiedoksisaantiaikaa siten, että 

aiempi sanamuoto ”seitsemän päivän kuluttua” muutettiin vastaamaan hallintolain mu-

kaista sanamuotoa ”seitsemäntenä päivänä”. Tarkennuksen syynä on se, että aiempaa 

kuntalain152 mukaista sanamuotoa ”seitsemän päivän kuluttua” on ollut mahdollista tul-

kita siten, että tiedoksianto tapahtuisi vasta sen jälkeen, kun seitsemän päivää on kulunut 

kirjeen lähettämisestä eli kahdeksantena päivänä. Lisäksi uudistetulla säännöksellä täs-

mennettiin tiedoksisaantiajankohtaan liittyvää näyttövelvollisuutta siten, että asianosai-

sella olisi näyttövelvollisuus vain silloin, jos tiedoksianto olisi tosiasiassa tapahtunut 

myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa.153 

 

 

2.4 Muutoksenhakuohjeet 

 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-

kaisuun voidaan hakea muutosta. Muulla hankintamenettelyssä tehdyllä ratkaisulla viita-

taan hankintayksikön mahdollisuuteen tehdä hankintamenettelyn aikana vaiheittain rat-

kaisuja, jotka vaikuttavat ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan. Tällainen ratkaisu voi olla 

esimerkiksi vaiheittain etenevässä neuvottelumenettelyssä ratkaisu neuvotteluissa mu-

kana olevista tarjouksista.154 Näistäkin asianosaisiin vaikuttavista päätöksistä on tehtävä 

hankintapäätös, joka on annettava tiedoksi asianosaisille.  

 

                                                 

150 Hallintolaki 59 §. 
151 Hallintolaki 59 §; HE 190/2009, 51. 
152 Kuntalaki 17.3.1995/365 on kumottu kuntalailla 10.4.2015, joka on astunut voimaan 1.5.2015. 
153 HE 190/2009, 51. 
154 Hankinnat.fi; Ks. lisäksi esimerkiksi HE 50/2006, 99. 
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Hankintapäätöksiin on aina liitettävä muutoksenhakuohjeet asianosaisille. Hankinnan ar-

vosta riippuen hankintapäätökseen liitetään joko vain oikaisuohje tai sekä oikaisuohje että 

ohjeistus siitä, kuinka asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.155 Ensinnä-

kin muutosta voidaan hakea vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua sen tekemään ratkai-

suun. Toisekseen hankintaoikaisun vaatimisen lisäksi asiasta voidaan valittaa markkina-

oikeuteen, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain kansallisen kynnysarvon.156  

 

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa hankintayksikön 

tekemään päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea 

muutosta.157 Pienhankinnoissa asianosaisille toimitettavaan kirjalliseen hankintapäätök-

seen liitetään aina oikaisuohje. Asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua nimenomaan 

hankintayksiköltä. Pienhankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Asianosaiseksi, ja 

näin oikeutetuksi tekemään oikaisuvaatimus, katsotaan tarjouskilpailuun osallistunut tar-

joaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas.158 Kansallisen kynnysarvon ylittävissä 

hankinnoissa ja EU-hankinnoissa hankintapäätös perusteluineen on annettava kirjallisesti 

tiedoksi asianosaisille. Yhtälailla myös muusta hankintayksikön tekemästä ratkaisusta on 

annettava tieto asianosaisille. Päätökseen tai ratkaisuun on liitettävä muutoksenhakuoh-

jeet. Muutoksenhakuohjeet sisältävät ohjeet valituksen tekemisestä markkinaoikeudelle 

ja hankintaoikaisun tekemisestä hankintayksikölle159.160 

 

Asianosaisiksi katsotaan kaikki ne, joita asia koskee161. Asianosaisia ovat tarjouskilpai-

luun osallistuneet eli tarjouksen jättäneet tarjoajat, mutta myös jossain vaiheessa hankin-

tamenettelyä tarjouskilpailusta hylätyt tai poissuljetut tarjoajat. Asianosainen voi paitsi 

vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisun tekemistä ja näin mahdollisesti uuden hankin-

tapäätöksen tekemistä, mutta myös samanaikaisesti valittaa tehdystä päätöksestä markki-

naoikeuteen.162 Valitus ja oikaisuvaatimus ovat rinnakkaisia muutoksenhakumahdolli-

suuksia. Toisen käyttäminen ei siis sulje pois mahdollisuutta käyttää myös toista muutok-

senhakutapaa. 

                                                 

155 Hankintalaki 74 §; HE 190/2009, 49. 
156 Hankintalaki 74 §; Valtion hankintakäsikirja 2010, 125–127. 
157 Hankintalaki 83 §; HE 190/2009, 1.  
158 Hankinnat.fi; Valtion hankintakäsikirja 2010, 125–127. 
159 Muutoksenhakuohje kansallisen kynnysarvon ja EU-hankintojen päätöksiin ja ratkaisuihin on liitteenä 

neljä (4). Muutoksenhakuohje sisältää ohjeet valitusosoituksen tekemiseksi markkinaoikeudelle sekä han-

kintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi hankintayksikölle. 
160 Hankintalaki 74–75 §; Hankinnat.fi. 
161 Hankintalaki 85 §. 
162 Hankintalaki 82 §; Hankinnat.fi; Valtion hankintakäsikirja 2010, 125–127. 
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3 HANKINTAOIKAISU 

 

 

3.1 Hankintayksikön mahdollisuus muuttaa päätöstään 

 

Hankintaoikaisu otettiin vuoden 2010 hankintalain muutoksen myötä käyttöön uutena oi-

keussuojakeinona, jota käytetään vain hankinta-asioissa. Hankintaoikaisu korvaa kunta-

lain mukaisen oikaisuvaatimuksen sekä kunnallisvalituksen ja hallintokäyttölain mukai-

sen hallintovalituksen sekä kirkkolain mukaisen oikaisuvaatimusmenettelyn ja kirkollis-

valituksen.163 Hankintalain 80 §:ssä todetaan, että hankintayksikkö voi itse poistaa vir-

heellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun. Asia 

tulee ratkaista uudelleen eli tehdä hankintaoikaisu.164 Hankintaoikaisu voi tulla myös vi-

reille asianosaisen vaatimuksesta165. 

 

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 

tiedon hankintapäätöksestä166. Samassa määräajassa on tehtävä myös valitus markkinaoi-

keudelle. Ennen hankintalain muutosta käytössä olleissa kuntalain ja kirkkolain mukai-

sissa oikaisuvaatimusmenettelyissä oli käytössä myös 14 päivän määräaika. Käytännössä 

valitusaika on lakimuutoksen jälkeen lyhempi, sillä uudistuksen myötä hankintapäätös 

voidaan antaa sähköisesti kirjepostitiedoksiannon sijaan. Sähköisesti tehdyn tiedoksian-

non katsotaan tulleen perille samana päivänä, kun taas kirjepostitiedoksianto katsottiin 

tapahtuneen seitsemän päivän sisällä päätöksen lähettämisestä.167 Hankintayksikön aloit-

teesta tapahtuva hankintaoikaisun määräaika on huomattavasti pidempi. Hankintaoikaisu 

voidaan tehdä 60 päivän kuluessa hankintapäätöksestä, mutta ei kuitenkaan silloin, jos 

hankintasopimus on jo tehty.168 

 

                                                 

163 Mäkinen 2010, 4. 
164 Hankintalaki 80 §. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisten suostumusta, ei edes 

silloin, kun päätöstä korjataan asianosaisen vahingoksi. Korjausta ei voi kuitenkaan tehdä, mikäli hankin-

tasopimus on tehty.  
165 Hankintalaki 81 §. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, 

joita asia koskee.  
166 Hankintalaki 81 § 2 mom. 
167 Hallintolaki 6.6.2003/434 59 §, vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon asiasta seitsemäntenä päivänä 

kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hankintalain 75 §:ssä mainitaan, että hankintayksikön on mer-

kittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Mäkinen 2010, 4–5.  
168 Mäkinen 2010, 5. 
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Hankintaoikaisu voi kohdistua hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä teh-

tyyn ratkaisuun169. Hankintalain mukaan hankintaoikaisu voidaan tehdä, kun hankinta-

päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtu-

neeseen virheeseen170. Lain soveltamisessa tapahtunut virhe voi olla muun muassa han-

kintalain tai hankintadirektiivin periaatteiden vastainen toiminta, tarjoajien tasapuolisen 

kohtelun vaatimuksen tai suhteellisuusperiaatteen vastainen menettely, tarjousten vertai-

lussa tapahtunut vertailuperusteiden soveltamiseen tai pisteiden laskuun liittyvä virhe. 

Tästä voi päätellä, että hankintaoikaisun käyttöala on laaja. Oikaisua ei voida tehdä tar-

koituksenmukaisuusperusteella eli sen perusteella, että hankintamenettelyssä on mene-

telty sinänsä lainmukaisesti, mutta epätarkoituksenmukaisesti171, esimerkiksi, että on 

käytetty tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, jotka eivät ole olleet tarkoituk-

senmukaisia172. Hankintaoikaisu eroaa tässä suhteessa perinteisestä oikaisuvaatimuk-

sesta.  

 

 

3.2 Hankintaoikaisumenettelystä ei sääntelyä 

 

Hankintalaissa ei ole säädetty menettelystä, jossa hankintaoikaisuvaatimus käsitellään173. 

Hankintayksikkö voi itse päättää, kuka tai mikä taho käsittelee hankintaoikaisuvaatimuk-

sen. Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelee alkuperäisen hankintapäätöksen teh-

nyt taho ja se päätyy siihen, että hankintapäätös tulee poistaa, se voi itse samalla ratkaista 

asian uudelleen eli valita tarjouskilpailun voittajan. Jos hankintaoikaisuvaatimuksen kä-

sittelee hallintohierarkiassa alkuperäisen hankintapäätöksen tehneen tahon yläpuolella 

oleva elin, se voi vain poistaa aiemman päätöksen ja palauttaa asian ratkaistavaksi sille 

taholle, joka on alun perin tehnyt päätöksen.174 On mahdollista, että oikaisun käsittelee 

alkuperäisen hankintapäätöksen tehnyt hankintayksikkö tai toimivalta voidaan uskoa 

                                                 

169 Mäkinen 2010, 5. 
170 Hankintalaki 80§. 
171 Mäkinen 2010, 5. 
172 Hankintalain 56 §:ssä mainitaan, että vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien sel-

vitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankin-

nan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. 
173 Hankinnat.fi. 
174 Mäkinen 2010, 6. 
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hankintayksikön organisaatiossa jollekin toiselle175. Hankintaoikaisun käyttöönotto ei 

vaikuta kuntalain 51 §:n mukaiseen kunnan otto-oikeuteen176. 

 

Laissa ei ole säädetty hankintaoikaisun käsittelylle määräaikaa. Hallituksen esityksessä 

hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (226/2009) todetaan, että kiireelli-

syysvaatimus on asetettu kaikkien oikaisuvaatimusasioiden käsittelyn yleiseksi edelly-

tykseksi. Määräajan pituuden määrittelyä pidetään ongelmallisena oikaisuvaatimuksesta 

ratkaistavien asioiden monen tyyppisten luonteen vuoksi. Mikäli määräaika asetettaisiin, 

niin se saattaisi muodostua enimmäisajan sijasta vähimmäisajaksi, ja tuolloin määräajan 

asettaminen kääntyisi tarkoitustaan vastaan.177 Hallintolakia sovelletaan yleislakina han-

kintaoikaisun käsittelyyn. Hallintolain asian käsittelyä koskevissa yleisissä vaatimuksissa 

kohdassa käsittelyn viivytyksettömyys todetaan, että asia on käsiteltävä ilman aiheetonta 

viivytystä178. 

 

 

3.3 Oikaisuvaatimus ja markkinaoikeudelle tehtävä valitus 

 

Asianosainen voi hankintaoikaisuvaatimuksen kanssa samanaikaisesti tehdä valituksen 

markkinaoikeudelle. Kun samasta asiasta on tehty sekä hankintaoikaisuvaatimus että va-

litus markkinaoikeuteen, hankintayksikön pitää ilmoittaa markkinaoikeudelle asian otta-

misesta käsiteltäväksi hankintaoikaisuna ja toimittaa vaatimuksen johdosta tehty päätös 

aikanaan markkinaoikeudelle. Myös täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä 

on ilmoitettava markkinaoikeudelle.179  

 

Jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun ratkaisunsa siten, että valituk-

sen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä, 

                                                 

175 Hankinnat.fi. 
176 Mäkinen 2010, 8. Kuntalain 51 §:n mukaisesti kunnan toimielin voi ratkaista uudelleen sen alaisen vi-

ranomaisen tai toimielimen tekemän päätöksen. Mikäli hankintapäätös ratkaistaan uudelleen, se on uusi 

hankintapäätös ja näin sitä koskevat samat vaatimukset ja muutoksenhakuehdot kuin hankintapäätöksiä 

yleensä.  
177 HE 226/2009, 44. 
178 Hallintolaki 6.6.2003/434, 23§:ssä mainitaan viivytyksettömyyden lisäksi, että viranomaisen on esitet-

tävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etene-

mistä koskeviin tiedusteluihin.  
179 Mäkinen 2010, 6–7; Hankintalaki 82 §. 
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markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta pääasiasta ratkai-

sua180. Huomioitavaa on, että puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta ei voi tehdä va-

litusta, ellei markkinaoikeus myönnä asiassa ensin valituslupaa181. 

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös on luonteeltaan uusi hankintapää-

tös182. Uuteen päätökseen sisältyvät samat hankintalain 73 §:n sisältövaatimukset kuin 

muihinkin hankintapäätöksiin, eli päätös on tehtävä kirjallisesti ja perusteltava. Siinä on 

ilmoitettava myös perustelut muutokselle. Päätös on annettava tiedoksi tekijälle ja muille 

asianosaisille ja lisäksi tiedoksiantoon on liitettävä valitusosoitus.183 

 

Jos uuden hankintapäätöksen lopputulos muuttuu hankintaoikaisun myötä, niillä tarjo-

ajilla, joiden asemaan hankintaoikaisu vaikuttaa, on mahdollista hakea muutosta samalla 

tavalla kuin hankintapäätökseen yleensä, eli he voivat tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen 

tai valituksen markkinaoikeudelle. Jos alkuperäinen hankintapäätös ei muutu hankintaoi-

kaisuvaatimuksen johdosta, tällöin tarjoajalla ei ole mahdollisuutta vaatia uutta hankinta-

oikaisua, koska asia on jo kertaalleen käsitelty hankintaoikaisuna. Markkinaoikeudelle 

tarjoaja voi tehdä alkuperäistä hankintapäätöstä koskevan valituksen, mikäli valitusmää-

räaikaa on jäljellä.184 Koska sekä hankintaoikaisun että markkinaoikeuden valituksen 

määräajat ovat 14 päivää, kuten jo aiemmin on mainittu, kannattaa tarjoajan tehdä valitus 

markkinaoikeudelle samalla, kun hän tekee hankintaoikaisuvaatimuksen. On erittäin to-

dennäköistä, että hankintaoikaisuvaatimuksen päätös tulee määräajan umpeutumisen jäl-

keen, jolloin valitusta markkinaoikeudelle ei enää voi siis tehdä.  

 

Markkinaoikeuskäsittely ja hankintaoikaisu ovat erillisiä menettelyjä eli hankintaoikai-

suvaatimus ei ole markkinaoikeuteen tehtävää valitusta edeltävä pakollinen oikaisuvaati-

musvaihe. Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely on nopeampi menettely kuin markkina-

oikeuskäsittely. Näin ollen on tarjoajan edun mukaista hakea muutosta hankintapäätök-

seen myös hankintaoikaisuvaatimuksella. Hankintayksikölle hankintaoikaisu tarjoaa 

                                                 

180 Hankintalaki 82 § 3 mom. 
181 Valtion hankintakäsikirja 2010, 127. 
182 HE 190/2009, 54. Menettelyyn osallistuvien oikeussuojan kannalta hankintaoikaisussa tehtävä uusi pää-

tös olisi uusi hankintapäätös, johon kohdistuvat oikeussuojakeinot olisivat siten niiden osapuolten käytössä, 

joiden oikeuksiin uudella päätöksellä on tässä laissa tarkoitettu vaikutus. Hankintaoikaisussa tehtävään uu-

teen päätökseen kohdistuvat samat sisältövaatimukset kuin alkuperäiseen hankintapäätökseen. 
183 Mäkinen 2010, 7. 
184 Mäkinen 2010, 7. 
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joustavamman tavan korjata virheensä hankintapäätöksessä.  Hankintayksiköille on an-

nettu pitkä 60 päivän määräaika oikaisulle, joten se voi muun muassa markkinaoikeuden 

valituksen myötä havaita virheen hankintamenettelyssään ja korjata virheen oma-aloittei-

sesti hankintaoikaisuna ja näin välttyä pitkäkestoiselta ja kalliilta oikeuskäsittelyltä ja 

mahdollisilta seuraamuksilta.185 

 

Hankinta voidaan keskeyttää missä tahansa hankintamenettelyn vaiheessa, myös hankin-

taoikaisun yhteydessä, mutta hankintasopimuksen jälkeen hankintaa ei voida keskeyttää. 

Syyn pitää olla todellinen ja keskeyttäminen ei saa merkitä tarjoajien syrjivää tai epätasa-

arvoista kohtelua.186  

 

 

3.4 Hankintaoikaisu pienhankinnoissa 

 

Hankintaoikaisua sovelletaan hankintalain 83 §:n mukaan myös sellaisen hankintayksi-

kön päätökseen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon 

hankintalakia ei muuten sovelleta, kuten pienhankintoihin. Hankintaoikaisun käsittelyyn 

sovelletaan tällöin soveltuvin osin hankintaoikaisun säädöksiä sekä täydentävästi hallin-

tolakia.  

 

Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa on hankintaoikaisun 

ohella käytettävissä yleishallinto-oikeudelliset muutoksenhakumahdollisuudet eli kunta- 

tai kirkkolain (26.11.1993/1054) mukainen oikaisuvaatimus, hallintovalitus ja kirkollis- 

sekä kunnallisvalitus silloin, kun hankintayksikkönä toimii jokin viranomainen, esimer-

kiksi pienhankinnoissa kuntalaisella tai seurakuntalaisella on oikeus tehdä oikaisuvaati-

mus.187 Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista ei voida hankintalain mukaan 

tehdä valitusta markkinaoikeuteen eikä hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä 

hankinnoista188. 

                                                 

185 Mäkinen 2010, 7–8. 
186 Mäkinen 2010, 9. 
187 Mäkinen 2010, 10. 
188 Valtion hankintakäsikirja 2010, 135. 
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4 OIKEUSTURVA JULKISISSA HANKINNOISSA 

 

 

4.1 Oikeusturvatiet julkisissa hankinnoissa 

 

4.1.1 Markkinaoikeus toimivaltainen tuomioistuin 

 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan valituksella saattaa hankintalaissa tarkoitettu 

hankintayksikön päätös tai muu hankintamenettelyn aikana tekemä päätös, jolla on vai-

kutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.189 Kansallisen kynnysarvon alittavista hankin-

noista tai muutoin hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä hankinnoista ei voida 

valittaa markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu siis hankintalain so-

veltamisalaan kuuluvat hankinnat. Sen toimivaltaan ei kuulu myöskään hankintasopimus-

ten ehtojen tukinta tai hankintasopimuksen noudattamiseen liittyvät kysymykset, sillä 

näistä ei säädetä hankintalaissa.190 Sopimusten tulkinta ja vaatimukset sopimuksen nou-

dattamisesta kuuluvat käräjäoikeuksien toimivaltaan. Tosin sopimuksiin on voitu ottaa 

mukaan ehto sovittelusta ensin sopijapuolten välillä ja tämän jälkeen välimiesmenette-

lyssä.  

 

Hankintasopimusten osalta markkinaoikeuteen voidaan valittaa ainoastaan siitä, että han-

kintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen sellaisia ehtoja, joilla on ollut merkitystä tar-

jousten käsittelyssä ja arvioinnissa, on muutettu olennaisesti ja että tällöin on toimittu 

vastoin tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Hankintalain soveltamisalan ulko-

puolelle jäävistä hankinnoista voidaan valittaa ainoastaan, mikäli kyse on hankintalain 

vastaisesta hankintojen pilkkomisesta hankintalain soveltamisen välttämiseksi191.192 

 

 

4.1.2 Asian käsittelyn eteneminen markkinaoikeudessa 

 

Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä tietyissä ta-

pauksissa eräät viranomaiset. Valittajana on yleisimmin alalla toimiva yrittäjä, joka on 

                                                 

189 Hankintalaki 85 §; Valtion hankintakäsikirja 2010, 127. 
190 Valtion hankintakäsikirja 2010, 134–135. 
191 Hankintalaki 20 §. 
192 Valtion hankintakäsikirja 2010, 134–135. 
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osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen tarjouskilpailuun on estynyt han-

kintayksiköstä johtuvasta syystä.193  

 

Valittajan tulee esittää valituksessaan vaatimuksensa asiassa. Julkisista hankinnoista an-

netun lain 94 §:ssä on säädetty seuraamuksista, joita markkinaoikeus voi määrätä virheel-

lisen hankintamenettelyn vuoksi. Valittajan tulee esittää perustelut esittämilleen vaati-

muksille eli antaa valituksessaan selvitystä siitä, millä tavoin hankintamenettely on valit-

tajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Mi-

käli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valituksessa on ilmoitettava vaadittava hyvitysmak-

sun määrä.194 

 

Julkista hankintaa koskeva asia tulee markkinaoikeudessa vireille kirjallisella valituk-

sella. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle pääsääntöisesti 14 päivän195 kuluessa 

siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tai sähköisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta 

ratkaisusta ja sen perusteista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsitel-

täväksi. Se, että hankintayksikkö ja hankintayksikön valitsema tarjoaja ovat allekirjoitta-

neet hankintasopimuksen, ei estä määräajassa tehdyn valituksen käsittelyä.196 

 

Valittajan on ennen valituksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankin-

tayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.197 EU-kynnys-

arvon ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa allekirjoittaa hankintasopimusta, 

jos hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.198 

 

Markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa vastine valitukseen, ellei vali-

tusta jätetä suoraan tutkimatta. Markkinaoikeus varaa myös kyseiselle tarjoajalle tilaisuu-

den antaa lausunto valituksesta, mikäli asian käsittely ja asiassa annettava ratkaisu voivat 

vaikuttaa hankintayksikön valitseman tarjoajan asemaan. Kun hankintayksikkö on anta-

nut markkinaoikeudelle vastineensa ja hankintayksikön valitsema tarjoaja mahdollisen 

                                                 

193 Hankintalaki 85 §; Pekkala & Pohjonen 2010, 533; HE 190/2009, 58. 
194 Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586) 23 §; Markkinaoikeus 2015. 
195 Hankintalaki 87 §:ssä on määritelty muutoksenhakuajat. Muutoksenhakuajasta lisää esimerkiksi Pekkala 

& Pohjonen 2010, 538–542. 
196 Hankintalaki 87 §: Markkinaoikeus 2015. 
197 Hankintalaki 88 §. 
198 Hankintalaki 90 §. 
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lausuntonsa, markkinaoikeus varaa pääsääntöisesti vielä valittajalle tilaisuuden antaa vas-

taselitys vastineesta ja lausunnosta, ellei tätä pidetä ilmeisen tarpeetonta asian ratkaise-

misen kannalta.199 

 

Menettely markkinaoikeudessa on julkisia hankintoja koskevissa asioissa pääsääntöisesti 

kirjallista. Suullinen käsittely voidaan järjestää, mikäli asian selvittäminen sitä edellyttää, 

erityisesti silloin, kun asian selvittäminen vaatii henkilötodistelun vastaanottamista tai 

asiantuntijoiden kuulemista. Markkinaoikeuden kirjallinen päätös annetaan asianosaisille 

tiedoksi joko postitse saantitodistuksin, sähköisesti tai asianosainen voi noutaa päätöksen 

markkinaoikeuden kansliasta.200  

 

Asian käsittely markkinaoikeudessa on pääsääntöisesti julkista. Julkista hankintaa koske-

vien asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuu-

desta hallintotuomioistuimissa annettua lakia (381/2007). Mikäli asianosainen kuitenkin 

katsoo, että sen markkinaoikeudelle toimittamiin oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liittei-

siin sisältyy lain mukaan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, asianosaisen on merkittävä 

tämä selkeästi oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin. Valittajan tulisi merkitä jo va-

litukseensa tai sen liitteisiin selkeästi kohdat, joita valittaja pitää liikesalaisuuksina.201 

 

Markkinaoikeuden käsitellessä julkista hankintaa koskevaa asiaa mahdollisten oikeuden-

käyntikulujen korvaamiseen sovelletaan hallintolainkäyttölain (26.7.1996/586) oikeu-

denkäyntikuluja koskevia säännöksiä, ei kuitenkaan hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 mo-

menttia.202 Hallintolainkäyttölain mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen 

asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu rat-

kaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa 

vahinkonaan. Asianosaisena voidaan pitää myös päätöksen tehnyttä hallintoviran-

omaista.203 Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityi-

sesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Mikäli voitta-

nut osapuoli saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan, ei hävinnyttä velvoiteta 

                                                 

199 Markkinaoikeus 2015. 
200 Markkinaoikeus 2015. 
201 Markkinaoikeus 2015. 
202 Hankintalaki 89 §. 
203 Hallintolainkäyttölaki 74 §. 
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suorittamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää arvonlisäveroa. Markkinaoikeus perii 

lainkäyttöasian käsittelystä myös oikeudenkäyntimaksun204.205 

 

 

4.1.3 Muut oikeusturvatiet julkisissa hankinnoissa 

 

Asianosainen saa hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeim-

paan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista.206 Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintalain 94 

§:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on noudatettava muutoksen-

hausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää207.208  

 

Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä, tehottomuusseuraamuksesta, 

seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä voidaan panna täytäntöön vain 

lainvoimaisen päätöksen nojalla. Hankintapäätös, jota koskevan valituksen markkinaoi-

keus on hylännyt, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein 

hallinto-oikeus toisin määrää.209  

 

 

4.2 Markkinaoikeuden määrättävissä olevat seuraamukset 

 

Julkisista hankinnoista annetun lain 94 §:n mukaan markkinaoikeus voi valituksesta: 

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan; 

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa 

olevaa kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; 

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä; taikka 

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asian-

osaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu vir-

heettömässä menettelyssä. 

                                                 

204 244 euroa; tilanne 24.4.2015. 
205 Markkinaoikeus 2015. 
206 Hankintalaki 103 §; hallintolainkäyttölaki 22 §. 
207 Hankintalaki 106 §. 
208 Markkinaoikeus 2015. 
209 Hankintalaki 106 §. 
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EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa markkinaoikeus voi lisäksi tiettyjen edellytys-

ten täyttyessä määrätä tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun hankintayksikön 

maksettavaksi ja lyhentää hankintasopimuksen sopimuskautta.210 

 

Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi, jos 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide 

saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suu-

rempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta 

hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Käytännössä edellä olevia kohtia 1–3 sovelletaan 

yhdessä. Jos markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen, se yleensä myös kieltää han-

kintayksikköä soveltamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksi-

kön korjaamaan virheellisen menettelynsä.211 

 

Markkinaoikeus voi asettaa virheellisen hankintamenettelyn kieltämistä ja virheellisen 

hankintamenettelyn korjaamista koskevan määräyksensä noudattamisen tehosteeksi uh-

kasakon. Markkinaoikeus voi julkista hankintaa koskevan valituksen tultua vireille kiel-

tää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon taikka muutoin määrätä hankinnan kes-

keytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi tai EU-kynnysarvon ylit-

tävissä hankinnoissa sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Markkinaoikeus voi 

myös asettaa väliaikaista määräystä koskevan kiellon tehosteeksi uhkasakon.212  

 

Julkisista hankinnoista annetun lain 107 §:ssä säädetään vahingonkorvauksesta. Vahin-

gonkorvaus ei ole markkinaoikeuden määrättävissä oleva seuraamus eikä markkinaoikeus 

ole toimivaltainen tutkimaan vahingonkorvausvaatimuksia. Vahingonkorvausvaatimuk-

set tulee esittää yleisessä alioikeudessa. 

 

 

  

                                                 

210 Hankintalaki 94 §. 
211 Hankintalaki 95 §; Markkinaoikeus 2015. 
212 Hankintalaki 100 §. 
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4.3 Uudet mahdolliset seuraamukset 

 

Nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi213 uusia oikeussuojakei-

noja ovat hankintasopimuksen toteaminen tehottomaksi, mahdollisuus määrätä seuraa-

musmaksu sekä sopimuskauden lyhentäminen. Nämä oikeussuojakeinot otettiin käyttöön 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, lukuun ottamatta tehottomuusseuraamusta, 

joka ei ole käytettävissä EU-kynnysarvon ylittävissä liitteen B mukaisissa palveluhankin-

noissa214. Ne eivät siis koske kansallisia hankintoja eivätkä luonnollisestikaan pienhan-

kintoja, joihin ei sovelleta hankintalakia. 

 

Vaikutuksiltaan ankarin uusista seuraamuksista on tehottomuus, joka voi kohdistua vain 

niihin toimenpiteisiin, jotka ovat markkinaoikeuden päätöksen antamishetkellä täyttä-

mättä ja päätöksessä on selkeästi määriteltävä, mitä sopimuksen velvoitteita se määrää 

tehottomiksi. Tehottomuus ei voi olla taannehtivaa. Tehottomuusseuraamus voidaan 

määrätä esimerkiksi laittoman suorahankinnan vuoksi, säädetyn odotusajan tai automaat-

tisen suspension noudattamatta jättämisestä. Lisäedellytyksenä kahden viimeksi mainitun 

kohdalla on, että hankintayksikkö on tehnyt myös muun hankintalain vastaisen toimenpi-

teen. Tehottomuusseuraamus mitätöi antohetkellään kyseisen hankintapäätöksen.215 

 

Sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä pääosin samoilla perusteilla kuin tehotto-

muusseuraamus. Tämä seuraamus on käytettävissä EU-kynnysarvot ylittävissä liitteen B 

mukaisissa palvelusopimuksissa, sekä sellaisissa tapauksissa, jossa oikeus ei määrää so-

pimuksen tehottomuutta yleistä etua koskevien pakottavien syiden nojalla, joihin tehot-

tomuusseuraamus ei ole sanktiona. Markkinaoikeuden on otettava huomioon hankinnan 

arvo sekä hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu sopimuskauden lyhentämistä 

arvioidessaan.216 

                                                 

213 Aiempi hankintalaki 76 §; nykyinen hankintalaki 94 §. Käytössä ovat olleet hankintapäätöksen kumoa-

minen, hankintayksikköön kohdistettu kielto soveltaa hankinta-asiakirjoissa olevaa kohtaa tai muutoin nou-

dattaa virheellistä menettelyä, hankintayksikköön kohdistettu velvoite korjata virheellinen menettelynsä ja 

hankintayksikön tarjoajalle maksama hyvitysmaksu. 
214 Hankintalaki 94 § 3 mom. 
215 Mäkinen 2010, 12–15. 
216 Hankintalaki 98 §; Mäkinen 2010, 15–17. Tarkemmin sopimuskauden lyhentämisestä ja sen määräämi-

sestä esimerkiksi Mäkinen 2010, 15–17 ja HE 190/2009, 73. 
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Seuraamusmaksu on sekä tehottomuusseuraamusta tehostava että sitä korvaava seuraa-

mus. Seuraamusmaksu on ainoana sanktiona tilanteessa, jossa hankintayksikkö on rikko-

nut 77 §:n217 ja 90 §:n mukaisia määräaikoja, koska tehottomuusseurauksen vaatimukset 

hankintalain vastaisesta toiminnasta eivät täyty. Markkinaoikeuden on huomioitava sa-

mat seikat seuraamusmaksua määrätessään kuin sopimuskauden lyhentämisessäkin.218 

                                                 

217 määrätty odotusaika 
218 Mäkinen 2010, 17. 
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5 TÄYTÄNTÖÖNPANOKIELTO 

 

 

5.1  Täytäntöönpanokiellon soveltamisala 

 

Hankintalain muutos esitteli uutena oikeussuojakeinona myös automaattisen suspension 

eli täytäntöönpanokiellon. Sitä sovelletaan hankintoihin, joissa on noudatettava hankin-

talain 77 §:n mukaista 21 päivän odotusaikaa (EU-kynnysarvon ylittävä hankinta) tai suo-

rahankinnasta tehtävän ilmoituksen jälkeistä 14 päivän odotusaikaa219. Mikäli tällaisesta 

hankinnasta tehdään valitus markkinaoikeudelle, hankintasopimusta ei voida tehdä, en-

nen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa ratkaisunsa tai antanut luvan hankintasopi-

muksen tekemiseen220.  

 

Täytäntöönpanokielto on voimassa suoraan lain nojalla siitä hetkestä lähtien, kun valitus 

on tullut markkinaoikeudessa vireille. Tästä johtuu nimitys automaattinen suspensio. Se 

ei siis vaadi markkinaoikeudelta mitään varsinaisia toimia eikä markkinaoikeus tee täy-

täntöönpanokiellosta mitään erillistä päätöstä. On kuitenkin hyvä huomata, että automaat-

tinen suspensio koskee ainoastaan EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja sekä suorahan-

kintoja, joista tehdään ilmoitus. Mikäli hankintaan soveltuu jokin hankintalain 78 §:n 

poikkeuksista ja sen nojalla odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, automaattinen suspensio ei 

myöskään sovellu.221 

 

Toisaalta on hyvä huomata sekin, että täytäntöönpanokielto tulee voimaan automaatti-

sesti, kun joku, joka on oikeutettu tekemään markkinaoikeudelle valituksen tietyistä han-

kinnoista, tekee valituksen määräajassa ja se tulee vireille markkinaoikeudessa222. Tämän 

jälkeen hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, vaan sen täytyy odottaa mark-

kinaoikeuden ratkaisua tai hakea siltä lupaa hankintasopimuksen tekemiselle223. Mäkinen 

(2010) huomauttaa, että sopimuksen tekemisellä tarkoitetaan sekä varsinaisen kirjallisen 

                                                 

219 Hankintalaki 79 §. 
220 Hankintalaki 90 §. 
221 HE 190/2009, 64; Mäkinen 2010, 9–10. Hankintalain 78 §:n mukaiset poikkeukset odotusajan noudat-

tamisessa ovat puitejärjestelyn perusteella tehtävät hankinnat sekä tilanteet, jossa hankintasopimus tehdään 

ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia 

tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa. 
222 HE 190/2009, 64. 
223 HE 190/2009, 64; Hankintalaki 91 §. Markkinaoikeus voi antaa väliaikaisen päätöksen hankintasopi-

muksen tekemisen sallimisesta. 
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sopimuksen tekemistä että muihin hankinnan toteuttamiseen liittyviin toimiin ryhty-

mistä224.  

 

Hankintalain 94 § 2 mom. mukaan markkinaoikeus voi katsoa hankintasopimuksen syn-

tyneeksi olosuhteiden perusteella silloin, kun hankintayksikkö ja tarjoaja ovat nimen-

omaisesti ryhtyneet hankinnan toteuttamiseen. Tähän liittyy myös suositus siitä, että han-

kintaprosessin aikana mielellään jo hankintailmoituksessa tai viimeistään hankintapää-

töksessä todetaan erikseen, että varsinainen sopimus hankintayksikön ja tarjoajan välillä 

syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella225. Tällainen huomautus vähentää 

riskiä siitä, että sopijapuolten välille katsottaisiin syntyneen sopimus jo aiemmin. Tosin 

se ei poista sitä mahdollisuutta, että markkinaoikeus katsoisi sopimuksen syntyneeksi, 

mikäli hankintayksikkö ja tarjoaja ovat tosiasiallisesti jo alkaneet toimia tulevan sopi-

muksen mukaisesti, vaikka sopimusta ei olisikaan vielä tehty ja allekirjoitettu. Hallituk-

sen esityksessä todetaan, että mikäli kirjallista sopimusta ei ole tehty, sopimuksen synty-

mistä arvioidaan olosuhteiden perusteella. Sopimus voidaan katsoa tehdyn hiljaisena. 

Tällöin olosuhteista voidaan päätellä, että tarjoaja ja hankintayksikkö ovat ryhtyneet han-

kinnan toteuttamiseen siinä määrin, että sitä ei voida katsoa tavanomaiseksi hankintaan 

kuuluvaksi valmistelutoimenpiteeksi.226 Näin on erityisesti tilanteessa, jossa tarjoaja 

aloittaa tuotteiden tai palvelujen konkreettisen toimittamisen ja hankintayksikkö suostuu 

tähän esimerkiksi maksamalla toimituksista syntyneitä laskuja. 

 

Vaikka hankintayksikkö ei pysty vaikuttamaan täytäntöönpanokieltoon etukäteen, auto-

maattisen suspension ei voida mitenkään katsoa vaikeuttavan hankintayksikön asemaa 

siitä, millaisia velvollisuuksia sille hankintalaissa on entuudestaan asetettu, tai edes lisää-

vän velvollisuuksia. Hankintalaissa on asetettu tietyissä hankinnoissa pakollinen odotus-

aika, jota hankintayksikön pitää joka tapauksessa noudattaa. Täytäntöönpanokielto siis 

tehostaa tätä hankintayksikön velvoitetta ja toisaalta vahvistaa vastapuolten oikeussuojaa. 

Mikäli hankintayksikkö rikkoo täytäntöönpanokieltoa, markkinaoikeus voi määrätä sille 

seuraamukset kiellon rikkomisesta. Toki on hyvä huomata, että hankinnan toteuttaminen 

viivästyy, mikäli asiasta valitetaan markkinaoikeuteen, mutta toisaalta se on nimenomaan 

                                                 

224 Mäkinen 2010, 10.   
225 HE 190/2009, 52. 
226 HE 190/2009, 68. Sopimuksen syntymiseen liittyviä edellytyksiä ja tulkintaongelmia on käsitelty muun 

muassa Hankinnat.fi-sivustolla http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintapaatos-ja-hankintaso-

pimus/hankintasopimus/Sivut/default.aspx, 24.4.2015 sekä esimerkiksi Pinja Pietilän pro gradu -tutkiel-

massa Hankintasopimuksen syntyminen julkisissa hankinnoissa, Helsingin yliopisto, 2014.  
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se tapa, jolla virheelliseen hankintamenettelyyn tai -päätökseen puututtaisiin normaalis-

tikin. Vaikka markkinaoikeus ratkaisisi asian nopeammin, kuin mitä odotusaika tai mää-

räaika on, hankintayksikön pitäisi silti noudattaa kyseistä odotusaikaa tai määräaikaa227. 

Säännöksen tarkoituksena on varmistaa jokaisen asianosaisen tehokkaat oikeussuojakei-

not riippumatta muiden asianosaisten tekemiin valituksiin annetuista ratkaisuista228. To-

dellinen viivästyminen siis seuraa ainoastaan siitä, että markkinaoikeuskäsittely kestää 

pidempään kuin odotusaika, ja tämä on hyvin todennäköistä. Markkinaoikeuskäsittely 

taas johtuu siitä, että hankintaan liittyvässä menettelyssä on ollut jotakin sellaista, että 

asianosainen on katsottu aiheelliseksi valittaa asiasta. 

 

 

5.2 Täytäntöönpanokiellon rikkomisen seuraukset 

 

Mikäli hankintayksikkö rikkoo täytäntöönpanokieltoa ja tekee odotusaikana hankintaso-

pimuksen, markkinaoikeus voi määrätä sille seuraamuksen. Mahdollisia seuraamuksia 

ovat sopimuksen tehottomuus, seuraamusmaksu tai sopimuskauden lyhentäminen229. Te-

hottomuusseuraamuksen tai sopimuskauden lyhentämisen määräämisen kohdalla lisä-

edellytyksenä on, että hankintayksikkö on tehnyt hankintamenettelyssä myös muun han-

kintalain vastaisen virheen, joka on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin 

saada hankintasopimus. Seuraamusmaksu taas voidaan määrätä, kun hankintayksikkö on 

rikkonut odotusaikasääntelyä tai täytäntöönpanokieltoa, vaikka se olisi toiminut muutoin 

hankintamenettelyssä hankintalain mukaisesti.230 

 

Markkinaoikeus ei kuitenkaan voi puuttua kaikkiin tapauksiin, kuten Mäkinen (2010) 

huomauttaa. Huomioitavaa on, että markkinaoikeus ei voi tehdä markkinaoikeuskäsitte-

lyn aikana väliaikaistoimena sopimuksen noudattamisen kieltävää päätöstä, vaikka han-

kintasopimus olisi tehty vastoin hankintalain määräämää automaattista suspensiota. Tämä 

rajoitus perustuu yleiseen sopimusoikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan sopimuk-

set ovat sitovia. Hankintalaissa ei ole muutoksenkaan jälkeen annettu markkinaoikeudelle 

oikeutta puuttua jo solmittuihin sopimuksiin väliaikaistoimena, vaan ainoastaan annettu 

                                                 

227 Hankintalaki 90 § 2 mom.; HE 190/2009, 65. 
228 HE 190/2009, 52. 
229 Ks. Sopimuksen tehottomuus hankintalain 96 § 1 mom. 3 kohta; seuraamusmaksu hankintalain 98 § 1 

mom. 3 kohta ja sopimuskauden lyhentäminen hankintalain 98 § 3 mom. 3 kohta. Markkinaoikeuden mää-

rättävissä olevia seuraamuksia käsitellään tarkemmin tämän työn luvussa 5.  
230 Hankintalaki 96 § 2 mom.; hankintalaki 98 § 4 mom. 
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markkinaoikeudelle mahdollisuus puuttua asiaan käsittelyn jälkeen antamassaan päätök-

sessä. Jos markkinaoikeuden ratkaisuna on sopimuksen tehottomuusseuraamus, sopimuk-

sen tehottomuus voi alkaa aikaisintaan markkinaoikeuden tuomion antamishetkestä eikä 

sillä voi olla taannehtivaa vaikutusta.231 

 

Mikäli markkinaoikeudella olisi mahdollisuus puuttua jo solmittuihin sopimuksiin suo-

raan ja jopa päätöksessään antaa ratkaisu, jolla olisi taannehtivia vaikutuksia, tällä olisi 

liian radikaalit vaikutukset sopijapuolten asemaan. Vaikka vastuun voidaan katsoa olevan 

ennen kaikkea hankintayksiköllä, jonka pitää noudattaa hankintalain asettamia odotusai-

koja, markkinaoikeuden mahdollisuuksien rajoittamisessa on huomioitu ilmeisesti enem-

män hankintayksikön sopijakumppanina olevan tarjoajan oikeusasemaa ja tämän oikeutta 

luottaa siihen, että solmittu sopimus sitoo sopijakumppania. Muussa tapauksessa eräällä 

tavalla täysin ulkopuolinen taho, markkinaoikeus, voisi päättää sopimuksen sitovuudesta. 

Vaikka markkinaoikeudella on valta päättää sopimuksen sitovuudesta antamassaan rat-

kaisussa ja katsoa se tehottomaksi, tämä ei sinällään eroa normaalista sopimusten sito-

vuuden käsittelystä tuomioistuimissa. Hankintalaissa tämä valta on annettu markkinaoi-

keudelle. 

 

Edellisen pohdinnan jälkeen on hyvä huomauttaa, että hallituksen esityksessä kuitenkin 

todetaan, että markkinaoikeus voi kohdistaa tehottomuuden myös sellaisiin hankinta-

asian vireille tulon hetkellä täyttämättä oleviin sopimusvelvoitteisiin, joiden täytäntöön-

pano on kielletty automaattisen suspension nojalla tai joita koskien hankintayksikkö on 

antanut väliaikaisen sitoumuksen232. Mäkinen (2010) huomauttaakin hallituksen esityk-

sen kyseisen kohdan merkityksen jäävän epäselväksi. Vaikka hankintalaissa233 ja halli-

tuksen esityksen yleisperusteluissa234 selvästi todetaan, että tehottomuus voi koskea vain 

sopimuksen täyttämättä olevia velvoitteita ja näin ollen tehottomuus ei voisi olla taanneh-

tivaa, edellä mainittu hallituksen esityksen mukainen toteamus tehottomuuden kohdista-

misesta hankinta-asian vireille tulon hetkellä täyttämättä oleviin sopimusvelvoitteisiin 

merkitsisi nimenomaan taannehtivaa tehottomuutta.235 

                                                 

231 Mäkinen 2010, 10; HE 190/2009, 71–72. 
232 HE 190/2009, 71. 
233 96 § 4 mom. 
234 HE 190/2009, 29. 
235 Mäkinen 2010, 10. 
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5.3 Käsittely markkinaoikeudessa 

 

Markkinaoikeudella on säilytetty ennen uudistusta ollut oikeus kieltää erikseen hankinta-

päätöksen täytäntöönpano tai keskeyttää täytäntöönpano sellaisissa tapauksissa, joissa 

hankinnan täytäntöönpanoon on ryhdytty. Ennen lainmuutosta hankintasopimus voitiin 

tehdä, mikäli markkinaoikeus ei sitä erikseen hakemuksesta kieltänyt tai ellei hankintayk-

sikkö vapaaehtoisesti sitoutunut olemaan ryhtymättä täytäntöönpanoon.236 Tähän tehtiin 

vuoden 2010 lainmuutoksen myötä uudistus. 

 

Nyt asetelma on toinen. Hankintayksikön velvollisuutena on noudattaa odotusaikoja ja 

mikäli joku tekee valituksen markkinaoikeudelle, täytäntöönpanokielto tulee voimaan 

asian vireille tulon hetkestä. Lainmuutoksen jälkeen markkinaoikeudelle tehty valitus siis 

siirtää ilman erillistä markkinaoikeuden päätöstä hankintasopimuksen tekoa. Kielto on 

voimassa, kunnes markkinaoikeus antaa asiassa päätöksen.  Vaihtoehtoisesti hankintayk-

sikön pitää hakea markkinaoikeudelta lupaa, mikäli se haluaa panna hankintapäätöksen 

täytäntöön odottamatta vireille tullutta markkinaoikeuskäsittelyä. Markkinaoikeus voi 

myöntää luvan, jos täytäntöönpanon kieltämisestä aiheutuisi hankintayksikön tai muiden 

oikeuksille tai yleisen edun kannalta enemmän haittaa, kuin mitä täytäntöönpanon kieltä-

misen edut ovat.237  

 

Täytäntöönpanoon liittyvät asiat ovat kiireellisiä ja siksi täytäntöönpanon kieltämistä, 

keskeyttämistä tai sen sallimista koskevan asian voi ratkaista yksi markkinaoikeuden tuo-

mari238. Täytäntöönpanoa koskeva asia voidaan ottaa markkinaoikeuskäsittelyn aikana 

uudelleen esille ja jo tehtyä päätöstä muuttaa, mikäli siihen on tarvetta. Pääsääntöisesti 

täytäntöönpanoa koskevat asiat ovat sellaisia, että markkinaoikeus ei tee päätöstä viran 

puolesta, vaan asianosaisen sitä vaatiessa. Hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan, että 

laki ei estä markkinaoikeutta tekemästä täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä viran puo-

lesta.239 

 

 

                                                 

236 Aiempi hankintalaki 79 §, nykyinen hankintalaki 91 §; HE 190/2009, 65–66. 
237 Hankintalaki 91 § 2 mom.; HE 190/2009, 66–67. 
238 Hankintalaki 91 § 3 mom. 
239 HE 190/2009, 65. 
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5.4 Hankinnan väliaikainen järjestäminen 

 

Aiemmin hankintalaissa ei ollut nimenomaisia säädöksiä hankinnan väliaikaisesta järjes-

tämisestä, vaikka käytännössä erilaisiin väliaikaisiin ratkaisuihin jouduttiin tukeutumaan 

hankinnoissa ja väliaikaisjärjestelyjä tekemään. Hankintalain muutoksen seurauksena 

otettiin kantaa myös tähän ongelmaan ja nykyinen sääntely vastaakin suurelta osin muo-

dostunutta käytäntöä.240 Hankintalain 93 §:ssä säädetään hankinnan väliaikaisesta järjes-

tämisestä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Kyseinen lainkohta koskee tilanteita, joissa 

hankinnan täytäntöönpano on keskeytynyt automaattisen suspension, markkinaoikeuden 

antaman väliaikaisen täytäntöönpanokiellon tai hankintayksikön itsensä antaman vapaa-

ehtoisen sitoumuksen seurauksena. Lainkohta koskee niin kansallisen kynnysarvon kuin 

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja.241  

 

Hankintalain 93 §:n mukaan väliaikainen hankinta voidaan markkinaoikeuskäsittelyn 

ajaksi järjestää siten, että se tilataan hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta 

toimittajalta242. Edellytyksenä kuitenkin on, että hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi 

lykätä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi, koska hankinta on esimerkiksi hankintayksikön 

lakisääteiseen tehtävään liittyvä hankinta tai sellaisen tavara- tai palveluhyödykkeen han-

kinta, jota hankintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen.243 Tällaisena voitaneen pi-

tää esimerkiksi terveydenhuollon puolella pakollisia laite- ja lääkehankintoja, joita ilman 

hankintayksikkö ei pysty toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviään. Yhtälailla voitaneen aja-

tella, että poliisien virkapukujen tilausta tai muiden virkatehtävien hoitamiseen vaaditta-

vien vaatteiden hankintaa julkisella puolella on pidettävä sellaisena hankintana, jota han-

kintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen. 

                                                 

240 HE 190/2009, 67–68. 
241 HE 190/2007, 67. 
242 Jos hankinta tehdään joltakin muulta toimittajalta, kyseessä on suorahankinta ja suorahankinnan edelly-

tysten tulee täyttyä. HE 190/2009, 68. 
243 HE 190/2009, 68. 
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6 OIKEUSSUOJAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET JA MAHDOLLISET ON-

GELMAT 

 

 

6.1 Vaikutukset hankintaprosessin osapuolten asemaan 

 

Oikeussuojauudistuksella on ollut vaikutusta hankintamenettelyn eri osapuolten – han-

kintayksikön, tarjoajien ja loppukäyttäjien – asemaan. Kun yhden osapuolen velvoitteita 

lisätään, toisen oikeudet ja oikeussuoja paranevat. Vaikka uudistukset ovat pitkällisen 

valmistelutyön tulos, eivät nekään ratkaise kaikkia hankintamenettelyyn liittyviä mahdol-

lisia ongelmia. Seuraavaksi käydään läpi kunkin uudistuksen etuja ja mahdollisia ongel-

makohtia osapuolten kannalta. 

 

Hankintaoikaisu on joustavampi tapa vaatia muutosta tehtyyn hankintapäätökseen, kun 

sitä vertaa oikaisuvaatimusmenettelyyn, joka tehdään markkinaoikeudelle244, ja toisaalta 

aiempaan tapaan tehdä valitus hallinto-oikeuteen sen lain mukaan, joka soveltuu hankin-

tayksikön päätöksiin. Hankintaoikaisu on joustava paitsi sitä vaativan puolelta myös eri-

tyisesti hankintayksikön puolelta. Hankintayksikkö voi oikaisuvaatimuksen saatuaan 

pohtia uudelleen päätöksensä ja menettelynsä oikeellisuutta ja hankintalain mukaisuutta 

ja se voi joustavasti myös tehdä uuden päätöksen. Näin ollen markkinaoikeuden käsittelyä 

ei välttämättä tarvita. 

 

Täytäntöönpanokiellon taas voi ajatella antavan suojaa niille tarjoajille, jotka eivät ole 

saaneet sopimusta. Kiellolla tilanne rauhoitetaan automaattisesti, mikäli markkinaoikeu-

delle tehdään valitus. Toisaalta on myös hankintayksikön velvollisuus, että se noudattaa 

odotusaikoja ja hankintasopimus tehdään vasta, kun lain vaatimat määräajat ovat kulu-

neet. Automaattinen suspensio siis ennemminkin varmistaa, että määräaikoja noudatet-

taisiin, ja mikäli näin ei ole, se antaa markkinaoikeudelle mahdollisuuden määrätä seu-

raamus kiellon rikkomisesta. Toisaalta voidaan ajatella, että on myös voittaneen tarjoajan 

etujen mukaista, että sopijakumppanit noudattavat ensinnäkin lain odotusaikoja ja täytän-

töönpanokieltoa. Tällöin vältytään tilanteelta, jossa markkinaoikeus määräisi sopimuksen 

tehottomaksi tai lyhentäisi sopimuskautta.245  

                                                 

244 Mäkinen 2010, 22. 
245 Mäkinen 2010, 22. 
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Oikeussuojauudistus on siis selvästi lisännyt hankintayksikköjen vastuuta ja toisaalta tar-

joajien oikeussuojaa. Yksi esimerkki hankintayksikön vastuun laajentumisesta on sen pe-

riaatteellinen vastuu ottaa selville, onko sen hankintapäätöksestä tehty EU-kynnysarvon 

ylittävissä hankinnoissa valitus markkinaoikeudelle246. Lisäksi voitaneen ajatella, että oi-

keussuojauudistus on parantanut myös hankintojen loppukäyttäjien asemaa. Heidän kan-

naltaanhan tärkeää on hankintojen katkeamaton saatavuus erityisesti tilanteissa, joissa 

kyse on tavaroista tai palveluista, joita tarvitaan päivittäin, kuten kouluruoka, terveyden-

huollon palvelut, kotisairaanhoito ja lääkkeet. Kun lainmuutoksella on otettu kantaa myös 

hankintojen väliaikaiseen järjestämiseen, oikeustila on selvempi. Toisaalta loppukäyttä-

jien etujen mukaista on myös se, että hankintaprosessit saatetaan loppuun asti siten, että 

niitä ei jälkikäteen tarvitse enää selvitellä. 

 

 

6.2 Oikeussuojauudistuksen mahdolliset ongelmakohdat 

 

Uudistuksilla ei kuitenkaan ole ainoastaan hyviä puolia. Mäkinen (2010) huomauttaakin, 

että oikeussuojauudistuksen myötä hankintamenettely kokonaisuudessaan on tullut mo-

nimutkaisemmaksi. Hankintayksiköiltä vaaditaan yhä enemmän hankintalainsäädännön 

hallitsemista ja tarkkuutta sen vaatimusten noudattamisessa. Hän myös huomauttaa, että 

on mahdollista, että sopimuksen tehottomuus ja sopimuskauden lyhentäminen voivat joh-

taa hankintoihin liittyvien sopimusoikeudellisten riitojen lisääntymiseen yleisissä tuo-

mioistuimissa.247 Tämä onkin hyvin mahdollista, sillä, mikäli hankintayksikkö toimii vas-

toin hankintalakia ja seurauksena on sopimuskauden lyhentäminen tai sopimuksen tehot-

tomuus, tämä antaa hankintayksikön kanssa sopimuksen tehneelle mahdollisuuden vaatia 

korvauksia jo tehdyn sopimuksen ehtojen rikkomisesta, vaikka rikkomus johtuu markki-

naoikeuden päätöksestä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että hankintayksikkö malttaa odot-

taa sopimuksen tekemistä siihen asti, että odotusajat ovat kuluneet. Mikäli se kuitenkin 

                                                 

246 Mäkinen (2010) kuitenkin toteaa, että hankintayksikkö ei voine vedota markkinaoikeuden internetsi-

vuilla olevan vireille tulleiden valitusten luettelon tietoihin sellaisessa tilanteessa, jossa EU-kynnysarvon 

ylittävässä hankinnassa hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeudelle, mutta tästä ei ole tietoa 

luettelossa. Mikäli hankintayksikkö on valituksesta tietämättömänä tehnyt automaattisen suspension vas-

taisesti hankintasopimuksen, se ei tietämättömyyteen voisi vedota, sillä luettelolla ei ole julkista luotetta-

vuutta. Mäkinen huomauttaa, että seuraamusta harkittaessa tällä lienee kuitenkin jonkinlainen vaikutus, jos 

myöskään valittaja ei ole tehnyt hankintayksikölle markkinaoikeusvalitusta koskevaa ilmoitusta. Mäkinen 

2010, 21–22; HE 190/2009, 63. 
247 Mäkinen 2010, 22. 
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niitä rikkoo, sen pitää huomioida mahdolliset seuraamukset ja niiden vaikutukset sopi-

mukseen ja hankintayksikön omiin vastuisiin jo sopimuksentekovaiheessa.  

 

Muutoksista huolimatta hankintalainsäädännössä on edelleen aukkoja. Hankintalaissa ei 

säädetä menettelystä, jolla hankintaoikaisuvaatimus käsitellään. Mikäli hankintayksi-

kössä ei ole tarvittavaa hankintaosaamista, saattaa hyvin olla, että siellä ei myöskään osata 

käsitellä hankintaoikaisua tavalla, jota mahdollisesti odotettaisiin. Toisaalta ongelmaksi 

voi muodostua myös se, että hankintayksikössä ei osata ottaa kantaa siihen, pitäisikö 

muutoksia tehdä vai onko hankintaoikaisuvaatimus aiheeton. Tähän saadaan lopullinen 

vastaus luonnollisesti vasta mahdollisen markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen. Vaikka han-

kintaoikaisuvaatimus toki pitää käsitellä, menettelytavat voivat olla monenlaisia eri han-

kintayksiköissä.  

 

Ongelmalliseksi tilanteen tekee myös se, että hankintaoikaisuvaatimuksen ja markkina-

oikeudelle tehdyn valituksen tekemiseen ei juuri ole asetettu korkeaa kynnystä. Tämä voi 

johtaa kärjistetysti ajatellen tilanteeseen, jossa hankintaoikaisuja ja valituksia saatettaisiin 

tehdä mahdollisimman monessa hankintaprosessissa, jotta varmistetaan prosessin lain-

mukaisuus omassa asiassa. Tarjoajat voivat olla jopa liian innokkaita tekemään oikai-

suvaatimuksia ja valituksia. Oikaisuvaatimusten kohdalla myös se, että hankintayksi-

kössä ei välttämättä osata ottaa kantaa vaaditulla tasolla siihen, onko omassa menettelyssä 

ollut virheellisyyksiä vai onko vaade aiheeton, voisi johtaa jopa tilanteeseen, jossa epä-

varma hankintayksikkö tekisi vaatimuksesta uuden hankintapäätöksen. Vaikka tilanne 

voi tuntua epätodennäköiseltä, on se kuitenkin teoreettisesti mahdollista.  

 

Lisäksi tehottomuusseuraukseen liittyviä lisäedellytyksiä hankintayksikön tekemän vir-

heen hankintalain vastaisuudesta sekä virheen sellaisesta luonteesta, että se on vaikuttanut 

valittajan mahdollisuuksin saada hankintasopimus, ei ole tarkennettu. Tarkennuksia ei ole 

hankintalaissa eikä hallituksen esityksessä. Niitä ei myöskään ole pohdittu työryhmän 

mietinnöissä tai käsitelty oikeussuojadirektiivissä. Asia jääkin oikeuskäytännön ratkais-

tavaksi, kunnes siihen mahdollisesti otetaan kantaa lainsäädännössä.248 

 

Näihin mahdollisiin ongelmakohtiin hankintaoikaisumenettelyn etenemisestä, lisäedelly-

tysten täyttymisestä ja toisaalta siihen, että nykyisellään kynnys hankintaoikaisun ja 

                                                 

248 Mäkinen 2010, 14. 
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markkinaoikeudelle tehdyn valituksen tekemiseen on melko alhainen, voisi tulevaisuu-

dessa olla hyvä tuoda jokin selvä yhteinen menettelymalli lainsäätäjän taholta. Turhat 

käsittelyt vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia. Suurimpana ongelmana voisi kuiten-

kin pitää sitä, että hankintapäätöksen ja hankintasopimusten tekeminen viivästyy ja mah-

dollisesti tärkeänkin hankinnan toteutuminen viivästyy. Tästä taas kärsivät eniten hankin-

tojen loppukäyttäjät. 
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7 JULKISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA 

 

 

Asiakirjojen julkisuudella julkisten hankintojen osalta tarkoitetaan esimerkiksi muiden 

kuin tarjouskilpailuun osallistuneiden oikeutta saada tietoja hankinta-asiakirjoista. Viran-

omaisten kohdalla lähtökohtana on kaikkien asiakirjojen, myös hankinta-asiakirjojen, jul-

kisuus. Viranomaisten toimintaa säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(621/1999) eli julkisuuslaki. Mikäli hankintayksikkö on viranomainen, sen hankinta-asia-

kirjat ovat julkisia. Mikäli hankintayksikkö ei ole julkisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu viran-

omainen, sen hankinta-asiakirjat eivät ole julkisia eikä niistä tarvitse antaa tietoa muille 

kuin hankintalain 75.2 §:n mukaisille tarjouskilpailuun osallistuneille.249  

 

Viranomaisen hallussa olevat hankinta-asiakirjat eli sekä viranomaisen itsensä laatimat 

että sille toimitetut hankinta-asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta niiden sisältämiä 

yksityisten tai julkisten toimijoiden liike- tai ammattisalaisuuksia tai muita salassa pidet-

täväksi säädettyjä tietoja. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai sitä 

vastaavalla tavalla varmennettu. Tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä 

varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat tulevat julkisiksi, kun hankintasopimus on 

tehty. Tarjoukset tulevat julkisiksi, kun hankintasopimus on tehty.250  

 

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella eli sillä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta 

asia koskee, on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai 

on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta 

saada tietoa tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta kos-

kevasta tiedosta lukuun ottamatta tarjouksen hintaa. Asianosaisella on oikeus saada han-

kinta-asiakirjat heti, kun hän on saanut tiedon hankintapäätöksestä.251 

 

Tarjouspyynnössä on hyvä kertoa tarjoajille siitä, miten hankintamenettelyyn liittyvät 

asiakirjat tulevat julkisiksi. Mikäli hankinta keskeytetään, hankintayksikön on kiinnitet-

tävä erityistä huomiota hankinta-asiakirjojen julkisuuteen. Mikäli tarkoituksena on aloit-

                                                 

249 Hankintalaki 84 §. 
250 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § ja 7 §. 
251 Hankinnat.fi. 
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taa uusi hankintamenettely, muiden tarjoajien tarjousasiakirjojen paljastuminen vähen-

täisi kilpailua uudessa menettelyssä. Hallituksen esityksen mukaan hankintayksikön on 

kuitenkin ilmoitettava asianosaisille tekemistään ratkaisuista mahdollisimman nopeasti 

hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.252 

 

Hankintaan liittyvien asiakirjojen julkisuus määräytyy eri tilanteissa erilailla, riippuen 

siitä, missä hankintaprosessin vaiheessa ollaan. Seuraavassa esityksessä hankintaproses-

sin julkisuutta on käsitelty siten, että kunkin vaiheen osalta on käyty läpi hankintaproses-

siin liittyvää julkisuutta. Hankintatoiminnan julkisuus on vain yksi julkisuuslain erityis-

kysymyksistä. Näin ollen hankinta-asiakirjojen julkisuutta ei ole käsitelty yhtenä koko-

naisuutena, vaan asiakirjojen julkisuussäännökset ovat laissa ryhmitelty yleisemmällä pe-

rusteella. Tämä vaikeuttaa julkisuuslain soveltamista eri käytännön tilanteissa.253  

 

Tarjouspyyntövaiheessa asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat ovat julkisia, kun tarjous-

pyyntö on allekirjoitettu.254 Tarjouspyynnön osalta hankintayksiköllä ei olekaan mitään 

tarvetta suojata tarjouspyynnön sisältöä. Tarjouspyynnön allekirjoittamisen jälkeen myös 

se, keneltä on tarjouksia pyydetty, on julkinen tieto.255 

 

Tarjouksen käsittelyvaiheessa saadut tarjoukset ja niiden käsittelyasiakirjat eivät ole jul-

kisia kilpailuprosessin aikana. Pääsääntöisesti viranomaiselle saapuneet asiakirjat ovat 

julkisia256. Kilpailuttamisasioissa saadut tarjoukset eivät kuitenkaan ole asian luonteesta 

johtuen tässä vaiheessa julkisia. Prosessin kuluessa saatetaan joutua pyytämään tarken-

nuksia tai lisäselvityksiä tarjouksen vertailukelpoiseksi saattamiseksi, ja tarjoukset ovat-

kin julkisia vasta, kun sopimus on tehty.257 On hankintayksikön ja tarjouskilpailuun osal-

listuneen yrittäjän yhteinen etu, että asianosaisellakaan ei ole hankintaprosessin kestäessä 

oikeutta saada tietoa kilpailevien yritysten jättämistä tarjouksista. Hankintayksiköllä tulee 

olla mahdollisuus häiriöttä tutustua tarjoukseen ja asiakirjoihin ilman ulkopuolelta tule-

vaa vaikutusta.258 

 

                                                 

252 HE 50/2006, 117. 
253 Hankinnat.fi. 
254 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6§ 
255 Hankinnat.fi. 
256 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§ 1mom. 
257 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6§ 1mom. kohta 3 ja 7§ 2mom.  
258 Hankinnat.fi. 
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Kuntapuolella tarjousasiakirjojen käsittelyyn ja hankintapäätöksen valmisteluun liittyy 

asian esittely. Toimielinten esityslistat saatetaan kansalaisten tiedoksi käytännössä joko 

sellaisenaan tai olennaisilta osiltaan ennen toimielimen kokousta. Esityslistan kohdat, 

jotka sisältävät tietoja hankinta-asioiden tarjouksista, muodostavat hyvään tiedottamista-

paan liittyvän ns. etukäteisjulkisuuden osalta yleensä poikkeuksen. Tarjouksia koskevat 

tiedot tulee saattaa julkisuuteen vain siinä laajuudessa kuin se on kunnan kannalta mah-

dollista ja yleisesti tarpeellista. Tarjouksen vertailutiedot voidaan esittää esityslistan liit-

teinä, jolloin ne eivät ole julkisia.259 

 

Julkisuuslain perusteella tarjoukset eivät ole välittömästi julkisia, vaikka eräissä tapauk-

sissa hankkeen rajoittajat edellyttävät tarjousten avaamista ”julkisesti” muu muassa mi-

nisteriöiden kautta rahoitettujen hankkeiden kohdalla. Julkinen avaaminen ei kuitenkaan 

tarkoita täydellisesti julkisesti tulemista, vain kilpailutilanteen välivaiheen poikkeuksel-

lista tiedoksi saattamista. Viranomainen voi harkita, onko tiedotusvälineiden läsnäolo sal-

littua vai ei.260  

 

Hankintapäätös ja sopimukset ovat julkisia. Julkisuuslain mukaan viranomaisen hankin-

tapäätös tulee julkiseksi, kun asia on allekirjoitettu ja tarkastettu261. Lisäksi mainitaan, 

että tarjoukset tulevat julkisiksi vasta sen jälkeen, kun hankintasopimus on tehty262.  

 

Kunnallishallinnossa hankintapäätökset tekevät kuntalain mukaan joko monijäseniset toi-

mielimet tai viranhaltijat. Toimielimen hankintapäätös katsotaan syntyneeksi vasta sen 

jälkeen, kun toimielimen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Viranhal-

tijapäätös syntyy viimeistään silloin, kun ao. päätöspöytäkirjaan on kirjattu hänen teke-

mänsä asiaa koskeva ratkaisu. Tällaista päätöstä ei erikseen tarkasteta. Viranhaltija voi 

myös ilmoittaa tarjouksen tehneelle yritykselle tarjouksen hyväksymisestä tai allekirjoit-

taa sopimuksen ilman edellä mainittua muodollista kirjattua päätöstä (koskee pääasiassa 

vähäisempiä hankintoja tai kiireellisiä tilanteita).263 Sen jälkeen, kun toimielimen pöytä-

kirja on tarkastettu tai viranhaltijan päätös tehty, pöytäkirja tulee saattaa yleisesti nähtä-

väksi264. Lisäksi päätös on annettava asianosaisille tiedoksi. Kuntapuolella tulee myös 

                                                 

259 Hankinnat.fi. 
260 Hankinnat.fi. 
261 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6§ 1mom. kohta 6 
262 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§ 2mom.  
263 Hankinnat.fi. 
264 Kuntalaki 95§ 
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ottaa huomioon kuntalain mukainen otto-oikeus, joten sopimuksen syntymistä saattaa olla 

aiheellista lykätä.265 

 

On hyvä erottaa päätöksen syntyminen sopimuksen syntymisestä. Varallisuusoikeudelli-

sista oikeustoimista annetun lain (13.6.1929/228), ns. oikeustoimilaki, mukaan sopimuk-

sen katsotaan syntyvän hankinta-asioissa silloin, kun tarjouksen tekijä on saanut tiedon 

tarjouksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Sopimuksen syntyminen ei edellytä kir-

jallista sopimusta.266 Epäselvyyksien estämiseksi on tullut tapa ilmoittaa tarjouksessa, 

että sopimus syntyy vasta, kun sopimuspaperi on allekirjoitettu.267  

 

Julkisuuslaki aiheuttaa myös soveltamisongelmia, sillä päätösten julkisuutta ja tarjousten 

julkisuutta, jotka alkavat lain mukaan eri ajankohdista, ei voida kaavamaisesti soveltaa. 

Hankintayksikön kannalta on usein olennaista saada tehtyä sopimus kilpailun voittaneen 

yrityksen kanssa. Asian loppuun käsittely saatetaankin pyrkiä tekemään ennen hankinta-

päätöksen perusteena olevien tietojen antamista, vaikka julkisuuslain säädöksien lähtö-

kohta onkin toinen, muun muassa huomioiden sopijaosapuolten tasavertaisen aseman 

vaatimus. Hankintapäätös on kuitenkin tehtävä, ennen kuin varsinaista sopimusta voidaan 

lähteä solmimaan. Pelkistetyn hankintapäätöksen ohella julkisiksi tulevat sopimuksen 

syntymisen jälkeen esityslista (esittelymuistio) tarjouksia koskevine hintoineen ja muine 

vertailutietoineen sekä ratkaisuehdotus. 268 

 

Tarjouskilpailun ratkettua asianosaisilla on oikeus saada tietoja päätöksestä kokonaisuu-

dessaan lukuun ottamatta kilpailevien yritysten liike- ja ammattisalaisuuksia269. Mikäli 

tarjoukseen liittyy yrityksen liike- tai ammattisalaisuuksia, ne on ilmoitettava erillisellä 

                                                 

265 Hankinnat.fi. 
266 Hankinnat.fi. 
267 Sopimuksen syntymiseen liittyviä edellytyksiä ja tulkintaongelmia on käsitelty muun muassa Hankin-

nat.fi-sivustolla http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintapaatos-ja-hankintasopimus/hankinta-

sopimus/Sivut/default.aspx, 24.4.2015 sekä esimerkiksi Pinja Pietilän pro gradu -tutkielmassa Hankintaso-

pimuksen syntyminen julkisissa hankinnoissa, Helsingin yliopisto, 2014. Näkökulmana keskustelussa on 

ollut, että oikeustoimilakia tulisi toisaalta soveltaa tilanteeseen normaalien sopimusoikeudellisten periaat-

teiden mukaisesti, mutta toisaalta sen soveltamista hankintasopimuksen syntymiseen voitaisiin pitää EU-

oikeuden vastaisena. Yleisissä tuomioistuimissa hankintasopimuksen syntymiseen on sovellettu oikeustoi-

milain mukaista tarjous-vastaus-mekanismia, jolloin sopimus on voitu katsoa syntyneeksi hankintapäätök-

sen tiedoksiannolla, tai muutoin toiminnan perusteella. Hankintalain mukaista hankintasopimuksen teke-

mistä taas on hankintalakia soveltavien erityistuomioistuinten vakiintuneessa oikeuskäytännössä tulkittu 

niin, että hankintasopimuksen tekemisellä hankintalaissa tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin varsinainen han-

kintasopimus allekirjoitetaan.  
268 Hankinnat.fi. 
269 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11§ 2 mom. kohta 6 ja 24§ 1mom kohta 20 
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liitteellä. Hinta ei ole liikesalaisuus, vaan se on sinänsä julkaistava tieto. Yrityksen pelkkä 

ilmoitus siitä, että ”näitä tietoja ei tule saattaa kolmannen tietoon”, ei sellaisenaan oikeuta 

hankintayksikköä kieltäytymään tiedon antamisesta tarjouskilpailun jälkeen, ellei siihen 

ole julkisuuslaista ilmenevää perustetta. Liike- ja ammattisalaisuuksista saattaa olla eri 

aloilla erilainen käsitys sekä tarjoajalla ja hankintayksiköllä.270 Tämänkin vuoksi tarjo-

ajan on syytä merkitä selvästi tarjoukseensa ne kohdat, joita se itse pitää liike- tai ammat-

tisalaisuutena. Hankintayksiköllä on kuitenkin mahdollisuus tulkita tarjoajan merkintää 

myös toisin. 

 

Asiakirjojen julkiseksi saattamiseen liittyy toisaalta myös muutoksenhakumahdollisuu-

den näkökulma. Tarjouskilpailun ratkettua on tärkeää saada tieto päätöksestä tarjouskil-

pailuun osallistuneille toimijoille, sillä muutoksenhakuaika alkaa kulua hankintayksikön 

näkökulmasta vasta siitä ajankohdasta, kun tarjouksen tehnyt on saanut tiedon hankinta-

päätöksestä. Sähköinen tiedoksianto on toki lyhentänyt entisestään aikaa, jolloin muutok-

senhakumahdollisuus päättyy, sillä sähköisen tiedoksiannon katsotaan pääsääntöisesti 

tulleen perille samana päivänä. Oikeussuojauudistus muutti aiempaa asiantilaa ja nyky-

ään hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun 

asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä271. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

muutoksenhakuaika saattaa lyhimmillään päättyä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksi-

annosta, ellei vastaanottaja osoita, että sähköinen viesti on todellisuudessa saapunut tälle 

myöhemmin.   

 

                                                 

270 Hankinnat.fi. 
271 Hankintalaki 81§ 2 mom. 
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HE 190/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun 

lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta  
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OSA III: Materiaalin tuottaminen Maaseutuvirastolle 

 

 

  



83 

 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Tässä osiossa käydään läpi opinnäytetyön varsinaisen tuotoksen toteuttamista. Opinnäy-

tetyön teoriaosuuden lisäksi merkittävä osa työstä oli Maaseutuviraston hankintaohjeen 

päivittäminen, intranetsivuston päivittäminen sekä intranetsivustolle toteuttava materiaali 

liittyen julkisiin hankintoihin. Ajallisesti suurimman osan opinnäytetyöhön käytetystä 

ajasta vei nimenomaan materiaalin tekeminen.  

 

Tämän johdannon jälkeen luvussa kaksi käydään läpi julkisten hankintojen materiaalin 

tekemistä. Luvussa on kuvattu lyhyesti lähtökohtia materiaalin laatimiselle, projektin ete-

neminen sekä materiaalin tekemisessä huomioon otettavia asioita. Lisäksi kunkin kolmen 

materiaalityypin – intranetsivuston päivittäminen, hankintaohjeen päivittäminen sekä 

materiaalin laatiminen – kohdalta on käyty läpi kunkin projektin etenemistä. Luku kolme 

käsittelee tuotetun materiaalin käyttöä, julkaisua sekä esittelyä henkilöstölle. Tämän jäl-

keen osan III loppuun on koottu yhteenvetomainen luku, jossa pohditaan koko opinnäy-

tetyöprosessia sekä siihen liittyviä onnistumisia ja ongelmia. Osan III jälkeen löytyvät 

kaikki opinnäytetyön tuotoksena tehty materiaali, johon myös viitataan osan III luvuissa. 

 

Materiaalin luomisessa hyödynnetty lähdeaineisto on merkitty tämän osion loppuun. Läh-

deaineisto eroaa joiltain osin muiden osioiden lähdemateriaaleista. Erityisesti on hyvä 

huomauttaa, että lähdeaineisto muissa osioissa voi olla päivitetympää kuin materiaalia 

tehtäessä käytetyssä vuonna 2011–2012 saatavilla olleesta lähdeaineistossa. 
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2 JULKISTEN HANKINTOJEN MATERIAALI MAASEUTUVIRASTOSSA 

 

 

2.1 Lähtökohdat materiaalin laatimiselle 

 

Maaseutuvirastossa oli voimassaoleva hankintaohje, jota on ollut tarvetta päivittää. Li-

säksi viraston intranetsivustolla oli jo käytössä Hankinnat-osio, jonne on tuotettu jonkin 

verran materiaalia, mutta kyseisen sivuston päivittämisen katsottiin olevan tarpeellista. 

Sivustolle toivottiin sisältöä, joka antaisi henkilöstölle lisää ajan tasalla olevaa tietoa jul-

kisista hankinnoista sekä niiden toteuttamisesta. Sivuston ei luonnollisesti ole tarkoitus 

olla kaiken kattava tietopankki, mutta perustietojen löytäminen sivustolta olisi tärkeää. 

Tuotettavan intranetmateriaalin osalta ei viraston puolelta ollut juuri vaatimuksia ja edel-

lytyksiä. Näin ollen materiaalin laatimiseen oli hyvin vapaat kädet sen suhteen, mitä ma-

teriaalia sivustolle tuotetaan ja miten se toteutetaan.  

 

Sekä materiaalin tuottamisessa että hankintaohjeen päivittämisessä on otettava huomioon 

viraston voimassaoleva työnjako hankintojen toteuttamisessa. Hallintopalveluiden laki-

miehen työtehtäviin kuuluu Maaseutuvirastossa julkisten hankintojen ohjeistaminen sekä 

osastojen neuvonta hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Pienhankinnat eli hankinta-

lainsäädännön kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat toteutetaan Maaseutuvirastossa 

osastoilla. Hallintopalvelut auttaa kuitenkin tarvittaessa myös pienhankintojen toteutta-

misessa. Tärkeää on myös todeta, että osa pienhankinnoista toteutetaan kuitenkin keski-

tetysti hallintopalveluissa tai olemassa olevan sopimuksen perusteella. Hallintopalvelut 

vastaa keskitetysti kilpailutuksista, jotka se toteuttaa yhteistyössä osastojen kanssa.  

 

Viraston olemassa oleva hankintaohje ohjeisti pääasiassa pienhankintojen toteuttami-

sessa, eli niistä toimintatavoista, joita pienhankintoja tehtäessä on noudatettava ja huomi-

oitava. Hankintalain kynnysarvot ylittävistä hankinnoista voimassa olevassa hankintaoh-

jeessa mainittiin hyvin lyhyesti. Pääasiallinen viesti olemassa olevassa ja päivitetyssä 

hankintaohjeessa oli, että kyseiset hankinnat toteutetaan keskitetysti hallintopalveluissa, 

yhteistyössä osastojen kanssa, ja että kynnysarvon ylittyessä on otettava yhteyttä hallin-

topalveluiden lakimieheen, joka päättää kilpailutuksen toteuttamisesta ja menettelyta-

voista.272 

                                                 

272 Tässä kuvataan vuoden 2011 lopun tilannetta hankintojen toteuttamisessa Maaseutuvirastossa.  
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2.2 Projektin eteneminen ja huomioitavia asioita 

 

Olin tutustunut sekä viraston voimassaolevaan hankintaohjeeseen että sisäisiin intranet-

sivuihin työskennellessäni Maaseutuvirastossa. Hankintaohjeen päivittämisen aloitin jo 

kesällä 2011. Lisäksi kesän ja syksyn aikana tein muutamia muutoksia intranetsivustolle, 

jotka intranetsivuista ja niiden päivittämisestä vastaavat henkilöt tekivät intranetiin. Mar-

raskuussa 2011 aloitin opinnäytetyön teoriaosuuden kirjoittamisen lisäksi materiaalien 

suunnittelun ja tekemisen.  Hankintaohje sekä intranetin materiaalit valmistuivat helmi-

kuun 2012 lopulla.  

 

Ennen kuin aloitin intranetsivustolle tuotettavan materiaalin suunnittelun, kävin läpi ole-

massa olevat intranetsivut hankintojen osalta sekä sivustolla olevan materiaalin ja sisäl-

lön. Tein aluksi Hankinnat-osiota koskevan suunnitelman siitä, miten sivustot voisivat 

jatkossa rakentua. Intranetiin oli jo laadittu hankintojen pääsivun alle alasivuja, joiden 

mukaisesti muutokset pyrittiin tekemään. Uutena alasivuna Hankinnat-sivustolle päädyt-

tiin lisäämään ainoastaan SOLJA-sivusto, jossa kerrotaan viraston uudesta, käyttöönote-

tusta sopimustenhallintajärjestelmästä, josta käytetään nimeä Solja. Muutoin sivuston ra-

kenne päätettiin pitää samana. Kun sivuston rakenne oli selvä, aloin kirjoittaa kullekin 

sivulle sopivaa sisältöä. Lopputuotoksena intranetsivuston rakenteen ja sisällön suunnit-

telusta on liitteenä 1 oleva ”Intranetin Hankinnat-osion sisällön päivitys- ja muutosehdo-

tukset”. Edelleen, kun rakenne ja kullekin sivulle liitettävä tekstisisältö olivat tehtynä, 

aloitin varsinaisen liitettävän materiaalin tarkemman suunnittelun ja tekemisen. 

 

Aina, kun tekee uutta tai varsinkin, kun päivittää olemassa olevaa materiaali, on huomi-

oitava olemassa olevat materiaalit. Organisaation oma materiaali on tärkeä lähdemateri-

aali, kun luo ohjeistusta tai muuta materiaalia nimenomaan kyseiselle organisaatiolle. 

Myös muiden organisaatioiden materiaaleja voi hyödyntää tai ainakin löytää niistä hyviä 

ja huonoja tapoja toteuttaa ohjeistusta tai esimerkiksi koulutusmateriaalia. Toimeksianta-

jaorganisaation toimintatavat, ulkoasuun liittyvät käytännöt sekä sisäiset työnjaot on 

myös otettava huomioon ohjeistuksissa ja materiaaleissa. Julkisiin hankintoihin liittyvä 

materiaalien tekemisessä oli huomioitava julkisiin hankintoihin liittyvä lainsäädäntö sekä 

siihen tehdyt muutokset. Lisäksi viraston työjärjestykset ja muu sisäinen työnjako sekä 

olemassa olevat ohjeet oli otettava huomioon.  
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Maaseutuvirastossa oli toteutettu jonkin verran erilaisia koulutusmateriaaleja julkisista 

hankinnoista. Olemassa olevasta viraston materiaalista sai apua siihen, kuinka materiaa-

leja voisi toteuttaa. Viraston PowerPoint-kalvopohjat sekä asiakirjojen ulkoasuasetukset 

määräsivät materiaalien ulkoasua, joten tähän ei tarvinnut materiaalin suunnittelussa tai 

tekemisessä kiinnittää huomiota. Sisäiseen käyttöön tehtävän materiaalin toteuttaminen 

viraston viestinnässä käytettyihin pohjiin antoi yhtenäisemmän ja tunnistettavan kuvan 

koko materiaalista. 

 

 

2.3 Hankintaohjeen päivittäminen 

 

Tärkeä osa opinnäytetyön tekemisessä oli viraston hankintaohjeen päivittäminen.273 Han-

kintaohjeen päivittäminen ei kuitenkaan ollut lopulta työssä se osa, jonka toteuttaminen 

vei eniten aikaa. Muun materiaalin laatimiseen meni huomattavasti enemmän aikaa.  

 

Olemassa oleva hankintaohje oli hyvä lähtökohta hankintaohjeen päivittämisessä. Sen 

pohjalta oli helpompi lähteä muokkaamaan päivitettyä ohjetta siihen suuntaan, kuin on 

tarve. Asioiden esittämisjärjestys muuttui päivitetyssä ohjeessa aiempaan verrattuna. 

Myös Maaseutuviraston omat visiot, strategiat ja arvot ohjasivat ohjeistuksen laatimista. 

 

 

2.4 Muun materiaalin toteuttaminen 

 

Intranetin sisällöksi toteutettu koulutusmateriaali on tehty PowerPoint-ohjelmalla, sillä se 

on kätevä väline niin esityksissä kuin itseopiskelussa. Koska kyseessä on kuitenkin lä-

hinnä koulutusmateriaali, on ollut tärkeää koota materiaaliin tarpeeksi tietoa. Toisin kuin 

suullisten esitysten tukena käytettävät PowerPoint-esitykset, koottuun materiaaliin on kir-

jattu huomattavasti enemmän tietoa kuin esimerkiksi pelkät tukisanat tai pääpiirteet kun-

kin esityksen kohdan sisällöstä. Näin henkilöstö voi hyödyntää intranetin sisältöä parhai-

ten myös omatoimisesti. Tarpeellista tietoa voi etsiä intranetin sisällöstä ja käydä sitä läpi 

omalla työpisteellään ja tietokoneellaan.  

 

                                                 

273 Liite 2. Maaseutuviraston hankintaohje. 
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Koulutusmateriaali on jaettu yhdeksään suurempaan kokonaisuuteen, jotka oli tarkoitus 

liittää intranetiin aihealueittain oikeisiin kohtiin. Tämän lisäksi jokainen kokonaisuus on 

jaettu vielä pienempiin osiin, jotka esitellään kunkin kokonaisuuden alussa. Näin käyttäjä 

saa kunkin materiaaliosion alussa tiedon kyseisen materiaalin sisällöstä pääpiirteissään. 

Kun käyttäjällä on kuva esityksen sisällöstä, sen rakenteesta ja etenemisestä, materiaalin 

läpikäyminen helpottuu. Kokonaisuuksien alussa on siis aluksi otsikkodia, jota seuraa 

kyseisen kokonaisuuden sisältöä esittelevä dia. Tämän jälkeen esitys jatkuu siten, että 

kukin osa erotetaan toisesta väliotsikoinnilla. Tällöin käyttäjälle tulee selvä kuva käsitel-

tävän asiakokonaisuuden vaihtumisesta. Luonnollisesti kunkin dian otsikointi antaa li-

säinformaatiota asiakokonaisuudessa käsiteltävästä asiasta.  

 

Opinnäytetyön osana laadittu koulutusmateriaali274: 

 

Liite 5. Koulutusmateriaali: Johdatus julkisiin hankintoihin 

Liite 6. Koulutusmateriaali: Hankintojen toteuttaminen Maaseutuvirastossa 

Liite 7. Koulutusmateriaali: Hankintamenettelyt 

Liite 8. Koulutusmateriaali: Hankintojen suunnittelu ja hankinnoista ilmoittaminen 

Liite 9. Koulutusmateriaali: Tarjouspyyntö 

Liite 10. Koulutusmateriaali: Tarjousten käsittely 

Liite 11. Koulutusmateriaali: Hankintapäätös ja julkisuus hankinnoissa 

Liite 12. Koulutusmateriaali: Muutoksenhaku 

Liite 13. Koulutusmateriaali: Hankintasopimus 

Liite 14. Prosessikuvaukset 

 

Koska materiaali on vapaasti henkilöstön saatavilla intranetissä, henkilöstö voi halutes-

saan, asiaan tutustuessaan ja lisätietoa tarvitessaan etsiä tietoja materiaaleista. Tämän 

vuoksi on parempi ratkaisu jakaa materiaali kokonaisuuksina kunkin aihealueen kannalta 

soveltuvimmalle intranetsivulle. Tällöin tiedon hakeminen helpottuu. Toisaalta taas ma-

teriaalin jakaminen intranetin sivuille siten, että kukin pienempi osio on erotettu omaksi 

linkikseen, johtaisi helposti siihen, että sivuista muodostuisi sekavia. Selkeän, rauhallisen 

ja helposti hahmotettavan ulkonäön ja sisällön takaamiseksi on parempi pitää intranetsi-

vuille tuotettavan sisällön, tekstin, linkkien ja kuvien määrän mahdollisimman pienenä.  

                                                 

274 Lisäksi päivitettiin muutoksenhakuohjeet ja laadittiin julkisten hankintojen sanasto: Liite 3. Muutoksen-

hakuohjeet ja Liite 4. Julkisten hankintojen sanasto. 
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Ensimmäinen kokonaisuus on johdatus julkisiin hankintoihin, jonka tarkoituksena on ker-

toa pääpiirteissään julkisista hankinnoista. Johdantomateriaalissa käydään läpi julkisen 

hankinnan ja hankintayksikön määritelmä, julkisten hankintojen periaatteita, jaottelua ja 

sääntelyä, sekä todetaan julkisiin hankintoihin liittyvän kilpailuttamisvelvoitteen. Joh-

dannon jälkeen seuraava materiaali käsittelee hankintojen toteuttamista Maaseutuviras-

tossa. Materiaalin tarkoituksena on käydä läpi tahot, jotka Maaseutuvirastossa vastaavat 

hankintojen toteuttamisesta, sekä pääpiirteissään hankintojen toteuttamisen prosessit vi-

rastossa. Lisäksi materiaalissa kiinnitetään huomio hankintaohjeen mukaisesti toteutet-

tuihin pienhankintoihin sekä kootaan yhteen niitä asioita, joita henkilöstön on huomioi-

tava hankintojen toteuttamisessa. Kokonaisuuden tarkoituksena on antaa henkilöstölle 

kuva siitä, kuka ja miten hankintoja virastossa toteutetaan, sekä muistuttaa siitä, että vi-

rastossa toteutettavista hankinnoista lukumäärällisesti suurin osa toteutetaan jo olemassa 

olevien sopimusten, Hansel Oy:n puitesopimusten ja -järjestelyjen sekä viraston omien 

puitesopimusten ja -järjestelyjen pohjalta. Vaikka kilpailuttamisvelvollisuus liittyy julki-

siin hankintoihin, käytännön työssä kilpailutus on usein jo toteutettu ja hankintoja toteu-

tetaan voimassaolevien sopimusten perusteella tai pienhankintojen kohdalla kevennytyin 

menettelyin hankintaohjeen mukaisin menettelyvaatimuksin. 
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3 MATERIAALIN KÄYTTÖ 

 

 

Yleisesti voidaan todeta, että missä tahansa organisaatiossa osana tätä opinnäytetyöstä 

tehdyn kaltaista materiaalia voitaisiin hyödyntää organisaation intranetissä sekä osana pe-

rehdytysmateriaalia vähintäänkin sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden työtehtäviin liit-

tyy hankintojen tekemistä. Yleisesti voidaan myös todeta, että organisaatiossa on hyvä 

tallentaa materiaalit siten, että joku pystyy niitä tarpeen vaatiessa ajantasaistamaan ja 

muokkaamaan. Tärkeää tällöin on kuitenkin huomioida se, että tallennusta ei tehdä vain 

yhden henkilön henkilökohtaisiin tiedostokansioihin, vaan että tämän tyyppinen materi-

aali tallennetaan esimerkiksi tietyn materiaalista vastaavan yksikön yhteiselle levykkeelle 

tai muulle tallennuspaikalle. 

 

Osana tätä opinnäytetyötä ei ole tehty tarkkaa julkaisusuunnitelmaa materiaalin julkaise-

misesta henkilöstön käyttöön. Tiedostot on kuitenkin käytännön syistä toimitettu Maa-

seutuvirastolle useassa eri muodossa, jotta halutessaan virasto voi päättää, millaisena ver-

siona se halutessaan hyödyntää niitä esimerkiksi intranetiin. Julkaisuversioiden on kui-

tenkin hyvä olla sellaisessa muodossa, että käyttäjä ei pysty niiden sisältöä muokkaamaan 

tai ainakaan muokkaus julkaisualustalla julkaistuun materiaaliin ei ole materiaalin käyt-

täjillä. Käytännössä tämä tarkoittaa materiaalin julkaisua esimerkiksi pdf-muodossa. Yh-

tenä julkaisualustavaihtoehtona olisi myös internetsivustolle laadittu oppimisympäristö, 

johon voisi luoda kurssituksen julkisiin hankintoihin liittyen.  

 

Materiaali on tarkoitettu yleismateriaaliksi, joten nyt luodussa materiaalissa ei pääasialli-

sesti lähdetä syventämään asioiden käsittelyä, vaan on pyritty pysymään yleisemmällä 

teoriatasolla. Toisaalta materiaalista on mahdollista kehittää materiaaleja, joissa keskity-

tään syvällisemmin tietyn aihealueen problematiikkaan, ongelmiin ja käytännön toteutuk-

seen.  

 

Materiaalista voi näin lopuksi todeta lyhyesti vielä muutaman sanan. Sanaston osalta voi-

daan todeta, että sen pääasiallisena tarkoituksena on toimia ensiapuna tilanteessa, jossa 

käyttäjä tarvitsee nopeasti lyhyen kuvauksen siitä, mitä tietyllä termillä tarkoitetaan. Sa-

nastoa on myös mahdollista kehittää edelleen ajan myötä, mikäli sovitaan tietty vastuu-

henkilö ja hänen varahenkilönsä jotka päivittävät sanastoa ja lisäävät tarvittaessa uusia 
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käsitteitä ja niiden selityksiä. Näin myös henkilöstö voisi halutessaan ilmoittaa sanastoa 

päivittäville henkilöille tarpeellisista lisäyksistä. Näin sanastosta olisi hyötyä myös pi-

demmällä aikavälillä. Jotta sanasto ei kärsisi niin nopeasti vanhentuneista selityksistä, 

siitä on tarkoituksella pyritty pääasiallisesti jättämään tietyt muuttuvat asiat pois, kuten 

euromäärät tai muut mahdollisesti muuttuvat määreet, kuten määräajat. Tällä tavalla sa-

naston hallittavuus helpottuu hieman.  Toisaalta sanaston päivittäminenkään ei ole vält-

tämättä kovin vaikeaa, sillä sitä voidaan päivittää esimerkiksi hakemalla kyseinen päivi-

tystä kaipaava termi find-toiminnolla ja muokkaamalla kyseitä termiä tai sen selitystä 

tarpeen mukaan.  

 

Mikäli materiaalia hyödynnetään, organisaatiossa on aina huolehdittava riittävät resurssit 

käytetyn materiaalin ajantasaisena pitämiseen. Materiaalin päivittämisestä on huolehdit-

tava sitä mukaa kuin muutoksia hankintalainsäädäntöön tai organisaation omiin toimin-

taohjeisiin tulee. Kertaalleen luodun materiaalin pohjalta on kuitenkin helppo lähteä ko-

koamaan myös koulutusmateriaaleja, joissa käydään läpi tiettyjä osa-alueita tarkemmin. 

Luotua materiaali voidaan myös muokata lyhemmäksi, esimerkiksi lyhyeksi johdantoma-

teriaaliksi. Materiaalin tarkoituksena ei luonnollisestikaan ole se, että se pysyisi mahdol-

lisimman muuttumattomana, vaan organisaatio voi hyvin muokata sitä oman yleisemmän 

tai kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämän vuoksi esimerkiksi tämän opinnäytetyön osana 

tehty materiaali on toimitettu Maaseutuvirastolle paitsi pdf-muodossa tai muussa helposti 

esitysteknisessä ja kevyessä muodossa myös siinä muodossa, että materiaalia voidaan 

muokata tarpeen mukaan. 
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4 LOPUKSI 

 

 

Materiaalin tuottaminen oli selvästi opinnäytetyön suurin työaikaa vievä osuus. Lisäksi 

materiaalin tekemisessä nälkä kasvoi syödessä, eli mieleen tuli koko ajan lisää asiaa ja 

erilaisia tapoja, joilla materiaalia voisi kehittää. Yksi seuraava kehitysaskel oli esimer-

kiksi se, että pienhankintoihin liittyen olisi voitu laatia hankintaesityspohja (hankinta-

asiakirjapohja), mutta tässä kohtaa oli myös muistettava se, että TILHAssa voidaan to-

teuttaa hankintaesityksen tekeminen ja luominen sähköisesti, samoin kuin sen hyväksy-

minen.  

 

Kaiken kaikkiaan olisi kuitenkin hyvä, jos organisaatiossa olisi standardoituja materiaa-

leja, kuten hankintaesitys, hankintapäätös, hankintasopimus yksinkertaisiin hankintoihin, 

joiden avulla voitaisiin vähentää eri osastoilla organisaatiossa tehtävää työtä. Tämä ajatus 

koskee mitä tahansa organisaatiota. Toki kyseisenlaiset materiaalit pitäisi luoda niin, että 

ne ovat helposti muokattavissa ja käyvät monenlaiseen hankintaan. Mutta tällä tapaa 

myös asiakirjat olisivat ulkonäöllisesti yhteneväisemmät ja myös ulospäin välittyisi toi-

mittajille, tarjoajille ja ehdokkaille yhteneväinen kuva organisaation hankintojen toteut-

tamisesta. Standardoituja malleja käyttäessään organisaatio antaa itsestään viestinnässään 

ulospäin yhtenäisemmän kuvan. 

 



92 

 

 

LÄHTEET 

Kirjallisuus 

 

Aalto-Setälä – Aine – Lehto – Parikka – Petäjäniemi-Björklund – Stenborg – Virtanen. 

2008. Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista. Tietosanoma. Tallinna. 

 

Aarto – Aho – Regelin – Uotila – Vatanen: Hankintasopimus – Käytännön käsikirja. 

2009. Helsinki. Edita Prima Oy. 

 

Eskola S. – Ruohoniemi E. 2011. Julkiset hankinnat. Helsinki. WSOYPro. 

 

Edilex libri – Hyvönen – Kess – Piisi – Tuomela – Uotila 2007. Julkiset hankinnat han-

kintayksikössä. Helsinki. Edita Prima Oy. 

 

Kaarresalo T. 2007. Kilpailuttamisvelvollisuus julkisissa hankinnoissa. Helsinki. Edita 

Prima Oy. 

 

Karkkilan kaupungin hankintaohje (päivitetty). 2011. Kaupunginhallitus 11.4.2011 § 

121, pöytäkirjan liite nro 23. http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Hankinnat/Hankinta-

ohjeet_2011.pdf 

 

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysar-

von alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa. 2007. Helsinki. Kuntaliitto. 

 

Kuusniemi-Laine A. – Takala P. 2008. Julkiset hankinnat – käsikirja. Helsinki. Edita 

Prima Oy. 

 

Maaseutuviraston hankintaohje. 2010. Dnro 46/05/2011. 

 

Mäkinen K. 2011. Hankintojen oikeussuojauudistus. Artikkeli. Edilex 2010/35. Jul-

kaistu 28.10.2010. http://www.edilex.fi/lakikirjasto/7371.pdf 

 

Hankintojen ohjaus- ja kehittämisryhmä. 2011. Oikeusministeriön hallinnonalan han-

kintaohje. Oikeusministeriön julkaisu 25/2011 Toiminta ja hallinto. 

http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSU-

RIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIses-

sion=false&blobkey=id&blobheader value1=inline;%20filename=25%202011%20Oi-

keusministeri%C3%B6n%20hallinnon alan%20hankintaohje%20.pdf&SSURIsscon-

text=Satellite%20Server&blobwhere=1296728851759&blobheadername1=ContentDis-

position&ssbinary=true&blobheader=application/pdf  

 

Oksanen A. 2007. Kuntien yleiset hankintaohjeet. 1.painos. Helsinki. Suomen Kunta-

liitto. 

 

Pekkala E. 2007. Hankintojen kilpailuttaminen. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Valtion hankintakäsikirja 2010. 2010. Valtiovarainministeriön julkaisu 48/2010. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkai-

sut/20110110Valtio/Hankintakaesikirja.pdf 



93 

 

 

Elektroninen aineisto 

 

Hankinnat.fi. 2011. Hankintaoikaisu. Päivitetty 4.6.2010. Luettu 31.10.2011. http://han-

kinnat.fi/k_perussivu.asp?path=1;161;120419;120423;120892;122256;162843 

 

Hankinnat.fi. 2011. Hankintaprosessi ja asiakirjojen julkisuus - vaikutus muutoksenha-

kuun. Luettu 19.9.2011. http://hankinnat.fi/k_perus-

sivu.asp?path=1;29;349;4332;110026;51424;29417#2.%20Julkisuus%20hankintapro-

sessin%20eri%20vaiheissa 

 

Hankinnat.fi 2010. Hankintapäätös ja hankintasopimus. Luettu 13.10.2011. http://han-

kinnat.fi/k_peruslistasivu.asp?path=1;161;120419;120423;120891 

 

Hankinnat.fi 2010. Hankintasopimus. Luettu 13.10.2011. http://hankinnat.fi/k_perus-

sivu.asp?path=1;161;120419;120423;120891;122272;122472 

 

Hankintojen ilmoittaminen. Luettu 25.10.2011.  

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2015 

 

Hankintojen ilmoitusmenettely. Luettu 25.10.2011. http://www.hankintailmoituk-

set.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely 

 

Oikeusministeriö. 2011. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittäminen. 

Päivitetty 10.2.2011. Luettu 31.10.2011. http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Laki-

hankkeet/Hallintomenettelyjahallintolainkaytto/1157538548142 

 

Oikeusministeriö. 2009.  Uutiset, Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmää aiotaan 

tehostaa lain muutoksin. Julkaistu 15.9.2009. Luettu 31.10.2011. 

http://www.om.fi/text/Oikeapalsta/Haku/1238674700740 

 

Valtiovarainministeriö. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavara-

hankinnoissa. Luettu 05.11.2011. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkai-

sut/20100217Julkis/name.jsp 

 

 

Virallislähteet 

 

Lainsäädäntö 

 

Hallintolaki 6.6.2003/434 

 

Kuntalaki 17.3.1995/365 

 

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 

 

Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta 30.4.2010/321 

 

Laki maaseutuvirastosta 21.7.2006/666 

 

Laki maatalouden rakennetuista 28.12.2007/1476 



94 

 

 

 

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 

 

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden  

hankinnoista 30.3.2007/349 

 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 

 

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 

 

 

Hallituksen esitykset 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttami-

sesta (HE 226/2009) 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta (HE 190/2009)  

 

 

Muut 

Työ- ja elinkeinoministeriö. Muistio 12.02.2010. Ohjeellinen lista valtion keskushallin-

toviranomaisista. Saatavissa osoitteessa  

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ohjeellinen_lista_valtion_keskushallintovi-

ranomaisista 

 

 



95 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Intranetin Hankinnat-osion sisällön päivitys- ja muutosehdotukset 

Liite 2. Maaseutuviraston hankintaohje 

Liite 3. Muutoksenhakuohjeet 

Liite 4. Julkisten hankintojen sanasto 

Liite 5. Koulutusmateriaali: Johdatus julkisiin hankintoihin 

Liite 6. Koulutusmateriaali: Hankintojen toteuttaminen Maaseutuvirastossa 

Liite 7. Koulutusmateriaali: Hankintamenettelyt 

Liite 8. Koulutusmateriaali: Hankintojen suunnittelu ja hankinnoista ilmoittaminen 

Liite 9. Koulutusmateriaali: Tarjouspyyntö 

Liite 10. Koulutusmateriaali: Tarjousten käsittely 

Liite 11. Koulutusmateriaali: Hankintapäätös ja julkisuus hankinnoissa 

Liite 12. Koulutusmateriaali: Muutoksenhaku 

Liite 13. Koulutusmateriaali: Hankintasopimus 

Liite 14. Prosessikuvaukset 

 

 

 



96 

 

 

Liite 1. Intranetin Hankinnat-osion sisällön päivitys- ja muutosehdotukset  

1 (13)  

(Jatkuu) 



97 

 

 

Liite 1: 2 (13) 



98 

 

 

Liite 1: 3 (13) 



99 

 

 

Liite 1: 4 (13)



100 

 

 

Liite 1: 5 (13)

  

 

 

 



101 

 

 

Liite 1: 6 (13)



102 

 

 

Liite 1: 7 (13) 

 

 

 



103 

 

 

Liite 1: 8 (13) 

 

 

 



104 

 

 

Liite 1: 9 (13) 

 

 



105 

 

 

Liite 1: 10 (13) 

 

 

 



106 

 

 

Liite 1: 11 (13) 

 

 

 



107 

 

 

Liite 1: 12 (13) 

 

 



108 

 

 

Liite 1: 13 (13) 

 

 



109 

 

 

Liite 2. Maaseutuviraston hankintaohje     

1(29) 

(Jatkuu) 



110 

 

 

Liite 2: 2 (29) 

 

  



111 

 

 

Liite 2: 3 (29) 

 

  



112 

 

 

Liite 2: 4 (29) 

 

  



113 

 

 

Liite 2: 5 (29) 

 

  



114 

 

 

Liite 2: 6 (29) 

 

  



115 

 

 

Liite 2: 7 (29) 

 

  



116 

 

 

Liite 2: 8 (29) 

 

  



117 

 

 

Liite 2: 9 (29) 

 

  



118 

 

 

Liite 2: 10 (29) 

 

  



119 

 

 

Liite 2: 11 (29) 

 

  



120 

 

 

Liite 2: 12 (29) 

 

  



121 

 

 

Liite 2: 13 (29) 

 

  



122 

 

 

Liite 2: 14 (29) 

 

  



123 

 

 

Liite 2: 15 (29) 

 

  



124 

 

 

Liite 2: 16 (29) 

 

  



125 

 

 

Liite 2: 17 (29) 

 

  



126 

 

 

Liite 2: 18 (29) 

 

  



127 

 

 

Liite 2: 19 (29) 

 

  



128 

 

 

Liite 2: 20 (29) 

 

  



129 

 

 

Liite 2: 21 (29) 

 

  



130 

 

 

Liite 2: 22 (29) 

 

  



131 

 

 

Liite 2: 23 (29) 

 

  



132 

 

 

Liite 2: 24 (29) 

 

  



133 

 

 

Liite 2: 25 (29) 

 

  



134 

 

 

Liite 2: 26 (29) 

 

  



135 

 

 

Liite 2: 27 (29) 

 

  



136 

 

 

Liite 2: 28 (29) 

 

  



137 

 

 

Liite 2: 29 (29) 

 

 

  



138 

 

 

Liite 3. Muutoksenhakuohjeet     

 1 (4) 

OIKAISUOHJE  
 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön 

voi hakea muutosta hankintalain 80–83 §:n mukaan tekemällä hankintayksikölle kirjallisen oikai-

suvaatimuksen.  

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 

tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 

Hankintaoikaisun tekoaika  
 

Asianosaisen on vaadittava oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  

 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-

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

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

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

kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 

viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  

Jos päätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemän-

tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Todisteel-

lisen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

Hankintaoikaisun sisältö  
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Oikaisuvaatimukseen on mer-

kittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-

miseksi.  

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, elleivät ne jo ole 

hankintayksikön hallussa.  

 

Toimitusosoite  
 

Oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

Hankintayksikön yhteystiedot:  

Maaseutuvirasto, Kirjaamo  

PL 405, 60101 SEINÄJOKI  

(Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5)  

Sähköposti: kirjaamo@mavi.fi  

Vaihde: 020 772 007  

Faksi: 020 7725 501  

 

Valituskielto  
 

Julkisista hankinnoista annetun lain 83 §:n mukaan markkinaoikeudelta ei saa hakea valittamalla 

muutosta sellaiseen hankintayksikön hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen tai muun 

hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta julkisista han-

kinnoista annettua lakia (esim. kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat). 

(Jatkuu) 
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VALITUSOSOITUS JA OIKAISUOHJE  
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 

voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan 

myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julki-

sista hankinnoista annetun lain 15 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.  

 

Valituskielto  
 

Julkisista hankinnoista annetun lain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan 

asiaan ei saa hakea muutosta hallintolainkäyttölain nojalla.  

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

keus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaisesti.  

 

I Hankintaoikaisu  
 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön 

voi hakea muutosta hankintalain 80–83 §:n mukaan tekemällä hankintayksikölle kirjallisen oikai-

suvaatimuksen.  

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 

tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 

Hankintaoikaisun tekoaika  
 

Asianosaisen on vaadittava oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  

 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-

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

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

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

kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 

viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  

 

Jos päätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemän-

tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Todisteel-

lisen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

Hankintaoikaisun sisältö  
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Oikaisuvaatimukseen on mer-

kittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-

miseksi.  

 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, elleivät ne jo ole 

hankintayksikön hallussa. 
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Toimitusosoite  
 

Oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

 

Hankintayksikön yhteystiedot:  

 

Maaseutuvirasto, Kirjaamo  

PL 405, 60101 SEINÄJOKI  

(Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5)  

Sähköposti: kirjaamo@mavi.fi  

Vaihde: 020 772 007  

Faksi: 020 7725 501  

 

Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asian-

osainen voi hankintalain nojalla saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  

 

II Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi  
 

Valitusosoitus markkinaoikeuteen  
 

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osal-

listumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeu-

den käsiteltäväksi valituksella. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos 

hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön 

julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.  

 

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei 

saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on 

myönnettävä, jos:  

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai  

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.  

 

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tar-

joaja on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn 

ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsitel-

täväksi (valitusosoituksen).  

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt 

hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.  

 

Valitus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk-

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

kintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.  

 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-

doksi sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-

tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi-

detään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 

toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 

vastaanottajalle myöhemmin. Jos päätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asiakirja katso-

taan saaduksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä ta-

pahtuneen myöhemmin. Todisteellisen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.   



141 
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Valituksen sisältö 

 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii-

den perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, 

minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.  

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa 

on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-

mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edusta-

jan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  

 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä sääde-

tään.  

 

Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaan-

tipäivää ei lasketa mukaan.  

 

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, 

lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioin-

nista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhä-

päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toi-

mittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.  

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle  
 

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattami-

sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 

silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava 

osoitteeseen Maaseutuvirasto, PL 405, 60101 SEINÄJOKI.  

 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot  
 

Markkinaoikeus  

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  

puh. 029 56 43300  

faksi 029 56 43314  

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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