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Laki julkisista hankinnoista ja 
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Hankintalaki ei määrää mitä sinä ostat.

Hankintalaki määrittää menettelytavat miten sinä ostat.

Soveltamisala
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.



HANKINTASÄÄNTELYN KATTAVUUS

Sääntely koskee keskeisesti itse kilpailuttamisprosessia
1) hankintailmoituksen julkaiseminen
2) tarjouspyynnön sisältö
3) hankintamenettelyn valinta
4) tarjousten valintaperusteet
5) hankintapäätöksen ja -sopimuksen tekeminen
6) valvonta- ja oikeussuojakeinot
•Säännökset myös markkinakartoituksen tekemisestä (hankintalain 
65 §) ja olennaisista sopimusmuutoksista (hankintalain 136 §).



Muuta velvoittavaa lainsäädäntöä

• Kuntalaki

• Hallintolaki

• Julkisuuslaki

• Laki henkilötietojen käsittelystä

• Sopimusoikeuden yleiset 
periaatteet

• Tilaajavastuulaki

Yksittäiseen hankintaan 
kohdistuvaa lainsäädäntöä

- Elintarvikelaki

- Kemikaalilainsäädäntö

- Jätelaki

- Kielilaki

- Saavutettavuuslaki

- Pakkauslainsäädäntö

- Liikennepalvelulaki

- Ym.………..



Julkisiin hankintoihin vaikuttaa sekä valtakunnalliset-
että organisaation omat strategiat



HANKINNAN PROSESSIKUVAUS



Hankinnan prosessi

Markkinakartoitus 65§

Ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen

hankinnan valmisteluun 66§

Hankintalain 

sääntelyn mukainen 

hankintamenettely

Hankintasopimuksen muuttaminen 

sopimuskaudelle 136§

Hankintasopimuksen irtisanominen 

erityistilanteissa 137§



Miten tavoitteita johdetaan ja seurataan?



Ota rinnakkain hyödyt, vaatimukset ja palvelulupaukset.
Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä mittareita käytämme? -

• Mittari 1

• Mittari 2

• Mittari 3

• Kuinka usein mittaamme?
• Mittari 1

• Mittari 2

• Mittari 3

• Miten ja missä raportoimme?

• Mittari 1

• Mittari 2

• Mittari 3

Viestintä, miten viestimme 
tavoitteiden toteutumisesta 
kaupungille, kuntalaisille ja 
toimittajalle?

- Kehittyikö palvelu sopimuskaudella 
kestävämmäksi?



Miten sopimuskauden onnistumista 
suunnitellaan?

Ratkaise pääkysymykset jo •  
hankintavaiheessa!

• Miten palveluntuottajan 
onnistumista mitataan 
sopimuskauden aikana?

• Miten onnistumista seurataan ja
kuka seuraa?

• Mitkä ovat tarkistuspisteet, joissa 
onnistumiset ja epäonnistumiset 
punnitaan?

Miten seurannan tulokset 
vaikuttavat toimintaan:

• Tuovatko ne bonuksia ja 
sanktioita?

• Raportoidaanko niitä johdolle?

• Johtavatko ne
kehittämistoimenpiteisiin?

• Miten palvelua kehitetään yhdessä?

• Kuinka paljon palveluntuottaja ja tilaaja
varaavat resursseja kehittämiseen?



Ei ole valmista sopimusta tai valmista 
tarjouspyyntöä kopioitavaksi, se täytyy rakentaa 
juuri sinun hankintaasi sopivaksi.

Löysin niin hyvän 
tarjouspyynnön googlettamalla, 
miksi en voi sitä suoraan 
kopioida?



Markkinavuoropuhelu - Markkinakartoitus

Tutki 

Tutustu 

Keskustele  

Tiedota

Voit julkaista tietopyynnön tai markkinavuoropuhelukutsun 
www.hankintailmoitukset.fi palvelussa tai kutsua alan toimijoita 

keskustelemaan suoralla kutsulla.

http://www.hankintailmoitukset.fi/


Miksi markkinavuoropuhelu?

• Auttaa selvittämään millaisia tuotteita tai palveluratkaisuja 
markkinoilta on saatavilla.

• Auttaa ymmärtämään millaisella menettelyllä kannattaa ko. 
hankinta kilpailuttaa.

Jaetaan tietoa:

- Hankintayksikkö kertoo omista tavoitteistaan ja tarpeistaan.

- Tarjoajat antavat tietoa, miten heidän tuotteensa tai palvelunsa 
ratkaisevat hankintayksikön tarpeen.



Hankintamenettelyn valinta

• Hankintayksikön tulee kertoa millaista menettelyä käyttää.

• Kansallisissa hankinnoissa ei ole menettelytapasäädöksiä

• Noudattaen avoimuutta, syrjimättömyyttä ja oikeasuhtaisia periaatteita 
voit määritellä oman hankintasi menettelyn.

• EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa menettelyt kuvattu 
hankintalaissa ja yhteisiä kaikissa EU-maissa.



Avoin menettely

• Yksivaiheinen

• Yleisesti tunnetuin

• Nopein

• Kansallisissa ei 
ilmoitettua 
vähimmäisaikaa. 
EU-kynnysarvon 
ylittävissä 30 pv 
auki, kun toimitaan 
sähköisesti.

• Soveltuu selkeisiin 
hankintoihin = kun 
hankintayksikkö 
tietää mitä on 
ostamassa.

• Ei voi ennakoida 
tarjousten/ 
tarjoajien määrää.



Rajoitettu menettely

• Kaksivaiheinen

• Osallistumispyynnön 
tulee olla EU-
hankinnassa auki 
vähintään 30 päivää.

• Tarjoajien valinnan 
jälkeen tarjousaika 
EU-hankinnassa 
vähintään 25 päivää.

• Varmistaa 
tarjoajien 
taloudellisen  
resurssin ja 
teknisen 
osaamisen.

• Mahdollisuus 
laadukkaisiin 
tarjouksiin, mutta 
vie enemmän 
aikaa ja 
resurssia.



Mahdollisuuksia on muitakin…

Näitä voidaan käyttää EU-hankinnoissa, mikäli hankintalaista 
ilmenevät perusteet täyttyvät:

• Neuvottelumenettely

• Kilpailullinen neuvottelumenettely

• Dynaaminen hankintajärjestelmä

• Innovaatiokumppanuus

• Suunnittelukilpailu

• Suorahankinta



Menettelytekniikoita

• Puitejärjestely

• Käänteinen kilpailutus

• Sähköinen huutokauppa

• Sähköiset luettelot

• Tekniikat eivät ole hankintamenettelyjä, vaan tapoja toimia
tarjousten vertailussa sekä mahdollisesti sopimuskaudella
tehtävissä hankinnoissa tai minikilpailutuksissa.



Rakennetaan toimiva sopimus ja 
tarjouspyyntö jolla saadaan tavoitteet 
täyttävä yhteistyökumppani.

Tarjouspyyntö liitteineen:

- Palvelun kuvaus tai tuotteen vaatimukset

- Palvelun vastuunjako sopimusaikana

- Tarjouslomake

- Sopimusluonnos (muuttuu sopimukseksi vasta sopimuksen teon
yhteydessä)



Mitä vaadit - Mitä vertailet

Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset: 

Tarjotun tuotteen tai palvelun tulee täyttää ilmoitetut

vaatimukset ja ominaisuudet.

Mikäli vaatimukset eivät täyty tarjous tulee hylätä.

Laadulliset vertailuperusteet:

Vähimmäisvaatimuksen ylimenevä laatu (lisäarvoa tuottava), 
siltä osin kuin se on kuvattu tarjouspyynnössä.

Laadun vertailu tulee kuvata niin hyvin että sen avulla voi 
ennakoida mistä saa laatupisteitä.



Vertailuperusteiden valinta

Väittämiä:

Ensin on tiedettävä, mitä haluaa. Vasta sen jälkeen voi 
tuumailla vertailuperusteiden painoarvoja.

Siinä missä vähimmäisvaatimuksissa huomioidun laadun 
tarjoaminen on pakollista, vertailussa lisäarvoa tuovan 
laadun tarjoaminen on aina vapaaehtoista.

Onko asioita joiden saaminen ei ole välttämätöntä, mutta 
tilaaja on niistä valmis maksamaan? Laatu maksaa aina ☺



Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Vastuullisuuden eri tasoja

- Ympäristövastuullisuus

- Sosiaalinen vastuullisuus

- Taloudellinen vaikuttavuus

- Juridinen oikeudellisuus

- Yhteiskuntavastuu



Aseta ehdoton vaatimus realistisesti

• Varmista että potentiaaliset tarjoajat voivat vaatimuksen täyttää 
ja todentaa.

• Kun vaadit ympäristömerkkiä, muista että myös jokin muu 
vastaavat kriteerit täyttävä merkki tulee hyväksyä = lue merkin 
vaatimukset.



Hankinnalla hyvään sopimukseen

Mistä rakentuu hyvä sopimus?

Hankintaprosessi on kokonaisuus, jossa keskiössä tulee 
olla kohteeseen soveltuva, tarpeet täyttävä hyvä sopimus 
joka sisältää liitteinä tarjouspyynnön oheismateriaaleineen.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata 
kilpailutuksen ehtoja ja täyttää sekä tilaajan että toimittajan 
tarpeet kestävälle yhteistyölle.



Asioiden ja tapahtumien ennakointi 
sopimusta tehdessä on tärkeää!

1. Palveluntuottajan / toimittajan velvoitteet ja vastuut.

2. Toimitettavan palvelun tai tavaran laadun pysyminen 
muuttumattomana tai sallitaanko jokin muutos?

3. Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet.

4. Mahdolliset optiot tai lisähankinnat.

Mitä sitten jos?



Tavoitteena hyvä ja toimiva sopimus
136 §

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana
Hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa
palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa
sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä.
Olennaisena pidetään ainakin muutosta, jos:
1) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin kuuluneet
hankintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen
ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn
tarjouksen hyväksymisen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää
osallistujia;
2) sopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti
edullisempi sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä 
hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritetty;

3) muutos laajentaa sopimuksen tai puitejärjestelyn soveltamisalaa huomattavasti;

4)sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt 
sopimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla.



Hankinnan kohteen kuvaus / kokonaisuus

Hankinnan kohteen kuvaus on tahdon ilmaus ->
haluan tämän.

Sopimuksessa: Haluan että sinä toteutat tämän mistä 
olemme sopineet = hankinnan kuvaus.

Jos et sitä toteuta kuten sovittiin minä puran 
sopimuksen.



Sopimus, jonka kaikki ymmärtävät

”Sopimukset ovat liian tärkeitä jäädäkseen yksin juristien asiaksi”.

Aikajanoja, kaavioita ja kuvallisia elementtejä käyttämällä voidaan 
poistaa tulkinnanvaraisuuksia ja varmistaa, että osapuolet ovat 
ymmärtäneet sopimuksen olennaisen sisällön oikein.

Erityisesti tulee kiinnittää huomio sopimusriskien hallintaan ja
ennakointiin.



MYYJÄN VELVOLLISUUDET



Suunnittele sopimusseuranta ja kerro 
tarjoajalle mitä siihen sisältyy:

• Luo itsellesi sopimusseurannan vuosikello ja kerro 
tarjouspyynnössä mitä sopimusseurantaan sisältyy.

• Näin tarjoaja osaa varautua ja resursoida kuvaamasi prosessin 
vaatiman työmäärän tarjousta laskiessaan.

• Sitouta jo hankinnan valmistelu vaiheessa sekä 
substanssiosaaja että sopimusosaaja mukaan 
sopimusseurantaan.



Sopimuksen muistilista:

Mitä ostetaan (xx-palvelua ajalle xx)

Miten ostetaan (paikalla tuotettuna ja maksamme xx €)

Myyjän ja ostajan velvollisuudet ja vastuut (rajapinnat ?) 

Mitä sitten jos homma ei toimi?

Yhteistyö (palvelunseurantapalaverit?)



Ennakoi ja suunnittele

• Koska hankintalaki määrittää (rajaa) mahdollisuudet
sopimusaikaisille muutoksille, sisällytä sopimukseen
kehittäminen ja muutosten mahdollisuudet.

• Luo porkkanoita hyville asioille joilla kehitetään tavoitteisiin 
pääsyä.

• Muista myös sanktioiden mahdollisuus jos tavoitteita ei 
saavuteta.



Käytä oikeaa ilmoituslomaketta

Lomakepohjan valintaan vaikuttaa, sovellettava laki, hankinnan ennakoitu 
arvo ja hankinnan laji.

Kansallisen kynnysarvonmukaiset ilmoitukset

Kansallinen hankintailmoitus (99)

Yleinen avoimuusilmoitus (92)

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus



EU-kynnysarvon mukaiset ilmoitukset
EU-ilmoitukset:

Ennakkoilmoitus, Hankintailmoitus, Jälki-ilmoitus.

Erityisalat:

Ohjeellinen kausi-ilmoitus, Hankintailmoitus erityisalat, Jälki-ilmoitus 
erityisalat.

Liitteen E-mukaiset Hankinnat:

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset, 
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat,

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset. 

Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus



Yleiset ilmoituspohjat

• Korjausilmoitus

• Vapaaehtoinen ennakkoavoimuutta koskeva ilmoitus 
(suorahankintailmoitus)

• Muutosilmoitus (sopimusmuutoksista)



Valitse oikea CPV-koodi
Oikean koodin käyttäminen on tärkeää hankinnan yksilöimiseksi. 

Virheellinen CPV-koodi voi johtaa myös hankintalaissa säädettyjen

seuraamusten määräämiseen.

Oikeuskäytännössä käsitelty mm. CPV-koodin

– ylimalkaisuutta,

– tulee luokitella riittävästi hankintaa,

– tulee vastata hankinnan kohdetta ja sisältöä,

– systematiikkaa eli koodin kuulumista tiettyyn osastoon,

–ilmoittamista, jos hankinta kattaa useita kokonaisuuksia. Hankintayksikön 
tulisi tällöin sisällyttää hankintailmoitukseen kutakin hankinnan osaa 
koskevat koodit.



Korjausilmoitus

Mikäli hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen huomataan, että joko hankintailmoitukseen tai 
tarjouspyyntöön on lipsahtanut virheitä, jotka vaativat korjausta, jotta koko hankintaprosessi ei 
menisi pieleen.

”Korjausilmoitusmenettely on hankinnan keskeyttämistä joustavampi vaihtoehto ja soveltuu 
tilanteisiin, joissa tarjousaikaa on vielä jäljellä ja virheet ovat pieniä eikä niillä ole oleellista 
merkitystä tarjouskilpailun kannalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tarjousajan jatkaminen tai 
pienet kirjoitusvirheet koskien päivämääriä, tilausmääriä, teknisiä määritelmiä yms. virheitä, 
jotka eivät hankinnan kohteen kannalta ole kovinkaan merkittäviä ja joihin myös tarjoajat voivat 
kohtuudella reagoida.”

Korjausilmoitukseen on HILMA-palvelussa oma lomake ja hankintajärjestelmissä se tehdään 
hankinnan muokkauksen kautta.



Hankinnan keskeyttäminen

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, 
vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä. Hankinta voidaan keskeyttää 
hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankinnan keskeyttämisestä tulee tehdä perusteltu päätös.

”Hankinnan keskeyttämistä tulee puolestaan harkita tilanteissa, joissa virheet ovat niin 
merkittäviä, että niiden korjaaminen muodostaa hankinnan kohteesta täysin erilaisen. Tällöin 
pelkkä korjausilmoituksen julkaisu ei välttämättä riitä tilanteen pelastamiseksi, vaan 
hankintayksikön on syytä harkita hankinnan keskeyttämistä ja uudelleen kilpailuttamista 
huolellisemmin valmistelluilla tarjouspyyntöasiakirjoilla. Hankinnan voi toki keskeyttää 
myöhemmässäkin vaiheessa, jos sille on tosiasialliset perustellut syyt.”

EU-hankinnasta tulee julkaista keskeyttämisilmoitus jälki-ilmoituslomakkeella.

Keskeyttämisen jälkeen voidaan käynnistää täysin uusi hankintaprosessi.



Tarjoukset tarkastetaan, vertaillaan ja 
tehdään perusteltu päätös

Rakenna tarjouspyyntö niin, että tarkastus ja vertailu on
loogista ja yksinkertaista.

Muista, että et voi käyttää muita kuin ilmoitettuja
kelpoisuusvaatimuksia tai vertailuperusteita.

Hankintapäätöksen tulee perustua ilmoitettuihin 
perusteisiin ja olla selkeä. Jokaisen tarjoajan tulee 
ymmärtää miten hänen tarjoustaan on arvioitu, mihin 
arviointi ja päätös perustuu.



Päätöksen tiedoksianto

Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille hankintaan 
osallistuneille (asianosaisille) sähköisenä. Päätökseen 
liitetään valitusosoitusohje.

Päätöksen jälkeen hankinnan asiakirjat ovat 
asianosaisjulkisia.

Liikesalaisuudet ja henkilötiedot pysyvät salaisina.

Sopimuksen teon jälkeen asiakirjat ovat julkisia, pois lukien 
liikesalaisuudet ja henkilötiedot.



Valitusaika päätöksissä ja tarjoajan 
oikeusturvakeinot
Päätökseen liitettävän oikaisu- ja muutoksenhakuohjeen, eli 
valitusosoitusohjeen tulee täyttää hallintoprosessilain (Laki 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019) vaatimukset.
Laissa säädetään oikeudenkäyntimenettelystä mm. 
hallintotuomioistuimissa ja markkinaoikeudessa.

Uusi laki tuli voimaan 1.1.2020 ja muutti hallintolain 
säännökset valitusosoituksen sisällöstä. Hallintoprosessilakia 
ja muutettua hallintolakia sovelletaan hankintayksiköiden 
päätöksiin, jotka on tehty lakimuutosten voimaantulon jälkeen. 
1.1.2020 jälkeen hankintapäätöksiin tulee liittää 
valitusosoitukset, joissa on muiden ohjeiden lisäksi maininta 
oikeudenkäynnistä perittävästä tuomioistuinmaksusta.



Sopimus on aina yhteistyötä
Toimiva yhteistyö myyjän kanssa luo perustaa palvelujen
jatkuvalle kehittämiselle.

Hyvän yhteistyön edellytys on luottamuksen sekä yhteisen
näkemyksen rakentaminen palvelutoiminnan tavoitteille ja
toteutukselle.

Yhteistyössä tarvitaan molemminpuolista ammatillista 
kunnioitusta ja luottamusta sekä avointa asiallista ilmapiiriä, 
jossa keskitytään ratkaisujen löytämiseen myös 
ongelmatilanteissa.

Jos ongelmatilanteita tulee, on tärkeää, että niihin puututaan
mahdollisimman pian ja asian käsittely dokumentoidaan.



Me teemme julkisista hankinnoista 
vaikuttavia ja laadukkaita omalla 
toiminnallamme
Keskustelu julkisten hankintojen ympärillä on helposti negatiivisesti 
värittynyttä – vanhukset jäävät ilman ruokaa, rakennusurakat 
viivästyvät ja halvin hinta voittaa.

Ei anneta periksi. Puhutaan hankinnoista itse aina hyvää tai
kritisoidaan rakentavasti ja etsien ratkaisuja.

Julkiset hankinnat ovat juuri niin huonoja (hyviä!) kuin teet 
niistä.

Iloitse onnistumisista!

Iloitse uuden oppimisesta, kohtaamisista, ymmärryksen lisäämisestä 
ja hyvin sujuvasta sopimuskaudesta. Riemuitse kaikesta siitä, mikä 
meni kilpailutuksessa hyvin. Onnistumiset kantavat niiden hetkien yli, 
kun joku uhkaa tehdä toiminnastasi rikosilmoituksen.

https://hankintaturisti.com/2015/12/03/taasko-halvin-hinta-voittaa/


Sopimusseuranta



Hyvä ja toimiva sopimusaika

• Luo sopimusseurannasta kehityskumppanuus Jatkuvan 

yhteisen parantamisen malli.

• Tilaajan tulee määritellä sopimuksessa mitä välineitä 

sopimusseurannassa käytetään.



Vuodenkiertoon liittyviä toimenpiteitä

• Hintojen tarkistaminen määrätyin väliajoin.

• Sovitut seurantakokoukset.

• Raportointiväli: Tarkistetaan, ovatko raportit tulleet sovituin välein ja raportoinnin
tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen.

• Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten vastaanottaminen määrätyin väliajoin.

Sopimusmuutokset: Tarkistetaan, onko tarvetta muuttaa/päivittää sopimusta

• Muut asiat:

• Tuotevalikoiman tarkistaminen.

• Selvitetään toimittajan kanssa ongelmia.

• Onko reklamoitu, jos vakavia rikkomuksia, harkitaan seurauksia.



Hinnanmuutosehdot sopimukseen

Kuinka usein annetaan mahdollisuus hinnanmuutokseen? Varmista esim. 
markkinavuoropuheluin, voidaanko alalla sitoutua esim. useaksi vuodeksi kiinteään 
hintaan vai olisiko edullisempaa antaa vuosittainen mahdollisuus 
hinnanmuutokseen.

➢Mitä vähemmän neuvotteluvaraa annetaan hintaneuvotteluun, sitä vähemmän
työtä se teettää sopimusyhteyshenkilöllä.

➢Halutaanko sitoa hinta johonkin indeksiin/kattoon?

➢Halutaanko jokin hintaelementti kiinteäksi ja toinen muuttuvaksi?

➢Halutaanko, että alennukset ja hintaedut koskevat myös tuotteiden uusia versioita 
ja laajennuksia?



Sopimuksen muuttamisen rajat:
kielletyt olennaiset muutokset (HE 108/2016 §136)

• Muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin kuuluneet 
hankintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden, kuin alun perin valittujen 
ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn 
tarjouksen hyväksymisen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää 
osallistujia.

• Hankintasopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen 
taloudellisesti edullisempi toimittajalle sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä 
hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritelty.

• Muutos laajentaa hankintasopimuksen soveltamisalaa huomattavasti.

• Sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt 
hankintasopimuksen, korvataan uudelle sopimuskumppanilla.

• Myös muu olennainen muutos.



Sopimuksen muuttamisen rajat:
Sallitut vähäiset muutokset (HE 108/2016 §135)

• Muutos perustuu hankintamenettelyssä tiedossa olleisiin selkeisiin sopimusehtoihin,
eivätkä muuta sopimuksen tai puitejärjestelyn luonnetta.

• Yllättävä tarve lisätöille tai –palveluille taikka ylimääräisille tavarantoimituksille ja jos 
sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisesta tai teknisistä syistä ja 
aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä 
hankintayksikölle (enintään alle 50 % alkup.sop. arvosta).

• Ennalta arvaamaton olosuhdemuutos, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut 
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen (enintään alle 
50 % alkup.sop. arvosta).

• Alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla (ja tämä on
mainittu sopimuksessa) yhtiöjärjestelyn (sulautuminen, yritysosto jne.) vuoksi ja uusi
toimittaja täyttää alkuperäiset soveltuvuusvaatimukset.

• Vähäarvoinen sopimusmuutos joka alittaa kansallisen kynnysarvon eikä vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen (arvo alle 10 % alkup. palvelu- ja tavarahankintasop. 
arvosta ja alle 15 % alkup. rakennusurakkasop. arvosta).

• Muutokset eivät ole arvosta riippumatta olennaisia muutoksia.



Suorahankinta lisätilauksena 
(HE 108/2016 § 41,2)

Optio: Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on 
alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai 
palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai 
palveluhankintaa.

Edellytykset:

Alkuperäisessä palveluhankinta- tai rakennusurakkatarjouspyynnössä on ajallisesti ja 
sisällöllisesti ennalta määrätty optioehto, joka on huomioitu

–alkuperäisessä tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa sekä

–sopimuksen arvon laskemisessa.

Option käyttöön liittyy kolmen (3) vuoden aikarajoitus, joka alkaa alkuperäisen sopimuksen 
tekohetkestä.



Sopimusseurannan resurssointi

• Taloudellinen seuranta - laskutus oikein

• Laadun seuranta – palautteen kerääminen ja yhteinen 
kehittäminen

• Vastuullisuustavoitteiden seuranta – lupausten toteutuman 
seuranta



Ohjausryhmä sopimukselle

• Valvoo että sopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan sovitulla 
tavalla sovitussa aikataulussa.

• Seuraa kustannuksia suhteessa tavoitteisiin.

• Ratkaisee mahdolliset erimielisyydet toimivaltansa puitteissa.



Varautuminen ?

• Varmista, että toiminta poikkeustilanteissa on saumatonta ja 
yhteistyötä ja sopimuksen sisältö tämän osalta myös kaikkien 
tiedossa.



Jos kaikki ei toimikaan kuten on sovittu

• Reklamoi oikein ja ajoissa
- kirjallisesti ja perustellen.

Vaaditaan virheen korjaamista ja viiveen poistamista välittömästi 
sekä selvitystä toimenpiteistä.

➢ Kateosto-oikeus viivästyksestä (JYSE 2014)

➢ Sakko

➢ Jos on tehty palvelutasosopimus (SLA), sovitun palvelutason alittamisesta seuraa sovittu sanktio

➢ Sopimuksessa määritellyt sopimussakot
➢ Sanktion voi JYSE 2014 (Palvelut kohdan 13; Tavarat kohdan 10) mukaan pidättää

maksamattomasta hinnasta

➢ Vahingonkorvaus ja hinnanalennus sopimuksen mukaisesti

➢ Jos muu ei auta, sopimuksen irtisanominen ja purkaminen



Älä ole hidas koala!
Reklamoi välittömästi! 

Muutoin menetetään oikeus

vaatia seurauksia

(ns. hiljainen hyväksyminen).

Reklamaatio katkaisee myös 
vaatimuksen 
vanhentumislainmukaisen 
vanhentumisen.



Reklamointiin varautuminen

Tiedostetaan kuka vastaa reklamoinnista.

Hiotaan reklamaatioprosessi valmiiksi ja ymmärretään että 
reklamoinnissa ei ole mitään hankalaa.

Suunnitelmallisesti: Sopimusyhteyshenkilöt tulee ohjeistaa, että 
reklamaatio lähetetään aina heti ongelman ilmetessä!

➢Yleiset puheet ja epäselvät valitussähköpostit tai palaverit eivät 
käy reklamaatiosta.

➢Valmis reklamaatiopohja nopeuttaa reagointia.

➢Aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.



Reklamaation sisältö

1) Kun ongelman syytä ei ole vielä selvitetty

Lähetetään Toimittajalle reklamaatio -otsikolla ilmoitus, että jotakin on pielessä, että asiaa 
selvitellään sekä kehotus yhteistyöhön.

2) Kun ongelma on jo selvitetty

➢Sopimus ja osapuolet

➢Mitä on sovittu

➢Mikä on ongelma ja listataan rikotut sopimuskohdat

➢Korjausvaatimus ja sille määräaika

➢Varoitetaan sopimuksen mukaisista seurauksista ellei ongelmaa korjata määräajassa 
taikka vaaditaan sopimuksen mukaisia seurauksia (kateosto, hinnanalennus, sakko, 
vahingonkorvaus, irtisanominen, purku, ikävä julkisuus toimittajalle)

➢Vaaditaan selvitystä tai neuvottelua määräajassa

➢Pidätetään oikeus tarkentaa vaatimuksia myöhemmin



Esimerkki reklamaatiokirjeestä

1.Tilaaja reklamoi virheistä Yhtiö Oy:n tilaajalle toimittamassa palvelussa. Palvelussa on olennainen virhe, 
koska palvelu ei vastaa sitä, mitä osapuolet ovat sopineet xx.xx.2020 päivätyssä sopimuksessa ja sen liitteissä, 
eikä sitä, mitä osapuolet ovat yhdessä määritelleet.

2. Tilaaja vaatii toimittajaa korjaamaan sopimusrikkomuksensa siten, että palvelu toimii virheettömästi
seuraavaan maanantaihin mennessä.

3.Sopimuksen liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyssä on kohdassa x esitetty seuraavia vaatimuksia palvelulle: 
aaa, bbb, ccc. Palvelussa on havaittu seuraavat virheet: aa, bb, cc.

4. Virheiden seurauksena tilaajalle voi aiheutua huomattavaa vahinkoa. Ottaen huomioon virheiden määrä ja
toistuvuus, ei virheitä voida pitää yksittäistapauksina tai vähäisinä.

5.Tilaaja kutsuu toimittajan yhteiseen palaveriin xx.xx.2021, jossa selvitetään, miten toimittaja tulee 
korjaamaan tilanteen ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tilaaja edellyttää toimittajalta viikon sisällä kirjallista 
selvitystä siitä, miten se tulee korjaamaan tilanteen.

6.Tilaaja ilmoittaa pidättäytyvänsä kaikista palveluun liittyvistä maksuista, kunnes virheet on tilaajan 
hyväksymällä tavalla korjattu. Tilaaja varaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta ja tarkentaa muutoinkin 
vaatimuksiaan sekä esittää uusia vaatimuksia, mikäli tähän ilmenee aihetta.

7. Toimittajan laatima selvitys pyydetään toimittamaan ja tiedustelut osoittamaan palvelujohtaja xxx:lle,
johtaja@kunta.fi, puh. xxx xxxx xxx.

mailto:johtaja@kunta.fi


Reklamaatioprosessi ja sen jälkeiset toimet:

• Reklamaation lähettämisen 
jälkeen voidaan pohtia 
jatkotoimia.

• Reklamaation lähettäjä 
seuraa, korjaako Toimittaja 
vian/puutteen ja informoi 
sopimuksen omistajaa 
tilanteen kehittymisestä.

Mahdolliset jatkotoimet:

✓Ei seurauksia

✓Tarkennettu reklamaatiokirjelmä

✓Neuvottelu

✓Kateosto

✓Sopimussakko

✓Maksunpidätys

✓Vahingonkorvaus

✓Hinnanalennus

✓Sopimuksen irtisanominen

✓Sopimuksen purkaminen

✓Haastehakemus



Sopimuksen päättyminen

• Määräaikainen sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista kun 
sovittu määräaika päättyy (tämä kannattaa ilmoittaa myös 
sopimuksessa).

• Mahdollisten optioehtojen käytöstä tulee tehdä päätökset 
ajoissa.



Sopimukset ovat aina yhteistyötä

• Puhutaan

• Kuunnellaan

• Kehitetään

• Kehitytään


