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Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.3.2016

2



Aikataulu

> Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 

2016

> Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa mahdollisimman 

pian loppuvuodesta 2016
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Direktiivin suora sovellettavuus

> Direktiivin ehdottomia sekä riittävän selkeitä ja tarkkoja säännöksiä sovelletaan 

hankintamenettelyihin, jotka on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen. 

– Hankintailmoituksen julkaiseminen ratkaisee

> Sopimusmuutoksia koskevia hankintadirektiivien määräyksiä on sovellettava 

18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimukseen johtanut 

hankintamenettely olisi aloitettu ennen 18.4.2016
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Direktiivien suora sovellettavuus

> TEM:n tiedotteessa on ohjeellinen lista hankintadirektiivien välittömän 

oikeusvaikutuksen piirissä olevista määräyksistä

> Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat vain ne määräykset listatuista 

lainkohdista, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai vastaava 

oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle

> TEM:n lista

– Hankintadirektiivi 51 artiklaa

– Erityisalojen hankintadirektiivi 45 artiklaa
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Direktiivien suora sovellettavuus

> TEM: Tarjoaja voisi vedota säännökseen, jonka mukaan hankintaviranomaisten 

on asetettava sähköisessä muodossa hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, 

rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville siitä päivästä, jona 

hankintailmoitus on julkaistu
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Tarjouspyynnön asettaminen saataville

> Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet 

ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä 

muodossa siitä päivästä, jona hankintailmoitus on julkaistu

– Tämä koskee myös rajoitettua menettelyä ja neuvottelumenettelyä, vaikka niissä 

jatkossakin vain hankintayksikön valitsemat tarjoajat saavat tehdä tarjouksen

– Tiukentaa hankintayksikön aikataulua tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa, koska 

niiden laatimista ei voida enää tehdä hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen 

samaan aikaan, kun ehdokkaat tekevät osallistumishakemuksia

– Lisää ehdokkaiden saamia tietoja hankinnasta ja parantaa tasapuolista kohtelua

– Tarjouspyyntöasiakirjojen sisältämien mallien tai luottamuksellisten tietojen vuoksi 

voidaan käyttää erityisjärjestelyjä, kuten asiakirjoihin tutustuminen hankintayksikön 

tiloissa
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Esimerkkejä muista noudatettavista säännöksistä

> Pääsääntöisesti ehdokkaalle tai tarjoajalle asetettava liikevaihtovaatimus voi 

olla enintään kaksinkertainen suhteessa hankinnan arvoon

> Jos hankintayksikkö ei salli osatarjousten tekemistä, sen on esitettävä 

perustelut ratkaisulleen
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Sopimusmuutokset hankintakaudella  

> Hankintasopimusta ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana. 

> Olennaisia muutoksia ovat ainakin seuraavat tilanteet

– Muutkin tahot olisivat voineet osallistua tarjouskilpailuun tai joku muu olisi voinut 

voittaa tarjouskilpailun, jos ehdot olisivat olleet alunperin sellaiset, millaisiksi ne on 

muutettu

– Hankintasopimuksesta tulee taloudellisesti edullisempi toimittajalle

– Muutos laajentaa hankintasopimuksen soveltamisalaa huomattavasti

– Sopimuskumppani vaihdetaan uuteen
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Sopimusmuutokset hankintakaudella

> Muutos on sallittu

– Muutos perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin hankinta-asiakirjoissa 

mainittuihin selkeisiin, täsmällisiin ja yksiselitteisiin sopimusehtoihin (esim. 

indeksointi)

– Lisätyöt, joissa sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista (50 %, 

tarkastellaan tapauskohtaisesti); Ilmoitus sopimusmuutoksesta

– Muutos johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei voinut ennakoida (50 

%, tarkastellaan tapauskohtaisesti); Ilmoitus sopimusmuutoksesta

– Vähäarvoinen sopimusmuutos

• Alle kansallisen ja EU-kynnysarvon, ja

• Alle 10 % palvelu- ja tavarahankinnat sekä alle 15 % rakennusurakat (alkuperäisestä 

sopimuksesta, 10 % ja 15 % tarkastellaan kumulatiivisesti)
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