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JULKINEN HANKINTA

Mikä on julkinen hankinta?

• Julkisia hankintoja ovat
– tavaroiden ostaminen, 
– palveluiden ostaminen, 
– palvelujen käyttöoikeussopimukset, 
– tavaroiden tai palveluiden vuokraaminen, 
– osamaksulla ostaminen, 
– leasing ja optiosopimukset sekä
– rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen. 

• Hankintaa ei ole esim. 
– omana työnä tekeminen, 
– palkkaaminen työsuhteeseen tai 
– maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai 

vuokraus.



JULKINEN HANKINTA

Milloin hankintalakia pitää noudattaa?

• Hankintalakia pitää noudattaa aina, kun hankintalain hankintayksikkö tekee 
kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan

• Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin 
hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta 
hankintalakia.

• Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden 
hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia 
mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten 
hankintojen kilpailutuksessa. 



JULKINEN HANKINTA

Kynnysarvot

• Kansalliset kynnysarvot 1.6.2010 alkaen

tavara- ja palveluhankinnat, 
käyttöoikeussopimukset
suunnittelukilpailut 30.000

Liitteen B terveydenhoito- ja
sosiaalipalvelut (ryhmä 25) ja 
eräät työvoimahallinnon koulutus-
palvelut yhteishankintana 100 000

Rakennusurakat
Käyttöoikeusurakat 150 000

• EU-kynnysarvot 1.1.2012 alkaen (Hankintalain 16 §)

Tavarahankinnat ja palveluhankinnat
Suunnittelukilpailut 200 000

Rakennusurakat, käyttöoikeusurakat 5 000 000



JULKINEN HANKINTA

Mikä on HILMA?

• EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ja kansallisista hankinnoista on julkaistava 
hankintailmoitus sähköisessä HILMA- järjestelmässä

• Ilmoitusvelvollisuus on ehdoton muotovaatimus 

• HILMA-järjestelmää ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Edita Oyj, 
joka lähettää EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset edelleen Euroopan unionin 
virallisten julkaisujen toimistoon. Se puolestaan julkaisee ne Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily)

• HILMA löytyy osoitteesta: www.hankintailmoitukset.fi



JULKINEN HANKINTA

Mitä tarkoitetaan julkisten hankintojen periaatteill a?

• Kaikissa hankintamenettelyissä tulee noudattaa Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisia seuraavia toimintavelvoitteita kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa 

• Syrjimättömyys 
– ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava samalla tavalla riippumatta  

kansallisuudesta, sijoittautumisesta johonkin jäsenvaltioon tai alueelle
– eri paikkakunnilta olevia ehdokkaita tai tarjoajia kohdellaan samalla 

tavoin kuin esimerkiksi oman kunnan yrityksiä
– hankinnalle asetetut vaatimukset eivät saa olla paikallisia, tiettyä aluetta 

suosivia tai syrjiviä

• Yhdenvertaisuus, tasapuolisuus
– hankinnan kohteen määrittely ei saa asettaa tarjoajia epätasa-

arvoiseen asemaan 
– tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa asetetut vaatimukset koskevat 

samalla tavoin kaikkia tarjoajia 



JULKINEN HANKINTA

Mitä tarkoitetaan julkisten hankintojen periaatteilla ?

• Avoimuus
– hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata 
– hankinnasta ilmoitetaan julkisesti
– tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedotetaan tarjouskilpailuun 

osallistuneille 
– hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia 

• Suhteellisuus
– hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan 

päämäärän kanssa, siten esimerkiksi tarjoajien soveltuvuusehtojen 
asettamisessa on huomioitava hankinnan luonne ja arvo

– tarjouspyynnön sisältöön tai tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien 
vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden



JULKINEN HANKINTA

Julkisuus

• Tarjouspyyntö tulee yleisöjulkiseksi allekirjoittamisen jälkeen
• Tarjousten täydennyspyynnöt ja muut tarjouskilpailun käsittelyä varten laaditut 

selvitykset tulevat yleisöjulkiseksi, kun sopimus on allekirjoitettu
• Hankintapäätös ja –sopimus tulevat yleisöjulkiseksi, kun ne ovat allekirjoitettu

• Tarjoukset ja osallistumishakemukset tulevat yleisöjulkiseksi vasta sopimuksenteon 
jälkeen

– Asianosaisilla on oikeus saada tieto asiakirjoista jo päätöksenteon jälkeen

– Lähtökohtaisesti liike- ja ammattisalaisuudet ovat salassapidettäviä, mutta 
hankinnoissa asianosaisilla on tiedonsaantioikeus toisen asianosaisen 
tarjouksessa olleisiin vertailuun vaikuttaneisiin seikkoihin, vaikka ne olisivat 
ilmoitettu liikesalaisuuksiksi



JULKINEN HANKINTA

Muutoksenhaku

• Hankintapäätös tiedoksi ensisijaisesti sähköisesti
• Hankintaoikaisu

– Tarjoaja 14 pvää päätöksen tiedoksisaannista

– Hankintayksikkö 60 pvää päätöksestä
– Rinnakkainen markkinaoikeuteen tehtävän valituksen kanssa

• Valitus markkinaoikeuteen

– Tarjoaja
– 14 pvää päätöksen tiedoksisaannista valitusosoituksin

– 6 kk tiedoksiannosta, jos päätös tai tiedoksianto puutteellinen

• Otto-oikeus



Hankintaorganisaatio

Konsernihallinto
Hankintojen ohjaus ja kokonaishallinta

Hankintojen ohjausryhmä Hankintajohtaja

Hankintaryhmä

Operatiivinen hankinta
Hankintakeskus, palvelukokonaisuudet,

liikelaitokset



STRATEGINEN HANKINTA

KONSERNIHALLINTO

• Hankintojen ohjausryhmän tehtävä

1) hankintojen/kilpailuttamisen toimintaperiaatteiden valmistelu
2) hankintaohjelman kokoaminen 
3) hankintaosaamisen kartoittaminen ja koordinointi
4) palvelustrategian valmisteluun osallistuminen kilpailuttamisen näkökulmasta
5) sovelluskehitys yhteistyössä Talouskeskus Liikelaitoksen kanssa
6) hankintojen yritysvaikutusten arviointi sekä yritysyhteistyö ja sen linjaaminen
7) muut kaupunginjohtajan määräämät tehtävät.

• Hankintojen ohjausryhmän jäsenet
– Timo Koivisto, apulaiskaupunginjohtaja, pj
– Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö
– Ari Hirvensalo, talousjohtaja
– Seppo Mäkinen, talousjohtaja
– Tapio Soini, kehittämisjohtaja
– Kari Ström, apulaiskaupungininsinööri
– Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja
– Marjo Laine, hankintajohtaja, sihteeri



STRATEGINEN HANKINTA

Hankintojen alustavat toimintaperiaatteet
• Hankintaosaaminen

– Pääpaino strategisesti tärkeisiin hankintoihin
– Hankintaosaamista siirretään yhteishankinnoista esim. vanhus- ja vammaispalveluihin

• Ennakoiva toiminta
– Hankintaohjelma
– Hankintaprosessissa painopiste valmisteluun ja sopimusaikaiseen seurantaan
– Hankinnoista tiedottaminen

• Sähköiset järjestelmät
– Sähköinen kilpailutus, sähköinen tilausjärjestelmä ja sopimuksenhallinta

• Kestävä kehitys ja innovatiiviset hankinnat
– Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat huomioon

• Yritysyhteistyö
– Yrittäjien hankintailta, hankintafoorumi



OPERATIIVINEN HANKINTA

• Hankintakeskus
– Yhteishankinnat
– Sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut 

• Palvelukokonaisuudet
– Kaupunkirakennepalvelut
– Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut

• Liikelaitokset
• KL –Kuntahankinnat Oy

– Yhteishankintoja
– Palvelukokonaisuuksien omia hankintoja



OPERATIIVINEN HANKINTA

v. 2011 / yht. 87,3 M€
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OPERATIIVINEN HANKINTA

v. 2012 / yht. 39,5 M€
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OPERATIIVINEN HANKINTA

HANKINTAOIKAISUT JA VALITUKSET
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OPERATIIVINEN HANKINTA
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OPERATIIVINEN HANKINTA

HANKINTAPROSESSI

SOPIMUSSUUNNITTELU JA VALMISTELU
loppukäyttäjä substanssiosaaja

yrittäjät hankinta-asiantuntija

KILPAILUTUS

hankintalaki hankintapäätös

tarjouspyyntö muutoksenhaku

SOPIMUSKAUSI

seuranta sopimusmuutokset



KIITOS!


