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Kilpailuttaminen on osa hankintaa

Sanna Karvinen 2009:
Julkisten hankintojen
Kilpailuttaminen

Miksi kilpailutetaan ?

• Kustannusten säästö
• Toimittajien tasapuolinen kohtelu
• Julkisten varojen kustannustehokas käyttäminen
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Milloin on syytä kilpailuttaa ?

• Aikataulu mahdollistaa toteuttajien / toimittajien
vertailun
• Toteutus‐ / laitekustannusten välillä voi olla
toimittajakohtaisia eroja

Milloin on pakko kilpailuttaa ?

• Ylitetään hankintalaissa määritetty kynnysarvo
• Hankkeessa on mukana julkista rahoitusta > 50%
• Esim vesihuoltoavustus
•

Varsinais‐Suomen Ely‐keskuksen päätös 2012
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Kynnysarvot

Hankinnan kynnysarvon ylittyessä
hankintailmoitus on julkaistava
HILMA:ssa

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2018

HILMA

”HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen
ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.
Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista
hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EUilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälkiilmoitukset. ”

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
HILMA-esimerkki
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Hankintalainsäädäntö
”Hankintalaki”
• 30.3.2007/348 Laki julkisista hankinnoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348

Hankintalainsäädäntö
”Erityisalojen hankintalaki”
• 30.3.2007/349 Laki vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070349
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Hankintamenettelyt
• Avoin menettely
•

kaikki halukkaat voivat pyytää saada
tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjouksen

• Rajoitettu menettely
hankintailmoituksen perusteella valitaan tarjoajat
tarjoajia on valittava hankinnan kokoon ja laatuun
nähden riittävä määrä (vähintään viisi)
• mahdollistaa tarjoajien määrän rajoittamisen ja siten
hankintamenettelyn keventämisen
Neuvottelumenettely
Suorahankinta
Puitehankinta
Suunnittelukilpailu
•
•

•
•
•
•

Mitä kilpailutetaan
vesihuoltohankkeessa
• Valvonta
• Konsultointi esimerkiksi hankinnoissa
• Suunnittelun ja rakentamisen valvonta

• Suunnittelu
• Hyvä suunnittelu säästää kustannuksia
• Rakentaminen
• Koko elinkaari

• Laitteet
• Elinkaarikustannukset

• Rakentaminen
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Tarjouspyyntö
• Hankintaprosessin tärkein asiakirja
• Laki ei määrää rakenteesta, mutta tulee olla
mahdollisimman selkeä
• tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia
tarjouksia (JulkHankL 40.1 §)
• Tarjouspyynnössä tulisi olla määriteltynä:
•
•
•
•

Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset
hankinnan kohde ja siihen liittyvät vaatimukset
tarjousten valinta‐ ja vertailuperusteet
tärkeimmät sopimusehdot

Tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset 1/4
Pakollinen poissuljenta
• tarjoaja tai sen johtohenkilö tai muu esimerkiksi
edustusvaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt vakavaan
rikokseen mistä on lainvoimainen tuomio:
• osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön
toimintaan lahjuksen antaminen
• veropetos
• Rahanpesu
• Kiskonnan tapainen työsyrjintä
• Voidaan tehdä missä tahansa vaiheessa
hankintaprosessia
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Tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset 2/4
Voidaan sulkea pois jos tarjoaja / tarjoajalla on
• jättänyt toimittamatta kaikkia vaadittuja selvityksiä ja
todistuksia kelpoisuudestaan
• konkurssissa tai velkasaneerauksessa
• lainvoimainen tuomio ammattinsa harjoittamiseen
liittyvästä lainvastaisesta teosta
• tehnyt vakavan virheen ammattitoiminnassa (pystyttävä
näyttämään toteen)
• verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen
laiminlyönti
• laiminlyönti tietojenannossa hankintayksikölle
hankintamenettelyn aikana

Tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset 3/4
Voidaan sulkea pois jos tarjoajan mukana oleminen on
esteenä tasapuolisen kilpailun toteutumiselle
Esimerkiksi konsulttia käytettäessä konsultti tekee ensin
suunnitelman ja siirtyy sen jälkeen laatimaan tarjousta
toteutuksesta
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Tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset 4/4
Tilaajan asettamat vähimmäisvaatimukset
• Liityttävä ehdokkaiden
• Taloudelliseen tilanteeseen
• Tekniseen suorituskykyyn
• Ammatilliseen pätevyyteen
• Oltava
• Suhteellisia
• Puolueettomia
• Perusteltavissa kohteen hankinnan kannalta
• Ei voida käyttää, jos ei ole etukäteen määritelty
• Pyritään turvaamaan toteutus

Tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset
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Hankinnan kohde
•

Määriteltävä huolellisesti ja mahdollisimman
tarkasti
• Kohteen kuvauksessa tiedot hankinnan
• laajuudesta
• asetetuista laatuvaatimuksista
• yksilöitävä niin, että se
• vastaa hankintayksikön tarpeita ja
käyttötarkoitusta
• vähimmäisvaatimukset ja toivotut
ominaisuudet tulevat selkeästi ilmi

Hankinnan kohde
•

Hankinnasta on annettava tekninen määrittely
•
•

•

•

Vesihuoltohankkeen suunnitelma-asiakirjat
viittaus standardiin, jolloin tulee lisätä viittauksen
perään ilmaisu ”tai vastaava”
• tavarahankinnat
• rakennusurakat
tarkkoja vaatimuksia koskien hankinnan
suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia
• palveluhankinnat
Ei saa mainita esim. tietyn valmistajan tuotetta, ellei
tämä ole ainoa mahdollinen tapa kuvata hankintaa
selkeästi ja tällöinkin on perään lisättävä ”tai
vastaava”-ilmaisu.
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Hankinnan kohde
•

Muistisääntö: hankinnan kohteen kuvauksen
tulisi vastata kysymyksiin
• Mitä ?
• Missä ?
• Milloin ?
• Kenelle ?
• Miten ?
• Miksi ?
• Kilpailun rajoittamiseen pyrkivät määrittelyt
ovat kiellettyjä
•

Ei voi määritellä siten että vain yksi merkki täyttäisi kriteerit

Valintaperusteet
•
•

Hinta
Kokonaistaloudellinen edullisuus
•
•
•

•

Arviointiperusteet ilmoitettava tarjouspyynnössä
Tarjousten vertailu tehtävä tarjouspyynnössä
esitettyjen arviointiperusteiden pohjalta
Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteet
ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä (mikäli
mahdollista)
Arviointiperusteista ei ole määritelty säädöksissä
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Valintaperusteet
•

•

Kokonaistaloudellisuuden mahdollisia arviointiperusteita:
• Hinta
• Toimitusaika
• Toimitusvarmuus
• Käyttökustannukset
• Elinkaarikustannukset
• Ympäristövaikutukset
• Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet
• Tekniset ansiot
• Huoltopalvelut
• Tekninen tuki
Oltava oleellisia hankinnan kannalta

Muita tarjouspyynnössä
mainittavia asioita
• Suhtautuminen vaihtoehtoisiin tarjouksiin ja
lisäkysymyksiin
• Tarjousten voimassaoloaika (päätös tehtävä tänä
aikana)
• Vuorovaikutus tarjousten laskenta-aikana sekä
yhteystiedot
• oikeus hylätä kaikki tarjoukset
Tarjouspyyntö esimerkki
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Tarjousten avaaminen
• Laki ei aseta vaatimuksia menettelytavalle
• Syrjimättömyys- ja tasapuolisuusperiaate tulee kuitenkin
ottaa huomioon
• tarjoukset tulee avata vasta tarjousajan päätyttyä
• kaikki tarjoukset on avattava samassa tilaisuudessa
• Tilaisuudesta laadittava pöytäkirja
• avaustilaisuuden aika ja paikka
• läsnäolijat (oltava useampia henkilöitä)
• saapuneiden tarjousten lukumäärä ja tarjoukset
lueteltuina
• erityiset seikat, joita tilaisuudessa saattaa ilmetä
esimerkiksi myöhästyneet tarjoukset, jotka on myöhästyneinä
hylättävä
25

Tarjousten kelpoisuuden
tarkastaminen
Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu vaarantuu

→

Velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät vastaa
tarjouspyyntöä
• Virheellisyys
• Puutteellisuus
• Myöhästyminen
• Sisältää tarjouspyynnön vastaisia sopimusehtoja

26
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Markkinaoikeus
Julkista hankintaa koskeva asia tulee markkinaoikeudessa
vireille kirjallisella valituksella.
Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota
asia koskee sekä tietyissä tapauksissa eräät viranomaiset.
Valittajana voi olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, joka on
osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen
tarjouskilpailuun on estynyt hankintayksiköstä johtuvasta
syystä.
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Markkinaoikeus
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
asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa
tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.
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Markkinaoikeus
Markkinaoikeus voi asettaa virheellisen hankintamenettelyn kieltämistä
ja virheellisen hankintamenettelyn korjaamista koskevan
määräyksensä noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.
Markkinaoikeus voi julkista hankintaa koskevan valituksen tultua
vireille kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon taikka
muutoin määrätä hankinnan keskeytettäväksi väliaikaisesti
markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.
Esimerkkejä:
Pöyhölänniemen Viemäriosuuskunta
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