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Hankintailmoitus / tarjouspyyntö

> Hankintalaki 67 § 2 momentti ja erityisalojen hankintalaki 71 § 2 momentti

– Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan 

hankintailmoituksessa ilmoitettua

> Hankintailmoitus saa määräävän aseman niissä tiedoissa, mitä siinä on 

ilmoitettu

– Esimerkiksi: Hankinnan kuvaus, laajuus, kustannusarvio, aikataulu, optiot, 

osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset

> Hankintailmoituksen tiedot harkittava tarkasti

– Suositeltavaa käyttää vaihteluvälejä
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Soveltuvuusvaatimukset / vähimmäisvaatimukset

> Hankintalain 83 §: Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat 

vaatimukset

– Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista 

ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 

§:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. 

Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan 

luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida 

asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa 

ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat 

voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva 

hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia 

vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.
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Tarjoajien valinta neuvottelumenettely

> Soveltuvuusvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä, jotta se 

pääsee tarjouskilpailuun

– Esim. taloudellinen tilanne

• Liikevaihto

– Esim. tekninen suorituskyky

• Yrityksen referenssit

> Valintaperusteet, joilla hankintayksikkö valitsee tarjoamaan 

pääsevät tarjoajat

– Tekninen suorituskyky
• Esim. referenssit

– Tärkeysjärjestys / painoarvot, jos tarkoitus käyttää valinnassa
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Tarjoajien valinta neuvottelumenettely

> Ehdokkaat, jotka eivät täytä soveltuvuusvaatimuksia, tulee sulkea pois 

tarjouskilpailusta

– Valinta soveltuvuusvaatimus / valintakriteeri

– Mahdollista: Kiinteä soveltuvuusvaatimus ja ylittävä osa valintakriteeri (esim. 

referenssit)

> Kirjallinen päätös, joka on perusteltava ja annettava valitusosoituksin tiedoksi
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Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

> Markkinaoikeus 25.6.2012 (230/12)

– Hankintailmoitus

• Kolmelta viimeiseltä vuodelta tulisi löytyä referensseistä vähintään kolme yli 100 

asunnon saneerauskohdetta

• Yrityksen tulisi olla toiminut pääurakoitsijana viiden viimeisen vuoden aikana 

vähintään 5:ssä kohteessa, jossa on rakennettu uudet hissit

• Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Työmaan vastaavan mestarin cv:ssä tulisi olla kymmenen vuoden ajalta vähintään 

viisi yli 3 miljoonan euron saneeraushanketta

– Markkinaoikeus: Kyseisissä kohdissa esitetyt referenssivaatimukset on ilmaistu 

ehdollista kielellistä muotoilua (”tulisi”) käyttäen. Hankintailmoituksesta ei käy 

selvästi ilmi, ovatko siinä esitetyt referenssivaatimukset ylipäänsä tarjoajille 

asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia

6



Johtopäätös

> Soveltuvuusvaatimukset tulee ilmoittaa muodossa

– Tulee olla, täytyy olla, pitää olla tai on oltava

> Soveltuvuusvaatimuksia ei tule ilmoittaa konditionaalissa (esim. tulisi olla)

> Soveltuvuusvaatimusten yhteydessä ei tule käyttää muotoiluja 

”hankintayksikkö arvostaa” tai ”toivotaan”
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Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

> Markkinaoikeus 8.5.2012 (173/12)

– Hankintayksikkö oli ilmoittanut seuraavan soveltuvuusvaatimuksen

• Ehdokkaalla/ tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) kehityshankkeen kanssa 

vastaavaa Suomessa toteutettua julkisen sektorin energiansäästöhanketta
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Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

– Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on hankinnan luonne huomioon ottaen voinut 

sinänsä edellyttää, että ehdokkaalla on kokemusta energiansäästöhankkeiden 

toteuttamisesta esimerkiksi ilmaston suhteen Suomea vastaavissa olosuhteissa

– Markkinaoikeus: Asiassa ei ole kuitenkaan osoitettu, että hankkeen 

menestyksellisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä on ollut edellyttää 

ehdokkaan toteuttaneen vastaavanlaisia energiansäästöhankkeita nimenomaan 

Suomessa. Vaatimus oli hankintalain vastainen

– Markkinaoikeus: Hankintailmoituksessa ja osallistumishakemuspyynnössä 

asetettu vaatimus kokemuksesta nimenomaan julkisen sektorin puolelta on 

pidettävä hankinnan luonne huomioon ottaen liian ankarana ja 

suhteellisuusperiaatteen vastaisena
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Johtopäätös

> Soveltuvuusvaatimukset tulee ilmoittaa tarkasti ja konkreettisesti

> Tulee olla selkeä raja, joka tulee täyttää

> Soveltuvuusvaatimukset tulee määritellä taloudellisesti, toiminnallisesti ja 

teknisesti

– Soveltuvuusvaatimuksia ei saa sitoa suoraan esimerkiksi Suomeen, 

hankintayksikköön itseensä tai julkiseen sektoriin

– Ei näin: Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset 

edellytykset hankinnan toteuttamiseen
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Korjausilmoitus

> Markkinaoikeus 14.6.2016 (351/16)
– Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia terveyskeskuksen vuodeosaston 

putkiremonttiurakasta. Alkuperäisessä hankintailmoituksessa tarjoajilta oli 
soveltuvuuden osoittamiseksi edellytetty vain tilaajavastuulain mukaisia todistuksia. 
Hankintayksikön tarjousaikana julkaisemalla korjausilmoituksella tarjoajilta oli edellä 
mainitun lisäksi edellytetty referenssivaatimuksena kokemusta vähintään kahden 
arvonlisäverottomalta arvoltaan 100.000 euron hankkeen toteutuksesta sekä lisäksi 
rahoitukselliseen tilanteeseen liittyen luottokelpoisuuden osalta vähintään Rating Alfa 
A -luottoluokitusta tai vastaavaa.

– Markkinaoikeus: Referenssi- ja luottokelpoisuusvaatimusten lisääminen 
korjausilmoituksella ei ollut muuttanut hankinnan kohdetta tai tarjousten 
vertailuperusteita. Tarjoajille oli myös korjausilmoituksen julkaisemisen jälkeen 
katsottava jääneen kohtuullinen aika hankkia soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi 
edellytetty selvitys
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Soveltuvuusvaatimusten täydentäminen

> Hankintalaki 74 § ja erityisalojen hankintalaki 78 §

– Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat 

puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, 

hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, 

selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja 

hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä 

noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

• HE: tarjoajien ei olisi sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja 

asiakirjoihin. Esimerkiksi ehdokkaan tai tarjoajan ei tulisi sallia vaihtaa sellaista referenssiä, 

joka ei täytä hankintayksikön esittämiä vaatimuksia, mutta hankintayksikkö voisi pyytää 

ehdokkaalta tai tarjoajalta lisäselvitystä referenssin sisällöstä.
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Soveltuvuusvaatimukset / vertailuperusteet

> Samaa tekijää ei saa käyttää sekä soveltuvuusvaatimuksena että 

vertailuperusteena

– Suositeltavaa määritellä tarjouskilpailun valmisteluvaiheessa itselleen sekä 

soveltuvuusvaatimukset että vertailuperusteet

> Riskinä päällekkäisyydestä esimerkiksi avainhenkilöiden kokemus ja pätevyys
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Tarjoajien valinta

> Markkinaoikeus 27.5.2013 (231/13)

– Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on etukäteen ilmoittanut valitsevansa 

osallistumishakemuksen toimittavien tarjoajaehdokkaiden joukosta kolmesta viiteen 

ehdokasta neuvottelumenettelyyn. Näin ollen hankintayksikkö on hankintamenettelyn 

ehtojen mukaisesti voinut päättää kutsua jatkoneuvotteluihin neljä yritystä
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Johtopäätös

> Suositeltavaa ilmoittaa tarjouskilpailuun valittavien tarjoajien määrä 

vaihteluvälillä

– Jos tulee sopiva määrä hyviä ehdokkaita, voidaan tarjouskilpailuun ottaa kaikki 

soveltuvuusvaatimukset täyttäneet

• Ei tarvitse tehdä osallistumishakemusten vertailua ja valintapäätöksen perustelut on 

helpompi tehdä

– Jos tulee paljon soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita, voidaan vertailla 

osallistumishakemukset ja ottaa parhaat ehdokkaat tarjouskilpailuun

• Tarjoajien määrä voidaan rajoittaa tarkoituksenmukaiselle tasolle 
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Referenssit

> Rakennusurakoissa referenssitietoja saa pyytää enintään viimeksi kuluneiden 

viiden vuoden ajalta ja tavara- sekä palveluhankinnoissa enintään viimeksi 

kuluneiden kolmen vuoden ajalta

– Jos se on tarpeen riittävän kilpailun varmistamiseksi, referenssitietoja voidaan pyytää 

yli viiden ja kolmen vuoden ajalta

– (Aikaisemmin viisi ja kolme vuotta olivat ehdottomat määräajat ja tämä aiheutti 

monissa hankinnoissa ongelmia)
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Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

> Ehdokkailta ja tarjoajilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 

enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. 

> Perustellusta syystä vähimmäisliikevaihtoa koskeva vaatimus voi olla  

korkeampi. Hankintayksikön on mainittava tällaista vaatimusta koskevat 

perustelut tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä.

– Esimerkiksi hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvät suuret riskit tai se, että 

hankintasopimuksen oikea-aikainen ja asianmukainen toteuttaminen on ratkaisevan 

tärkeää esimerkiksi sen vuoksi, että se on välttämätön edellytys muiden 

hankintasopimusten toteuttamiselle.
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Muiden yksiköiden voimavarojen käyttö

> Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden 

voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. 

Myös ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden 

voimavaroja. 

> Muiden yksiköiden henkilöstön pätevyyteen ja kokemukseen liittyviä 

voimavaroja voidaan käyttää hyväksi vain, jos kyseiset muut yksiköt suorittavat 

hankinnan kohteena olevat rakennusurakat tai palvelut taikka osan niistä.

> Jos ehdokas tai tarjoaja käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja 

taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, 

hankintayksikkö voi edellyttää, että ehdokas tai tarjoaja ja kyseiset muut 

yksiköt ovat yhdessä vastuussa hankintasopimuksen toteuttamisesta.  
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Soveltuvuusvaatimukset

> Soveltuvuusvaatimuksena voi käyttää esimerkiksi RALA-pätevyyttä tai Suomen 

Asiakastieto Oy:n luottoluokitusta, mutta myös muu vastaava selvitys tulee 

hankintailmoituksessa ilmoittaa hyväksyttäväksi
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Alihankinta

> Hankintayksikkö voi rakennusurakka- ja palveluhankinnoissa sekä 

tavarahankintaan liittyvissä kokoamis- ja asennustöissä vaatia, että tarjoaja tai 

ryhmittymän jäsen itse toteuttaa tietyt kriittiset tehtävät.

– Erityisen kriittisiä töitä voisivat olla esimerkiksi hyvin vaativat, vaaralliset tai muutoin 

riskeiltään merkittävät rakennusurakkaan tai palveluun sisältyvät työt, joissa 

mahdollisimman lyhyt valvonta- tai vastuuketju on perusteltu. Töiden kriittisyys voisi 

johtua myös laadunvarmistukseen, sopimuskumppanin kokemukseen ja osaamiseen 

sekä sopimusoikeuteen liittyvistä syistä.
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Kysymykset ja vastaukset

> Hankinnasta kiinnostuneilla yrityksillä voi olla relevantteja kysymyksiä 

hankintailmoituksesta, joihin hankintayksikön on tärkeää vastata

> Hankintayksiköllä on kuitenkin velvollisuus toimittaa kaikki relevantit tiedot 

kaikille kiinnostuneille yrityksille

> Hankintailmoituksen lisätiedoissa on suositeltavaa ilmoittaa seuraavat tiedot:

– Hankinnasta kiinnostuneen yrityksen tulee toimittaa yhteystietonsa hankintayksikölle

– Hankintailmoitusta koskevat kysymykset tulee esittää tiettyyn päivään mennessä

– Hankintayksikkö toimittaa kaikki kysymykset ja vastaukset yhteystietonsa 

ilmoittaneille
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Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-

asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää seuraavat 

vaatimukset:

1) mikään pakollisista tai harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista ei koske 

ehdokasta tai tarjoajaa;

2) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat 

soveltuvuusvaatimukset.

22



Poissulkemisen edellytysten ja 
soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen

> Hankintayksikkö voi myös milloin tahansa hankintamenettelyn aikana pyytää 

ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan kaikki tai osan soveltuvuutta koskevista 

selvityksistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun 

varmistamiseksi.

– Jos esim. neuvottelumenettelyssä tarjoajien määrää karsitaan tarjoajien 

valintaperusteilla
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Rinnakkaiset osallistumishakemukset

> Hankintailmoituksen lisätietoihin on suositeltavaa sisällyttää seuraava ehto:

– Kukin ehdokas tai ehdokasryhmittymä voi tehdä vain yhden 

osallistumishakemuksen. Rinnakkaisia osallistumishakemuksia ei ole hyväksyttävää 

tehdä. Kukin yritys voi olla jäsenenä vain yhdessä ehdokasryhmittymässä.
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Konserniyhtiöt

> Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 19.5.2009 (C-538/07)

– Yhteisön oikeus on esteenä sellaiselle kansalliselle säännökselle, jossa, vaikka sillä 

tavoitellaan tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja avoimuutta koskevia laillisia 

tavoitteita julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteydessä, 

säädetään määräysvaltasuhteessa tai sidossuhteessa olevia yrityksiä koskevasta 

ehdottomasta kiellosta osallistua samanaikaisesti ja kilpailevasti samaan 

tarjouskilpailuun, ilman että niille annetaan mahdollisuutta näyttää toteen, että 

kyseisellä määräysvaltasuhteella ei ole ollut vaikutusta niiden toimintaan tässä 

tarjouskilpailussa. 
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