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Julkisia hankintoja kilpailutetaan hankintalakien sääteleminä. Kesällä 2007 astui 
monien vaiheiden jälkeen voimaan uusi julkisia hankintoja koskettava hankintalaki 
korvaten vanhan, jo 14 ja puoli vuotta voimassa olleen edellisen hankintalain. 
Hankintalaki uudistettiin vastaamaan vuonna 2004 voimaan tulleita EU:n 
hankintadirektiivejä, joiden tarkoituksena oli ottaa huomioon tapahtunut tekninen ja 
taloudellinen kehitys. 
 
Julkisia hankintoja koskeva sääntely on tiukkaa ja velvoittaa lähtökohtaisesti 
kilpailuttamaan kaikki kalenterivuoden sisällä tapahtuvat yli 15 000 euron hankinnat. 
EU:n myötä avoimuus julkisissa hankinnoissa on huomattavasti lisääntynyt ja kaikki 
riittävän isot julkiset hankinnat kilpailutetaan EU –laajuisesti. Poikkeuksena 
kilpailuttamisesta toteutetaan suorahankintoja, jotka jäävät hankintalakien 
kilpailuttamisvaatimuksen ulkopuolelle. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kilpailutusten taustalla olevaa teoriaa eli 
sitä, miksi julkisia hankintoja koetaan tärkeäksi säädellä EU:n taholta annettujen 
hankintadirektiivien muodossa. Selvitetään hankintalaissa tapahtuneet uudistukset, sekä 
perusteet, joilla voidaan toteuttaa kilpailutusten poikkeuksia eli suorahankintoja. VTT:n 
tutkimusympäristössä käytettyjä suorahankintaperusteluita analysoimalla selvitetään, 
miksi suorahankintoja on toteutettu ja millaisiin syihin vedoten. 
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1. Johdanto 
 

1.1 Aiheenvalinnan tausta 
 
Euroopan julkiset hankinnat yhdistänyt Euroopan unioni on aiheuttanut suuria 

muutoksia EU-maiden kilpailu- ja hankintaympäristössä. Laajentunut julkisten 

hankintojen kilpailuttaminen on vaikuttanut valtioiden yksiköiden hankintaympäristöön 

pakottamalla tietynlaiset hankinnat yli rajojen vieviin menettelyihin. Muutoksia on 

tapahtunut sekä kansallisissa että valtioiden rajat ylittävissä hankintamenettelyissä. 

EU:n valtioiden ja niiden sisäisten yksiköiden järjestämien kilpailutusten on katsottu 

tuovan kustannushyötyjä EU:n sisällä ja kilpailuetua jäsenvaltioille verrattuna EU:n 

ulkopuolisiin valtioihin. Hankintaympäristössä tapahtunut muutos on tuonut tullessaan 

paljon haasteita kilpailutusten toteutukseen EU:n jäsenvaltioiden yksiköille ja tuo lisää 

haasteita tulevaisuudessakin. EU:n jäsenvaltioiden omia julkisten hankintojen 

ilmoituskanavia on kehitetty ja kehitellään edelleen, ja EU:n yhteinen EU-kynnysrajojen 

ylittävien hankintojen ilmoituskanava TED-tietokanta välittää tietoja EU-kynnysarvot 

ylittävistä hankinnoista. 

 

Nykyään laajasti esillä oleva hankintojen kilpailuttaminen sekä yksityisellä että 

julkisella sektorilla tuo esille mielenkiintoa tarkastella lähemmin kilpailutuksiin liittyviä 

tekijöitä. Kilpailutusten teoriaperustaan porautuminen auttaa ymmärtämään 

kilpailutusten taustalta löytyviä perustavaa laatua olevia tekijöitä. Miksi kilpailutuksia 

ylipäänsä järjestetään ja mitä hyötyjä niiden avulla käytännössä yritetään saavuttaa? 

Kokonaiskuvan saaminen kilpailutusten aiheuttamista oletetuista hyödyistä yleensä ja 

erityisesti EU:n sisällä ja jäsenmaissa on omiaan auttamaan kilpailutusten taustalla 

olevien laajempien tekijöiden ymmärtämistä. Kilpailutuksista on mielenkiinnon 

kohteena ennen kaikkea julkisen puolen hankintoihin liittyvä teoriaperusta. 

 

Kilpailutusten ohella mielenkiintoa herättää viime kesänä tapahtunut Suomen valtion 

yksiköitä koskeva hankintalakiuudistus. Uusien EU-direktiivien takia muuttunut 

hankintaympäristö on asettanut uusia vaatimuksia kansallisille hankintalaeille EU:n 

sisällä ja tästä syystä kansallisia hankintalakeja on uudistettu. Suomen vanha 

hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista 1505/1992) astui voimaan vuonna 1994, ja 
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ehti olla voimassa ennen lakiuudistusta 14 ja puoli vuotta. Lakia uudistettiin hieman 

vuonna 1997 saattamalla voimaan laki julkisista hankinnoista annetun lain 

muuttamisesta (1247/1997). Julkisista hankinnoista annetun lain muuttamista 

valmistelleen työryhmän mukaan lain päätarkoitus oli täyttää ETA-sopimuksesta 

aiheutuvat velvollisuudet ja lisätä kilpailua julkisen hallinnon hankinnoissa. Uusi 

hankintalaki astui voimaan 1.6.2007 ja sen seurauksena on tullut voimaan huomattavia 

uudistuksia aikaisemmin voimassa olleeseen hankintalakiin verrattuna. Tällä hetkellä 

julkishallinnon hankintayksiköt opettelevat uuden hankintalain sisältöä ja pyrkivät 

muuttamaan käytäntöjään lain mukaisiksi. Hankintalakiuudistuksen myötä on 

mielenkiintoista tutkia lain hankintaympäristöön aiheuttamia muutoksia. 

 

Käsittelen uuden hankintalain myötä voimaan astuneita uusia hankintamenettelyitä 

mutta erityistä huomioita kiinnitän kilpailutuksista poikkeuksena olevaan 

suorahankintamenettelyyn. VTT:n tutkimustoiminnassa käytettyjä suorahankintoja 

tutkin lain asettamien vaatimusten näkökulmasta, ja tässä yhteydessä selvitän tehtyjen 

suorahankintojen perusteluja. Suorahankintaperustelujen tutkimuksen yhteydessä 

selvitän VTT:n tutkimusympäristön hallinnassa käytettyjä erilaisia 

suorahankintaperusteluja. 

 

Uuden hankintalain myötä ovat tulleet uudet rajat sekä kansallisiin että joissakin 

tapauksissa myös tiettyjen yksiköiden EU-kilpailutusten kynnysrajoihin. Vanhasta laista 

poiketen kaikkia hankintoja ei enää tarvitse lähtökohtaisesti kilpailuttaa, vaan käyttöön 

on otettu uudet kynnysarvot, jotka jättävät tietyn kynnysarvon alittavat hankinnat 

kilpailutusvaatimuksen ulkopuolelle. Kilpailutusrajan ulkopuolelle jääviä hankintoja 

kuitenkin kilpailutetaan monesti vielä uuden lain voimaantulonkin jälkeen, sillä monella 

hankintayksiköllä ovat voimassa vakiintuneet yksikkökohtaiset säännöt kilpailutusten 

järjestämiselle. Nämä yksikkökohtaiset säännöt ovat todellisuudessakin 

yksikkökohtaisia sääntöjä, mikä selittyy vanhan hankintalain epämääräisestä 

määrittelystä kilpailutusvaatimuksessa.  

 

Monen muun valtion yksikön ohella myös VTT on uudistanut omia 

hankintaohjeistuksiaan uuden lain tultua voimaan. Monen hankinnasta annetun VTT:n 

sisäisen tietoiskun ohella myös sisäiset prosessiohjeistukset ovat saatettu vastaamaan 
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lain vaatimuksia. VTT:n sisäiseltä informaatiokanavalta löytyvä prosessiohjeistus 

ohjeistaa toimimaan uuden lain mukaisesti seuraavalla tavalla: 

 

Hankintojen kilpailutusvelvollisuudet laajenivat kesäkuussa 2007 
 
VTT on yksi julkinen hankintayksikkö, jonka hankintoja arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Kesäkuussa 
2007 voimaantullut uusi hankintalaki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä ilmoittamaan kaikista yli 15 000 
euron hankinnoista etukäteen sähköisellä hankintailmoituskanavalla (HILMA). Tarjoajilla on näin ollen 
mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin entistä avoimemmin ja hankintapäätöksistä on valitusoikeus 
Markkinaoikeuteen. VTT:n hankinnoissa 15 000 euron kansallinen ilmoitusvelvollisuusraja ylittyy helposti. 
VTT:n ilmoitukset HILMAan hoidetaan keskitetysti hankintatiimin kautta.  

Kaikista VTT:n yli 133 000 euron hankinnoista (tai sopimuksen kokonaisarvosta) on järjestettävä EU-
laajuinen kilpailutus, jossa on noudatettava tiukkoja kilpailutusmenettelysäännöksiä ja määräaikoja; 
yhteiskesto muutamia kuukausia. Tässäkin menettelynä ilmoitus sähköisellä kanavalla. VTT:n ilmoitukset 
HILMA:aan hoidetaan keskitetysti hankintatiimin kautta. Kaikissa isoissa hankinnoissa kannattaa olla 
yhteydessä hankintatiimiin hyvissä ajoin etukäteen prosessin käynnistämistä varten.  

Alle 15 000 euron hankinnoissa noudatetaan VTT:n hankintaohjeistusta. Tarjouskilpailutuksia järjestetään 
hankinnan luonne huomioon ottaen. Menettelyistä kannattaa sopia hankintatiimiläisten kanssa. Valittu 
tarjous liitetään hankintaehdotukseen liitteeksi. 

Jakelu: Etusivu, Hankinnat, Talous 
13.09.2007 19:17:00 

  

Vanha hankintalaki (1505/1992) ei vaatinut kilpailuttamaan kaikkia hankintoja, vaikka 

kynnysarvoja ei ollut olemassa kansallisissa hankinnoissa. Hankinnat, joiden katsottiin 

olevan vähäisiä, voitiin jättää kilpailuttamatta. Tällainen kilpailuttamisvaatimus antoi 

siis jonkun verran liikkumavaraa hankintayksiköille, ja toiset yksiköt tulkitsivat 

velvoitetta tiukemmin kuin toiset. Vanhan lain mukainen kilpailuttamisvaatimus 

julkisista hankinnoista oli seuraavanlainen: ”Hankinta saadaan tehdä ilman 

tarjouskilpailua vain erityisistä syistä. Tällaisina syinä voidaan pitää muun muassa 

hankinnan vähäistä arvoa tai suoran neuvottelumenettelyn käytölle asetettuja ehtoja, 

joista säädetään kynnysarvon ylittävistä hankinnoista annetuissa asetuksissa”. Myös 

vanha asetus julkisista hankinnoista (342/1994) antoi hiukan liikkumavaraa. Asetuksen 

momentin 4.6:n mukaan hankinta saatiin tehdä suorahankintana ilman edeltävää 

tarjouskilpailua, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai 

muut ehdot eivät ilmeisesti ylittäneet kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Kilpailuttamatta voitiin siis myös jättää sellaiset hankinnat, joiden kilpailuttamisesta 

saatava hyöty oli pienempi kuin kilpailuttamisen aiheuttama kustannus.  

 

Oikeuskäytännössä oli kuitenkin ehtinyt vanhan lain aikana muokkautua kynnysraja, 

jota pidettiin ohjeellisena kilpailuttamisen kynnysrajana. Eduskunnan talousvaliokunnan 
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mietinnössä (26/2006) sanottiin oikeuskäytännössä muodostuneesta kynnysrajasta 

seuraavaa: ”Voimassaolevasta hankintalaissa ei ole säädetty selkeää rahamääräistä rajaa, 

vaan sääntelyn ulkopuolelle on rajattu vähäiset hankinnat. Oikeuskäytännössä raja on 

asettunut noin 6000 euron tasolle.”.  Edellä mainitusta kynnysrajasta huolimatta monilla 

valtion yksiköillä ja kunnilla oli käytössä paljon sekä 6000 €:a alhaisempiakin että 

korkeampia kilpailuttamisrajoja. 

 

Hankinnoissa käytetyistä kilpailuttamisen kynnysarvoista Kärkkäinen (1995, 27) toteaa 

seuraavaa: ”Markkamääräinen raja, jonka ylittävät hankinnat yleensä kilpailutetaan ja 

joista ilmoitetaan, on suuressa määrin ”veteen piirretty viiva” ja vaihtelee 

hankintayksiköittäin ja tavara-aloittain. Esim. pääesikunnassa katsotaan, että alle 

1000mk:n hankinnat kannattaa aina hoitaa suorana ostona ja että yleensäkin alle 

10.000mk:n hankintojen kilpailuttaminen on kannattavuudeltaan kyseenalaista. Espoon 

kaupunki julkaisee ilmoituksen yleensä yli 40.000mk:n arvoisista hankinnoista ja 

kilpailuttaa sitä pienemmät suppeammin. Hankintayksikön työtä ja 

kilpailuttamisvastuuta vähentää julkisissa hankinnoista annetussa laissa luotu 

mahdollisuus käyttää yhteishankintoja alle ETA/EU-kynnysarvojen jäävien hankintojen 

hoitamiseksi. Tarjouskilpailua ei näet tarvitse järjestää yhteishankinnassa, jos hankinta 

tehdään sellaiselta hankintayksiköltä, joka on sitä varten kilpailuttanut hankinnan. 

Tällaisia yhteishankintoja ovat järjestäneet ainakin aikaisempi Valtion hankintakeskus 

VHK (nyttemmin Hansel Oy) ja eräät kuntien hankintarenkaat.”  

 

Kaikki nämä edellä esitetyt kohdat huomioon ottaen, on siis mielenkiintoista tutkia 

hankintalakiuudistuksen myötä tapahtunutta muutosta. Ennen muutoksen tutkimista 

selvitetään kuitenkin kilpailutusten järjestämisen taustalla olevat perustavaa laatua 

olevat tekijät, jotta voidaan paremmin ymmärtää meneillään oleva kehitys. Tämä 

näkökulma huomioon ottaen tässä tutkimuksessa on mielenkiintoista selvittää myös 

kilpailutusten taustalla olevat teoreettiset perusteet. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen kohteena ovat kilpailutukset, suorahankinnat, kilpailutuksiin liittyvä 

teoriaperusta, hankintalakiympäristö ja sen aiheuttamat rajaukset. Tutkimusongelman 
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täsmentäminen tapahtuu hankintalakien ja kilpailutuksiin sisältyvän teorian kautta. 

Tutkimuksessa perehdytään kilpailutuksiin liittyvään teoriaperustaan eli muun muassa 

siihen miksi kilpailutuksia ylipäätään järjestetään?  

 

Haen myös vastauksia siihen, miksi hankintalaki on uudistettu sellaiseksi, kuin se on 

tällä hetkellä. Uudistuksen taustalla on epäilemättä ollut uudistustarve ja tarkoitus on 

selvittää mitä tämä uudistustarve on sisältänyt. Tutkimuksessa haetaan vastauksia 

hankintalakien tutkimuksen kautta siihen, mitkä ovat ne uudistukset, joita on tapahtunut 

verrattuna vanhaan hankintalakiin? 

 

Hankintamenetelmistä keskityn erityisesti suorahankintoihin. Pyrin selvittämään mitkä 

ovat lain asettamat vaatimukset suorahankintojen toteuttamiselle? Selvitän tehtyjen 

suorahankintojen perusteluja VTT:n suorahankinnoissa, ja tämän selvityksen 

seurauksena haen vastauksia siihen, millaisia ovat ne suorahankintaperustelut joiden 

perusteella suorahankintoja on toteutettu? 

 

Kilpailutuksia järjestetään jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla sekä julkisella että yksityisellä 

puolella. Yksityisellä puolella on kilpailutuksia järjestetty jo pitkän aikaa mutta ei niin 

laajassa mittakaavassa, kuin niitä olisi ehkä ollut syytä järjestää. Kustannustehokkuus 

on ollut yrityselämässä tavoitteena mutta hankintoihin liittyvät asiat ovat ehkä jääneet 

vähemmälle huomiolle. Säästöjä on haettu kaikilta muilta osa-alueilta mutta vasta viime 

aikoina on havahduttu laajemmassa mittakaavassa hankintatoimen tärkeyteen 

kustannustehokkuutta etsittäessä. Kilpailutuksia järjestämällä voidaan saavuttaa 

huomattavia säästöjä ja tätä kautta kustannustehokkuutta. 

 

Julkisella puolella kustannustehokkuus ei ole ollut tärkein päämäärä 

hankintaympäristössä toimittaessa. Tähän on ollut monenlaisia syitä, joista pääsyynä 

suhteellisen nuori ja vähän aikaa voimassa ollut kilpailutuksiin velvoittava hankintalaki. 

Ennen ensimmäisen hankintalain voimaan saattamista ovat julkisten yksiköiden 

hankintayksiköt voineet hankkia tavaroita ja palveluita huoletta lähestulkoon miltä 

palvelun tarjoajalta ovat halunneet ja kilpailutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. 

Valtion rahojen säästäminen kilpailutuksien kautta ei ole ollut ensimmäisenä huomion 

kohteena, ja tähän on toki ollut muitakin syitä, kuin hankintalakien velvoittama 

kilpailuttaminen. Pelkästään ammattitaitoisen henkilökunnan puute on saattanut johtaa 
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siihen, että kilpailutuksia ei ole haluttu järjestää. On ollut helpompaa pidättäytyä 

kilpailutuksien järjestämisestä kuin järjestää yksiköiden toimihenkilöille kilpailutuksiin 

vaadittava osaaminen. Valtiontalouden tarkastusviraston (2002, 13) 

mukaan: ”lainsäädännön edellyttämää asiantuntemusta hankinta- ja materiaalitoimesta 

ei kaikilta osin ole riittävästi hallinnossa, mikä johtaa menettelyvirheisiin lainsäädäntöä 

sovellettaessa”. Pidättäytyminen kilpailutusten laajamittaisesta järjestämisestä on 

kuitenkin aiheutunut vahinkoa valtion sisällä, koska kustannustehokkuutta ei ole 

riittävästi saavutettu ja läpinäkyvyys valtion hankinnoissa on kärsinyt. Valtion 

uskottavan ja kansalaisten mahdollista luottamusta nauttivan rahankäytön kannalta juuri 

läpinäkyvyys valtion hankinnoissa on erittäin tärkeää.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset  

 

Tutkimuksen kilpailutuksiin liittyvän teoriaperustan käsittelyssä keskityn julkisen 

puolen kilpailutuksiin liittyvään teoriaperustaan. Yhtymäkohtia on löydettävissä sekä 

julkiseen että yksityiseen puoleen liittyvissä teorioissa, joiden molempien taustalla on 

varmasti muun muassa kustannustehokkuuden hakeminen. Eroa julkisen ja yksityisen 

puolen välillä on kuitenkin olemassa niin todellisessa maailmassa kuin teoreettisessa 

vastaavassa. Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena tulee olemaan nimenomaan 

julkisen puolen kilpailutuksiin liittyvä teoriaperusta. 

 

Suorahankintojen tutkimuksessa paneudun niihin selkeisiin syihin, jotka ovat 

oikeuttaneet suorahankintoihin. Suorahankintojen perusteluissa käsittelen VTT:n 

toiminnassa syntynyttä materiaalia. Suorahankintojen syyt tulevat olemaan VTT:n 

luonteesta johtuen tutkimusympäristön hallintaan liittyviä, ja tästä johtuen keskityn 

suorahankintojen perusteluissa lähes täysin tutkimuslaitteiden ja tutkimuspalveluiden 

suorahankintaperusteluihin. 

 

Käsitellessäni hankintalakiympäristöä tulen keskittymään vuonna 1994 voimaan 

tulleeseen hankintalakiin ja sen nojalla valtion yksiköille asetettuihin vaatimuksiin, sekä 

uuteen, kesällä 2007 voimaan tulleeseen uuteen hankintalakiin ja sen asettamiin uusiin 

vaatimuksiin. Tutkimuksessa huomioidaan myös vuonna 1997 annettu laki julkisista 

hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1247/1997). Sekä vanha hankintalaki että uusi 
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hankintalaki koskevat siis vain julkista hallintoa ja julkisia hankintoja, eikä siis 

yksityistä puolta, joten tämä asia huomioiden asettuu käsittelyn rajaus julkista puolta 

koskevaksi. Pyrin selvittämään uudistukset hankintamenetelmissä uuden ja vanhan 

hankintalain välillä ja tätä kautta saamaan selville ne muutokset menettelytavoissa, jotka 

uuden hankintalain myötä ovat astuneet voimaan.  

 

1.4 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus jakautuu teoreettiseen tarkasteluun ja suorahankintaperustelujen 

muodostamaan empiiriseen osaan. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa syvennyn 

tarkastelemaan kilpailutusten teoreettista perustaa. Tutkimusote tulee teoreettisen 

tarkastelun osalta olemaan sekä käsitteiden tutkimusta että vertailututkimusta, jossa 

pyritään selvittämään vanhan ja nykyisen hankintalain eroja.  

 

Tutkimus lähtee liikkeelle kilpailutusten teoriaperustan tutkimuksesta edeten siitä 

eteenpäin loogisessa järjestyksessä hankintalakiuudistuksesta ja hankintalakien 

muutosten tutkimuksesta uuden hankintalain mukaisiin menettelyihin, ja uuden lain 

mukaisten suorahankintojen tutkimuksen kautta kohti tutkimuksen loppupäätelmiä. 

 

Kilpailutusten teoriaperustan tutkimuksessa keskityn olemassa olevan kirjallisuuden, 

sähköisten lähteiden ja säädösten tutkimukseen. Teoriaperustan tutkimuksessa pyrin 

löytämään vastauksen muun muassa siihen kysymykseen, että miksi kilpailutuksia 

ylipäänsä järjestetään? 

  

Tutkimuksessani haen myös syitä hankintalain uudistamiselle, vertailen hankintalakien 

sisältöä, ja tätä kautta tuon esille niitä eroja, joita on uuden ja vanhan hankintalain 

välillä. Tutkin uuden lain mukaisia hankintamenetelmiä ja erityisesti 

suorahankintamenettelyä.. Suorahankintamenettelyn tutkimuksessa syvennyn niihin 

perusteluihin, joita on käytetty VTT:n tutkimustoiminnassa.  
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimuksen alussa on johdanto tutkielman aiheeseen. Johdannon jälkeen selvitän 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Teoreettisessa viitekehyksessä käyn läpi 

tutkimuksen kannalta olennaiset ja sitä ohjaavat teoriat ja periaatteet. Myös tutkimuksen 

kannalta olennaiset käsitteet selvitän tutkimuksen tässä osuudessa. 

 
Tutkimuksen kolmannessa luvussa on teoriatarkastelu, jonka avulla selvitän 

kilpailutusten taustalla olevaa teoriaa. Teorian tutkimuksen avulla pyrin löytämään ne 

syyt, joiden perusteella kilpailutuksia täytyy järjestää. Tämän perimmäisen syyn 

tiedostaminen auttaa ymmärtämään muun muassa sitä, miksi julkisella puolella täytyy 

valtion yksiköt pakottaa kilpailutuksien järjestämiseen lakisääntelyn avulla. 

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa tutkitaan 1.6.2007 tapahtunutta hankintalakiuudistusta. 

Perehdyn hankintalakiuudistukseen ja pyrin löytämään syyt siihen, miksi on päädytty 

vanhan hankintalain perinpohjaiseen uudistamiseen. Kyseisessä pääluvussa tutkin myös 

uuden hankintalain mukaisia pääasiallisia hankintamenetelmiä. Näiden viiden 

hankintamenetelmän olennaiset sisällöt tulen tässä luvussa selvittämään.  

 

Tutkimuksen viidennessä pääluvussa tutkin lain asettamia vaatimuksia suorahankintojen 

toteutukselle. Viides pääluku sisältää myös tämän tutkimuksen varsinaisen 

empiriaosuuden. Luvussa tutkin VTT:n toimintaympäristössä käytettyjä 

suorahankintaperusteluja. Kokoan yhteen VTT:n tutkimusympäristön hallinnassa 

käytettyjä perusteluja ja tutkin hankintalakien näkökulmasta, ovatko nämä perustelut 

olleet riittäviä suorahankintojen toteutukseen. 

  

Tutkimuksen kuudennesta pääluvusta löytyvät tutkimuksen johtopäätökset. Luvussa 

kootaan yhteen tutkimuksen teoria- ja empiriaosuuden anti. Luvun perusteella luon 

yhteenvedon muun muassa kilpailutuksien teoriaperustasta, hankintalaissa tapahtuneista 

muutoksista, ja VTT:n tutkimusympäristössä käytetyistä suorahankinnoista. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

2.1 Päämies-agentti – teoria ja julkiset hankinnat 
 

Päämies-agentti - teoria liittyy vahvasti julkisen puolen hankintaympäristöön. Päämies 

(kansalainen) antaa agentille (poliittinen päättäjä) valtaa ja rahaa tehdä puolestaan 

poliittisia päätöksiä ja poliittinen päättäjä tekee saamansa valtuutuksen perusteella, niin 

kuin parhaaksi näkee, päätöksiä kansalaisen puolesta kansalaisen hyvinvoinnin 

lisäämiseksi. (Meklin 2002, 39)  

 

Päämies ja agentti ovat kuitenkin erilaisessa asemassa ulkopuoliseen maailmaan nähden, 

ja myös päämiehen ja agentin pyrkimykset voivat olla erilaisia tai ajan kuluessa muuttua 

erilaisiksi, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Agentti on päämiestä lähempänä julkista 

hankintaprosessia ja näin ollen omaa enemmän informaatiota markkinoista ja 

toimittajista. Tästä johtuen esiintyy informaatioasymmetriaa päämiehen ja agentin 

välillä, mikä saattaa johtaa eriävien intressien kohdalla siihen, että agentti käyttää 

päämiestä hyväksi. Tämän johdosta julkinen hankintaprosessi vaarantuu julkisten 

hankintojen osalta, ja sillä saattaa olla myös vakavia seurauksia sopimusnäkökulma 

huomioon ottaen. Edellinen voi taas puolestaan johtaa suurempaan 

informaatioasymmetriaan valtion ja sen toimittajien välillä. (Trepte 2004, 70) 

 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tapauksessa yhteys agenttiteoriaan ei kuitenkaan 

ole näkyvissä yhtä selkeästi, jos verrataan VTT:tä esimerkiksi johonkin tiettyyn valtion 

yksikköön, jonka rahoitus kokonaisuudessaan tulee valtiolta. VTT:n rahoituksesta noin 

70 prosenttia tulee tulorahoituksena tehdyistä toimeksiannoista ja loput noin 30 

prosenttia VTT saa käyttöön valtion perusrahoituksen kautta. Tätä 30 prosenttia 

koskettaa kuitenkin päämies-agentti–teoria aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa 

muuta valtion kautta tulevaa rahoitusta. 

 

VTT:stä oli tarkoitus tulla liikelaitos vuoden 2009 alkuun mennessä. Hanke kuitenkin 

pysäytettiin elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen toimesta johtuen EU:n kielteisestä 

kannasta VTT:n liikelaitostamiseen. Sinänsä liikelaitosajattelu olisi saattanut 

yksinkertaistaa päämies-agentti-teorian soveltamista VTT:n kohdalla, jos kyseessä ei 
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olisi ominaisuuksiltansa sinänsä aivan ainutlaatuinen tutkimuskeskus. VTT:llä on 

kuitenkin normaalin tutkimustoiminnan lisäksi olemassa myös yhteiskunnallinen 

tehtävä, joka vaatii VTT:ltä tietynlaista suhtautumista tutkimustoimintaan. Kannattavan 

ja tulorahoitusta markkinoilta tuottavan tutkimustoiminnan lisäksi täytyy VTT:n tuottaa 

myös tutkimusta, jolla ei ole markkinoilla välttämättä kysyntää. Tällainen tutkimus on 

yksi VTT:n peruspilareista. VTT:n yhtenä tarkoituksena on osaltaan hyödyttää 

suomalaista elinkeinoelämää tuottamalla tutkimusta, josta ei synny VTT:lle välitöntä 

hyötyä mutta, joka pitkällä aikavälillä hyödyttää suomalaista elinkeinoelämää. Tällaisen 

tutkimuksen lisäksi VTT:llä tuotetaan tutkimusta, jonka tarkoitus ei ole tuottaa 

merkittäviä voittoja, vaan tutkimusta myydään omakustannushintaan suomalaisen 

elinkeinoelämän tukemiseksi. Toisaalta tällainen tutkimustoiminta ei aja päämiehen 

etuja, mutta toisaalta taas tällaisella toiminnalla on taipumus tuottaa hyötyä päämiehelle 

pitkällä aikavälillä. 

 

2.2 Julkisia hankintoja koskevat periaatteet 
  

2.2.1 Suhteellisuusperiaate hankinnoissa 
 

Suhteellisuusperiaatteesta puhutaan, kun on kyse siitä, missä suhteessa 

hankintamenettelyssä asetettujen vaatimusten on oltava tavoiteltavan päämäärän kanssa. 

Hankinnan laajuus ja laatu tulee ottaa huomioon, kun mietitään tarjoajille asetettuja 

vaatimuksia. Suhteellisuusperiaate ei esimerkiksi täyty tilanteissa, joissa vähänkin 

myöhästyneenä saapunut tarjouspyyntö suljetaan ulos kilpailutuksesta ainoastaan 

muutaman minuutin tähden. (Kuusniemi-Laine, Takala 2007, 23–24) 

 

Suhteellisuusperiaatetta koettelevia kysymyksiä tulee vastaan hankintatoimen 

kilpailutuksissa kohtuullisen usein. Omakohtaisen kokemukseni mukaan tällaiset 

tarjouspyyntöjen määritelmät eivät kuitenkaan ole asetettu tarkoituksena syrjiä tarjoajia. 

Eräässä VTT:n siivouspalveluja koskevassa kilpailutuksessa asetettiin tarjoajien 

kohteessa työskenteleville siistijöille vaatimukseksi suomenkielen luku- ja puhetaito. 

Kyseiset vaatimukset johtuivat siitä, että siivouskilpailutuksen kohteena oleva rakennus 

oli siivouskohteena äärimmäisen vaativa. Siivouskohde sisälsi normaalien kymmenien 

tuhansien toimistokerrosneliömetrien lisäksi myös yli 6 000 kerrosneliömetriä 
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puhdastiloja, joiden siivousvaatimukset olivat huomattavasti normaalia ylläpitosiivousta 

tiukemmat. Suomenkielen luku- ja puhetaidolla pyrittiin varmistamaan, että kohteeseen 

valittu tarjoaja olisi kykeneväinen ohjeistamaan kohteessa työskentelevät siistijät 

mahdollisimman hyvin, vaatimustenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä 

esimerkissä ei kuitenkaan ollut vaaraa siitä, että yksikään tarjoaja olisi kokenut 

kyseisten vaatimusten aiheuttavan syrjintää. Jokainen kilpailutukseen tarjouksen jättänyt 

siivoustoiminnan harjoittaja oli suomalainen, sekä henkilökunnan osalta vaatimukset 

täyttävä yritys. Voidaan kuitenkin pohtia olivatko vaaditut edellytykset 

suhteellisuusperiaatteen mukaisia. 

 

Suhteellisuusperiaatteen vastaisena voitaisiin toisaalta pitää seuraavanlaista esimerkkiä. 

Eräässä VTT:n tilintarkastuskilpailutuksessa jouduttiin kiireisen aikataulun vuoksi 

rajaamaan tarjouspyynnön julkistamisen jälkeinen tarjousten vastaanottoaika kahteen 

viikkoon. Kahta viikkoa on pidetty oikeuskäytännön perusteella syntyneenä 

tarjouspyynnön voimassaolon minimiaikana.  Tarjouspyynnön vastaanottamisen 

takarajaksi oli määritelty viimeisen jättöpäivän kello 14.00. Yhtä tarjoajaa lukuun 

ottamatta kaikki tarjoukset tulivat ajoissa. Myöhästynyt tarjous tuli VTT:n kirjaamoon 

noin kello 16.00 ja ainoastaan sähköpostin välityksellä. Tarjouspyynnössä oli kuitenkin 

selkeästi määritelty tarjousten viimeinen jättöaika ja vaatimus tarjousten jättämiseen 

kirjallisina kyseiseen aikarajaan mennessä. Myöhästynyt tarjous suljettiin kilpailutuksen 

ulkopuolelle myöhästymisen perusteella. 

 

Edellisen kaltainen vähäisen myöhästymisen aiheuttama tarjoajan poissulkeminen 

saattaa vaikuttaa ankaralta toimenpiteeltä, mutta siihenkin on omat perustelunsa. Laki ja 

asetukset antavat tarjouskilpailun järjestäjälle mahdollisuuden, tai oikeastaan 

velvoittavat sulkemaan pois kilpailusta myöhästyneet tarjoukset. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti saatetaan päätyä siihen lopputulokseen, että 

tällainen tarjoajan poissulkeminen on täysin suhteellisuusperiaatteen vastaista. Jos 

kuitenkin ajatellaan asiaa tarjouskilpailun järjestäjän ja muiden tarjoajien näkökulmasta, 

voidaan ajatuskulun lopputuloksena päätyä toisenlaiseen näkökulmaan ja 

syrjimättömyysteorian mukaiseen lopputulokseen. Muut tarjoajat voivat kokea 

myöhästyneen tarjouspyynnön mukaan ottamisen heitä syrjivänä ja samalla prosessin 

kyseenalaistamiseen oikeuttavana prosessivirheenä. Tästä näkökulmasta ajatellen on 
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hankintayksikön helpompi päätyä myöhästyneen tarjouspyynnön poissulkemiseen kuin 

sen mukaan ottamiseen. 

  

2.2.2 Syrjimättömyysperiaate hankinnoissa 

 

Weissin (1993, 19) mukaan syrjimättömyysperiaate käsittää muodollisen 

tasavertaisuuden lain edessä ja tämän kautta muodostaa perustan jokaiselle 

oikeusjärjestelmälle. Syrjimättömyysperiaate muodostaa myös tärkeän elementin 

kansainvälisessä oikeudessa, kun käsitellään eri maiden tasavertaista kohtelua, 

unohtamatta ihmisoikeuksia ja maiden välisiä taloussuhteita. Periaatteesta puhutaan 

useassa kansainvälisessä kauppasopimuksessa mutta vielä syrjimättömyyden käsitettä ei 

kuitenkaan ollut istutettu kansainväliseen lakiin. 

 

Kansainvälisissä laeissa mainitaan nykyään jo syrjimättömyyden periaatteista. Edellisen 

kappaleen sisältö on kuitenkin kirjoitettu aikana, jolloin kansainvälisen kaupan sääntely 

ei ollut niin kehittynyttä kuin nykypäivänä. Euroopan unionin myötä on valvontaa ja 

lakeja sekä direktiivejä lisätty ja tätä myötä on tasavertaisuus varsinkin EU:n 

sisämarkkinoilla lisääntynyt. Edellisen kappale lainaus mielessä pitäen on 

syrjimättömyysperiaatteen huomioon ottamisessa tapahtunut siis kehitystä viimeisen 

vuosikymmenen aikana. 

 

Yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi tulee ehdokkaita ja tarjoajia 

kohdella tarjouskilpailun kaikissa vaiheissa samalla tavalla, unohtaen sellaiset seikat, 

joilla ei ole merkitystä hankinnan toteuttamisen kannalta. Edeltävän kaltaisia asioita 

ovat sellaiset tekijät, kuten tarjoajien kansalaisuus tai maantieteellinen sijainti. Samoin 

ei oman paikkakunnan tarjoajia tai ehdokkaita saa suosia verrattuna vieruspaikkakunnan 

vastaaviin. Myöskään hankinnalle asetetut tekniset tai muut vaatimukset eivät saa olla 

sellaisia, että ne suosisivat tai syrjisivät tietyllä alueella toimivaa tarjoajaa. Yhteisön 

oikeudessa vastaava syrjimätön kohtelu tarkoittaa sitä, ettei samankaltaisia tilanteita 

kohdella eri lailla oikeudessa. Erilaisia tilanteita ei myöskään saa kohdella samalla 

tavalla ellei tällaisella kohtelulle löydy objektiivisia perusteluja. (Pekkala 2007, 35) 
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Kaikkia tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti hankintaa tehtäessä. Tasapuolista 

kohtelua on myös syrjimättömyysperiaatteen soveltaminen kaikissa hankinnan vaiheissa. 

Syrjivää toimintaa on esimerkiksi edun antaminen samaa kansalaisuutta olevalle 

toimijalle, etusijan antaminen aikaisemmalle tai hankintayksikön omistamalle 

toimittajalle, tai kotikunnan verotulojen huomioon ottaminen hankintapäätöstä tehtäessä. 

Hankintayksikkö voi kuitenkin asettaa tietynlaisia vaatimuksia, jos siihen on olemassa 

hankinnan kohteeseen liittyvä peruste. Tällaisia perusteita voi olla esim. 

kielitaitovaatimukset. Jotta tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimus täyttyisi, on 

tällaisen syrjimättömän hankintapäätöksen taustalta löydyttävä päätös, joka on toteutettu 

ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Syrjimättömyysperiaatetta on 

noudatettava kaikissa hankinnoissa niiden arvosta riippumatta. 

 

Syrjimättömyysperiaatteen käsite on laajentunut viime vuosikymmenen kuluessa. 

Pekkalan mukaan syrjimättömyysperiaate tarkoittaa nykyään seuraavaa: ”Hankinnoissa 

noudatettiin 1990-luvun alussa ensisijaisesti vain syrjimättömyysperiaatetta. 

Syrjimättömyys tarkoitti alun perin vain velvoitetta olla asettamatta teknisiä ehtoja tai 

muita kotimaisia tarjoajia suosivia velvoitteita, joilla ulkomaisia tarjoajia voitaisiin estää 

menestymästä tarjouskilpailuissa. Myöhempi EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö on 

asettanut velvoitteen aktiivisesti edistää ulkomaalaisten tarjoajien tiedonsaantia 

hankinnoista.” (Pekkala 2007, 36) 

 2.2.3 Avoimuusperiaate hankinnoissa 
 

Avoimuusperiaate edellyttää muun muassa riittävän laajaa informointia hankinnoista. 

Avoimuusperiaatteeseen liittyy myös osallistujien informointi tarjouskilpailun 

ratkaisuista ja tarjouskilpailun asiakirjojen pääsääntöinen julkisuus. Tätä periaatetta on 

noudatettava kaikissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen ilmoituskanavan (HILMA, 

2007) mukaan EY:n perustamissopimuksen syrjimättömyysperiaatteen kautta johdetun 

avoimuusperiaatteen noudattaminen on tarkoitus taata hankintailmoituskanavalla 

tehtävien lakisääteisten julkisten hankintailmoitusten kautta. 

 

Käyttäjän näkökulmasta kokonaan www-ympäristössä toimiva julkisten 

hankintailmoitusten ilmoituskanava (www.hankintailmoitukset.fi) edistää 

avoimuusperiaatteen toteutumista olemalla helppokäyttöinen ja selkeä. Erikseen 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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kansallisia ja EU-laajuisia ilmoituksia varten olevat sähköiset ilmoituskaavakkeet ovat 

helppoja täyttää, ja muutenkin käyttäjäystävällisiä. EU-laajuisia hankintoja koskevat 

ilmoitukset siirtyvät automaattisesti EU-hankintailmoitusten TED-tietokantaan.  

 

2.5 Keskeiset käsitteet 
 

2.5.1 Kilpailuttaminen 

 

Keskeinen julkisia hankintoja ohjaaja tekijä on julkisten hankintojen kilpailuttaminen. 

Hankintojen kilpailuttaminen ei ole vapaaehtoista vaan tiukasti hankintalakien 

määrittelemää toimintaa. Valtionhallinnon yksiköt joutuvat hankintalakien mukaisesti 

kilpailuttamaan kaikki kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat lakien edellyttämällä 

tavalla. Kilpailutukset on määrittelyiden mukaisesti järjestettävä siten, että kaikilla 

halukkailla, kilpailutuksen edellytykset täyttävillä tarjoajilla on oltava mahdollisuus 

osallistua hankintayksiköiden järjestämiin kilpailutuksiin. Ainoastaan suorahankinnat 

muodostavat poikkeuksen lakien määräämästä kilpailuttamisvelvoitteesta. 

 

Hankintojen kilpailutus on menettely, jossa kilpailutetaan lakien mukaisesti tavara, 

palvelu tai urakkahankintoja. Hankinnasta ilmoitetaan julkisesti, ja ilmoituksessa 

määritellään hankittava kohde ja perusteet tarjouksen valinnalle. Ennalta ilmoitettujen 

valintaperusteiden mukaisesti valitaan paras tarjous kilpailutuksen voittajaksi. 

Hankinnan luonteen mukaisesti voidaan valita useita vaihtoehtoisia menettelyitä. 

(Pekkala, 23–24) 

 

2.5.2 Suorahankinnat 

 
Suorahankinnat ovat poikkeus hankintalakien määräämästä julkisten hankintojen 

kilpailutusvelvoitteesta. Suorahankinnan ollessa kyseessä hankintayksiköllä on 

mahdollisuus toteuttaa tavaroiden, palveluiden tai urakoiden hankinta ilman 

kilpailutusvelvoitetta. Kilpailutusvelvoitteesta poikkeamiseen on oltava pätevät syyt, 

jotka ovat lähes tyhjentävästi hankintalaeissa määriteltyjä. Ainoastaan tietyt valtion 

sisäisiä hankintoja koskevat säännökset odottavat määrittelyä oikeuskäytännön 

ennakkotapausten kautta. 
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Suorahankinnoiksi kutsutaan kilpailutusvaatimusten alaisuuteen koskevia hankintoja, 

joita tehdään tietyltä toimittajalta suoraan ilman kilpailutusta. Alle 15 000 €:n 

hankintoja ei kuitenkaan kutsuta suorahankinnoiksi vaan pienhankinnoiksi. Tämä johtuu 

siitä, että suorahankinnoiksi kutsutaan ainoastaan hankintoja, joissa poiketaan julkisten 

hankintojen lain mukaisesta kilpailutusvelvoitteesta. Uutta lakia julkisista hankinnoista 

(348/2007) sovelletaan kuitenkin ainoastaan hankintoihin, joiden arvo ylittää 15 000 €:a, 

joten tästä syystä edellä mainitun rajan alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. 

 

Eskola ja Ruohoniemi (2007, 71) määrittelevät suorahankinnat 

seuraavasti: ”Suorahankinnat ovat poikkeus kilpailuttamisvelvoitteesta. 

Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö valitsee 

menettelyyn osallistuvat ja neuvottelee näiden kanssa hankintasopimuksen ehdoista. 

Hankintayksikkö voi valita myös vain yhden yrityksen, jonka kanssa se neuvottelee 

hankintasopimuksesta. Menettelystä ei julkaista ilmoitusta” 

 

2.5.3 Hankintalait ja hankinta-asetukset 

 

Julkisia hankintoja ohjaavia lakeja kutsutaan hankintalaeiksi. Kesällä 2007 tuli 

hankintalakiuudistuksen kautta voimaan uudistunut laki julkisista hankinnoista 

(348/2007). Uudessa hankintalaissa pyrittiin ensinnäkin uudistamaan vanha hankintalaki 

ja vanhat hankinta-asetukset uusien direktiivien mukaisiksi ja yhdistämään nämä 

uudeksi hankintalaiksi. Uudistuksesta huolimatta uutta lakia julkisista hankinnoista on 

ollut jo tarve täydentää uuden hankinta-asetuksen (614/2007) kautta. 

 

Hankintalain tarkoitus on määritelty laissa julkisissa hankinnoissa seuraavasti: ”Lain 

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 

tarjouskilpailuissa.” 
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2.5.4 Kokonaistaloudellinen edullisuus 
 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden käsite on lanseerattu julkiselle puolelle, ja se 

täsmentää tiettyjä julkisten hankintojen päätöksentekotilanteita. Julkisten hankintojen 

kilpailutuksissa voidaan määrittää kilpailutuksen voittaja kahdella vaihtoehtoisella 

tavalla. Voittaja selvitetään joko käyttämällä arviointikriteerinä kokonaistaloudellista 

edullisuutta tai halvinta hintaa. Halvimman hinnan tapauksessa ei oteta huomioon muita 

tekijöitä kuin tarjouksen hinta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden ollessa kyseessä 

käytetään arvioinnissa myös muita kriteereitä hinnan lisäksi. Tällaisia voi olla 

esimerkiksi laatu ja resursointi. Laadun sisältö täytyy kuitenkin määritellä sitä 

valintakriteerinä käytettäessä. 

 

Yksityisellä puolella ei ole tarvetta määritellä erilaisia käsitteitä eri valintakriteereillä 

hankituille tavaroille tai palveluille. Yksityiset yritykset saavat käyttää sellaisia 

valintakriteereitä hankinnoissaan kuin haluavat, päästääkseen heidän kannalta 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Julkisella puolella täytyy käsitteet kuitenkin 

määritellä valinnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Ennalta ilmoitettua valintakriteereitä 

ei ole mahdollisuus muuttaa hankinnan edetessä. 

 

3. Kilpailuttamisen teoreettiset perusteet julkisissa 
hankinnoissa 

 

3.1 Lakisääntelyn tarve julkisissa hankinnoissa 

 

Euroopan unionin hankintamarkkinat ovat olleet avoinna suomalaisille yrityksille ja 

vapaalle kilpailulle vuodesta 1994 lähtien. EU:n sisämarkkinakehityksen vuoksi 

julkisten markkinoiden avaaminen vapaalle kilpailulle on ollut erittäin tärkeää. 

Lakisääntelyn avulla pyritään pääsemään eroon muun muassa syrjinnästä ja kansallisista 

rajoituksista, joilla on taipumus rasittaa paikallisesti hankintakäytäntöä ja jotka ovat 

sisämarkkinakehityksen esteitä. Julkisia hankintoja on käytetty perinteisesti myös 

julkisen tuen korvikkeina. Hankintojen keskittämisellä omaan maahan on työllisyyden 

kasvattamisen lisäksi pyritty suojaamaan omaa tuotantoa ja kanavoimaan valtion tukea 
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yrityksille. Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen on johtanut monenlaisiin 

ongelmiin, kuten tehottomuuteen sekä kaupan ja tuotantorakenteiden vinoutumiseen. 

Avoimen ja tehokkaan kilpailun puuttuessa pysyy hintataso liian korkeana, 

erikoistuminen estyy ja julkisen sektorin kulut lisääntyvät. Hankintojen tehokkaalla 

kilpailuttamisella on arvioitu saavutettavan jopa 5-10 prosentin vuosisäästöt 

hankintakustannuksiin. EU:n julkisen sektorin markkinat ovat potentiaaliltaan valtavat 

ja tästä syystä vientiä vakavasti harjoittavien yritysten on syytä ottaa osansa 

markkinoista. (Nuutinen & Juurela 2008, 3, 7) 

 

3.2 Miksi julkisia hankintoja kilpailutetaan? 

 

Hankintojen perustavoitteena on saada aikaan oikea palvelu käytettäväksi tai 

tapahtuvaksi oikeaan aikaan. Oikea tavara on sellainen, joka omaa käyttötarkoitustaan 

vastaavan laadun, joka ei ole liian hyvää eikä missään tapauksessa käyttötarkoitukseen 

tai suorituskykyyn nähden liian kallista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee 

ensimmäisenä keinona vastaan kilpailuttaminen. Kilpailuttamisen periaatetta ruvettiin 

valtion hankinnoissa soveltamaan viimeistään vuodesta 1961 alkaen, ja vuonna 1965 

annettiin ensimmäinen asetus valtion tavarahankinnoista. Kun kyseistä asetusta 

myöhemmin uudistettiin vuonna 1979, ulotettiin se soveltaen myös palveluhankintoihin. 

(Kärkkäinen 1999, 320) 

 

Suomessa julkiset hankinnat ovat vuosittain yli 20 miljardia euroa. Julkisilla varoilla 

hankitaan tavaroita ja palveluita, joiden kilpailuttamisella pyritään verovarojen 

mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tehokkaalla käytöllä tarkoitetaan sitä että 

julkisilla varoilla ostettaisiin hinta-laatusuhteeltaan mahdollisimman edullisia tuotteita 

tai palveluita ja urakoita. Kilpailuttamisen myötä myös tarjolla olevat vaihtoehdot 

lisääntyvät ja juuri tästä syystä hankinnoista ilmoitetaan avoimesti. Avoimen 

ilmoittamisen myötä toteutuu tasavertaisuus mahdollisuuksissa kilpailla hankinnoista. 

Suosiminen on kiellettyä, ja tasavertainen ja syrjimätön mahdollisuus tarjota estää myös 

korruptiota ja harmaata taloutta. (Pekkala 2007, 24)  

 

Kilpailua tarkasteltaessa on nykymaailmassa välttämätöntä tarkastella asiaa myös 

ulottuen yli kansallisten rajojen. Varsinkin EU:n myötä ovat yli rajojen tapahtuvat 
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kilpailutukset hankintatoimen nykypäivää. Osa yli rajojen tapahtuvista kilpailutuksista, 

tai ainakin niistä ilmoittaminen, ovat välttämättömiä jo pelkästään hankintalakien 

olemassaolon takia, mutta hankintoja kilpailutetaan myös laajasti kun tavoitellaan 

mahdollisimman suuria kustannussäästöjä. Yli rajojen tapahtuva kilpailuttaminen voi 

kuitenkin tuoda tullessaan myös ongelmia.  

 

Lloydin ja Vautierin (1999, 187) mukaan seurauksena globalisoituvista markkinoista 

kilpailukysymykset koskettavat yhä useammin enemmän kuin yhtä maata ja juuri tästä 

johtuen nostaa esiin perusteellisen ongelman, markkinat eivät pysähdy maiden rajoilla 

ja tästä johtuen ei voida tukeutua kansallisiin lainsäädäntöihin. Tästä on ollut 

seurauksena useita kansallisia ja monikansallisia lähestymisiä ongelmaan keskittyen. 

Jotkut maat ovat yrittäneet laajentaa valtaansa omien rajojen ulkopuolelle ja erilaisia 

monikansallisia lähestymistapoja kehittyy asian tiimoilta. Joitakin positiivisia aloitteita 

on tuotu esiin mutta monia näistä ei ole testattu käytännössä tai aloitteet ovat 

osoittautuneet vajavaisiksi käsittelemään yli kansallisten rajojen tapahtuvan kilpailun 

ongelmia. Yleensä aloitteet ovat kompastuneet vajavaisuuteen niiden kyvyssä tunnistaa 

asioiden oikeaa laitaa ja suuntaa, yhdistyen sekaannukseen, jota on ollut päämäärien 

selvittämisessä.           

 

Vertailtaessa julkisen ja yksityisen sektorin hankintatointa nähdään, että hankintojen 

perustavoitteet ovat samat. Hankintatoimen tehtävänä on sekä yksityisellä sektorilla että 

julkisella sektorilla pyrkiä hankkimaan halutut tavarat tai palvelut pienimmillä 

mahdollisilla kustannuksilla, tai pyrkimyksenä on hoitaa hankinnat 

kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Välttämättömät kuljetukset ja 

varastoinnit pyritään myös hoitamaan ilman tarpeettomia lisäkustannuksia. (Kärkkäinen 

1999, 320) 

 

3.3 Lainsäädännön rajaama julkisen puolen hankintaympäristö 

 

Takala ja Kuusniemi-Laine (2007, 3) sanovat lainsäädännön rajaamasta 

hankintaympäristöstä seuraavaa: ”Hankintasäännöksillä on erittäin positiiviset 

tarkoitusperät. Lainsäädäntö edistää EU:n sisämarkkinoiden avaamista, yritysten 

syrjimätöntä kohtelua, avoimuutta, hankintatoimen suunnitelmallisuutta ja johtaa 
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parhaimmillaan verovarojen tehokkaaseen käyttöön, kustannussäästöihin ja 

laadukkaisiin hankintoihin. Sääntelyllä ohjataan myös ympäristötekijöiden huomioon 

ottamiseen.” Edellistä he jatkavat pohtimalla sitä, olisiko nämä tavoitteet voitu saavuttaa 

ehkä jollain muulla keinolla. Sääntely monimutkaistaa hankintoja, ja he käyttävätkin 

hankintalain aiheuttamasta hankintojen muuntamisesta hallinnolliseksi menettelyksi 

seuraavanlaista kielikuvaa; se on välillä kuin ympyrän sovittamista liian pieneen 

suorakulmioon.  

 
Edellisen kappaleen ja julkisia hankintoja rajaavien säännösten tarkoitusperien ilmi 

tuomisesta on hyvä jatkaa Pekkalan (2007, 23) määrittelyllä julkisista 

hankinnoista: ”Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista 

sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Hankinnalla tarkoitetaan sellaisen 

kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä, jossa ostajana on hankintayksikkö ja myyjänä 

yritys tai muu toimittaja ja jossa sovitaan tavaroiden hankinnasta, palvelun 

suorittamisesta tai urakan teettämisestä taloudellista vastiketta vastaan. Julkiseksi 

hankinnaksi katsotaan ns. kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta (tavara- ja 

palveluhankinnoissa 15 000 €, urakoissa 100 000 € sekä terveydenhoito- ja 

sosiaalipalveluissa 50 000 €). EY-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (tavarat ja 

palvelut 206 000 € ja urakat 5 150 000 €) noudatetaan EY-direktiiveistä johtuvia 

yksityiskohtaisempia menettelyjä.”  

 

Kuusniemi ja Takala (2007, 21) määrittelevät julkisen hankinnan hieman Pekkalan 

(2007, 23) määritelmästä poiketen ja vähän siihen lisäten seuraavalla tavalla: ”Julkisilla 

hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita 

valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä 

määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta vastiketta 

vastaan. Myös omalta organisaatiolta tehtävät hankinnat ovat julkisia hankintoja, jos ne 

tehdään kilpailutuksen seurauksena.” 

 

Pekkalan (2007, 69) mukaan kansallisten kynnysarvojen määrät on päätetty 

maakohtaisesti ja kynnysarvot olisivat voineet olla korkeammatkin. Myös poliittiset 

päättäjät ovat olleet tästä tietoisia, ja harkinnan jälkeen he ovat päätyneet yllä 

esitettyihin kynnysarvoihin. Kynnysarvojen määräämisellä on haettu avoimuutta EU:n 

laajuisiin julkisiin hankintoihin, mutta yhteisön oikeuskäytäntö edellyttää riittävää 
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avoimuutta myös kynnysrajat alittavissa hankinnoissa. Maakohtaiset kilpailuttamisrajat 

eroavat kansallisissa kynnysrajoissa hyvin paljon toisistaan, kuten myös ilmoitustavat ja 

kilpailuttamismenettelytkin. 

 

Pekkalan edellisessä kappaleessa mainitsemien kansallisten sekä EU-kynnysarvon 

ylittävien rajojen lisäksi on myös olemassa EU-kynnysarvot ylittävä ja 206 000 € 

alittava kynnysraja. Tämä 133 000 €:n kynnysraja koskee tavaroita ja palveluita, ja se 

on asetettu koskemaan valtion keskushallintoviranomaisia. Valtion 

keskushallintoviranomaisina pidetään hankinta-asetuksen mukaan valtioneuvostoa, 

ministeriöitä, ministeriöiden välittömään alaisuuteen kuuluvia virastoja, laitoksia ja 

muita toimielimiä. Valtion keskushallintoviranomaisiksi luetaan VTT:n ohella myös 

tuomioistuimet. 

 

Kansallisten hankintojen kynnysarvot määritellään maakohtaisesti kansallisella tasolla. 

EU-kynnysarvot sen sijaan perustuvat kansainväliseen sääntelyyn: ”EY-kynnysarvot 

perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 

mukaisiin kynnysarvoihin, jossa arvot on ilmaistu SDR-korivaluuttana (erityisnosto-

oikeus eli Special Drawing Right, SDR). Sopimuksen liitteessä 1 Määriteltyjen 

keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on 130 000 

SDR ja sopimuksen liitteessä 2 tarkoitettujen viranomaisyksiköiden tavara- ja 

palveluhankinnoissa 200 000 SDR. Kynnysarvo on kaikkien sopimuksen liitteessä 1 ja 

2 tarkoitettujen yksiköiden rakennusurakoissa 5000 000 SDR.” (Pekkala 2007, 67) 

 

Edellä mainittuja EY-kynnysarvoja säätelee Euroopan yhteisöjen komissio 

seuraavasti: ”Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein näiden 

erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron 

keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön on huolehdittava siitä, että uudet kynnysarvot julkaistaan 

Suomessa viivytyksettä virallisessa lehdessä. Käytännössä ilmoitus on julkaistu myös 

Julkiset hankinnat – lehdessä ja mm. kauppa- ja teollisuusministeriön internetsivuilla. 

Voimassa olevat kynnysarvot perustuvat komission kynnysarvojen muuttamista 

koskevaan asetukseen.” (Pekkala 2007, 68–69) 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön virallisessa lehdessä julkaistu malli kilpailutusten 

kynnysrajoista selventää hyvin edellä mainittuja kynnysarvoja.* 

 

 
Hankintojen kolmiportainen malli. (KTM – lehti 2/2007, 13) 

*(kynnysarvoja tarkistettiin 1.1.2008) 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön internet sivuilta löytyy tarkempi ohjeellinen määrittely 

valtion keskushallintoviranomaisista. Sen mukaan valtion keskushallintoviranomaisiin 

kuuluu myös valtion teknillinen tutkimuskeskus. Aiemman hankintalain mukaan  

206 000 €:n kilpailutusraja kosketti kuitenkin myös VTT:tä, ja tämän vuoksi uusi 

hankintalaki on muuttanut VTT:n hankintaprosesseja. Muutokset eivät ehkä vaikuta 

toisissa valtion keskushallintoviranomaisissa yhtä paljon, mutta VTT:n tapauksessa 

muutokset hankintaprosesseihin ovat mittavampia. VTT hankkii paljon tavaroita sekä 

palveluita tutkimuskäyttöön, ja usein näiden hankintojen arvonlisäveroton 

yhteenlaskettu arvo ylittää 133 000 €:n EU-kynnysarvon. VTT:llä katsotaan kyseisen 

rajan olevan kohtuuton ja hidastavan tutkimusprosesseja aiheetta. Siitä huolimatta, että 

tutkimus saatetaan toteuttaa täysin ulkopuolisella, yrityksiltä virtaavalla rahoituksella, 

VTT joutuu kilpailuttamaan myös tällaisten tutkimusprosessien tutkimuslaitehankinnat. 

Yrityksien on myös usein vaikeuksia ymmärtää se, että niiden kautta tulevalla 

rahoituksella tehtävät hankinnat joutuvat julkisen hankintalain piiriin, joka koskee 

julkisia hankintoja ja varsinkin valtion keskushallintoviranomaisia. 
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Lakia julkisista hankinnoista ryhdyttiin valmistelemaan samassa yhteydessä, kun Suomi 

neuvotteli Euroopan talousalueen Etan perustamisesta ja liittymisestä siihen. Suomen 

hankintalainsäädäntö ja siihen perustuvat menettelyt rakentuvat Euroopan yhteisön 

hankintoja koskeville direktiiveille.  Laki julkisista hankinnoista annettiin jo vuoden 

1992 lopussa, mutta sen voimaantuloa lykättiin vuoden 1994 alkuun samalla kun Eta-

sopimuksen voimaantuloa lykättiin yhdellä vuodella. Merkittävimmät muutokset 

kyseiseen lakiin ovat tulleet voimaan 1.3.1998 lukien. (Kärkkäinen 1999, 311–312)   

 

Kärkkäisen ym. (1999, 312) mukaan ”Laki julkisista hankinnoista on ensimmäinen 

maassamme hankinnoista annettu lain tasoinen säännös, joka sitoo sekä valtion että 

kuntien ja kuntainliittojen viranomaisia ja muita laissa määriteltyjä hankintayksiköitä. 

Näiden suorittamat hankinnat kuuluvat lain piiriin eli ovat julkisia hankintoja.”  

 
Vanha lainsäädäntö asetti lähes kaikki julkiset hankinnat hankintalain piiriin. 

Poikkeuksia lain velvoittavuudesta kuitenkin löytyi. Lain julkisista hankinnoista 

(1505/1992) mukaan lakia ei sovellettu seuraavissa hankinnoissa: 

 
1) salassa pidettävässä hankinnassa eikä sellaisessa hankinnassa, jossa valtion 
turvallisuus edellyttää muun menettelyn käyttämistä tai jossa noudatetaan lain, 
asetuksen tai hallinnollisen määräyksen nojalla erityisiä turvamääräyksiä; 
 
2) hankinnassa, jonka kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön; 
 
3) kansainvälisen järjestön erityisen menettelyn nojalla tehtävässä hankinnassa; 
 
4) Suomen solmiman kansainvälisen yhteistoimintasopimuksen nojalla tehtävässä 
hankinnassa; eikä 
 
5) hankinnassa, joka tehdään maataloustulolaissa (736/89) tarkoitettujen tuotteiden 
tavoitehintojen toteuttamiseksi. 
 

Edellisen kappaleen lainaus vanhasta hankintalaista antaa hyvän kuvan vanhan lain 

mukaisesta kilpailuttamisvaatimuksesta. Lähes kaikki julkiset hankinnat kuuluivat 

hankintalain soveltamisalan piiriin. 

 

Uusi hankintalaki (348/2007) astui monien vaiheiden jälkeen voimaan 1.6.2007. Alun 

perin lain oli tarkoitus astua voimaan jo 31.1.2006. Tämä aikaraja oli määritelty EU:n 

tasolla ja EU:n hankintadirektiivi ja erityisalojen hankintadirektiivi olisivat edellyttäneet 

jälkimmäisenä mainittua hankintalain voimaantuloaikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 



     27 

Erään merkittävän ongelman takia uutta hankintalakia ei kuitenkaan kyetty 

valmistelemaan EU direktiivien vaatimalla aikataululla, joten laki päätettiin saattaa 

voimaan vasta 1.6.2007. Merkittävän ongelman lain voimaan saattamisessa oli 

muodostanut valtion sähköisen hankintojen välityskanavan puuttuminen. Tämän 

tietojärjestelmän uudistaminen ei ollut edennyt oletetulla tavalla, ja lain 

voimaansaattamista oli myös pakko lykätä edellä mainittuun päivämäärään asti. Myös 

perusvalmiuksien varmistaminen johti osaltaan hankintalain voimaantulopäivän 

lykkäämiseen. (TaVM 26/2006 vp)  

 
Uusi hankintalaki astui voimaan siis 1.6.2007 ja toi merkittäviä muutoksia aiemmin 

voimassa olleeseen hankintalakiin. Aikaisemman lain mukaan lähes kaikki hankinnat 

kuuluivat kynnysrajojen puuttuessa hankintalain piiriin. Uuden lain mukaan 

kilpailutuksien ulkopuolelle jäävät muun muassa tietyltä toimittajalta hankitut tavarat tai 

palvelut, jotka eivät kalenterivuoden sisällä ylitä 15.000 €:n kynnysrajaa. (Laki 

julkisista hankinnoista 348/2007) 

 

Talousvaliokunnan mietinnön (26/2006) mukaan kilpailuttamisen kansallisesta 

kynnysrajasta oli alun perin monenlaisia esityksiä joissa liikuttiin 15 000 €:n molemmin 

puolin. Kilpailuttamisrajasta kiisteltiin pitkään ja päädyttiin lopulta kompromissiin ja 

tähän 15 000 €:n kilpailuttamisen kansalliseen kynnysrajaan. Esitystä valmistellut 

työryhmä ehdotti 20 000 €:n kansallista kynnysrajaa, ja pitkään näyttikin siltä, että 

tällainen raja toteutuisi. 

 

Julkisia hankintoja sääteleviä lakeja on kaksi kappaletta. Pekkala selventää seuraavassa 

jakoa näiden kahden hankintalain välillä: ”Julkiset hankinnat on kilpailutettava 

hankintalaissa (laki julkisista hankinnoista 30.0.2007/348) ja tiettyjen sektoreiden osalta 

erityisalojen hankintalaissa (laki vesi- ja energianhuollon, liikenteen ja postipalvelujen 

alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349) ja niiden nojalla annettavissa 

asetuksissa säädettyjen menettelyiden mukaisesti. Uutta hankintalakia sovelletaan 

hankintoihin, joiden hankintamenettely aloitetaan ja joista ilmoitetaan 1.6.2007 

jälkeen.” (Pekkala 2007, 24) 

 

Vanhan hankintalain ollessa voimassa ei ollut olemassa selkeitä kilpailuttamisen 

kansallisia kynnysarvoja. Hankintalakiuudistus toi muutoksen tähän vallinneeseen 
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epäkohtaan, jota on kommentoitu kauppa- ja teollisuusministeriöstä muun muassa 

seuraavasti: ”’Kesäkuun alusta voimaan tulleet uusi hankintalaki ja tiettyjä toimialoja 

koskeva ns. erityisalojen hankintalaki toivat joukon muutoksia nykyiseen. Yhtenä 

positiivisena uudistuksena pidän hankintalain täsmällisiä kansallisia kynnysarvoja ja 

näiden ylittävien hankintojen pakollista ilmoitusvelvoitetta’, kertoo vanhempi 

hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä (KTM).” (KTM 

– lehti 2/2007, 12) 

 

3.4 Kilpailuttaminen ja sen poikkeukset 

 

3.4.1 Kilpailuttaminen ja läpinäkyvyys 

 

Pekkalan (2007, 23–24) mukaan hankintojen kilpailuttaminen on menettely, jossa 

ilmoitetaan julkisesti hankintalain edellyttämällä tavalla tavaraa, palvelua tai urakkaa 

koskevasta hankinnasta. Hankintayksikön julkaisemassa ilmoituksessa ja sitä 

tarkentavassa tarjouspyynnössä kerrotaan hankittava tavara, palvelu tai urakka ja millä 

keinoin voittava tarjous valitaan. Hankintojen toteuttamisessa voidaan käyttää useita 

vaihtoehtoisia menettelyjä, joihin vaikuttavat hankinnan arvo, luonne ja hankinnan 

kohde. Ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden perusteella valitaan tarjouskilpailuun 

tarjoajiksi hyväksyttyjen yritysten tarjouksista paras tarjous käyttäen vain ennalta 

annettuja valintaperusteita. Tarjoajilla on oikeus tehdä valitus, mikäli 

hankintamenettelyssä on toimittu virheellisesti. 

 

Edelliseen kappaleeseen ja Pekkalan lainaukseen viitaten on tarjoajilla aina oikeus tehdä 

valitus markkinaoikeuteen, toisin kuten Pekkalan tekstissä on mainittu. 

Markkinaoikeuden tehtävänä on sitten myöhemmin päättää, ottaako se valituksen 

perusteella käsittelyynsä tapauksen josta on valitettu, vai hylkääkö suoraan valituksen 

aiheettomana. Harmittavan usein markkinaoikeutta on käytetty keinona aiheuttaa 

kilpaileville yrityksille haittaa tiedostaen, että hankintoja ei voida toteuttaa ennen kuin 

markkinaoikeus on antanut päätöksen valitetusta kilpailutuksesta. Yrityksen 

taloudellinen tilanne saattaa esimerkiksi olla sellainen, että valituksen aiheuttama 

ajallinen viivästys on niin pitkä, että kyseinen yritys ei selviä taloudellisesti sitä aikaa, 
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joka kuluu markkinaoikeuden päätöstä odotellessa. Tämän asian korjaamiseksi sekä 

turhien valitusten vähentämiseksi on puhuttu muun muassa sanktioista niitä yrityksiä 

kohtaan, jotka tekevät turhia valituksia. Nykyään markkinaoikeuteen valittaminen on 

täysin ilmaista ja ehkä juuri tämän vuoksi markkinaoikeutta käytetään keinona 

kilpailijoita vastaan.  

 

Kilpailuttamisen taustalla olevien tekijöiden kartoittaminen on myös hyvin oleellista 

tämän tutkimuksen kannalta. Kilpailua pyritään saamaan aikaan sekä julkisella että 

yksityisellä puolella, ja yksi suuri syy tähän on, että vain kilpailun kautta voidaan saada 

aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Ilman kilpailuttamista on olemassa vaara, että 

päädytään maksamaan tavaroista ja palveluista paljon suurempia summia kuin 

maksettaisiin, jos kyseiset hankinnat olisi kilpailutettu. Julkiselle puolelle sovellettu 

päämies-agentti – teoria vaatii kilpailutusten järjestämistä, sillä agentin tehtävä on 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti päämiehen sille uskomat varat. 

 

Trepten (2004, 69) mukaan julkisella puolella ei voi olla päämääränä pelkästään 

taloudellinen tehokkuus, sillä hankintojen tekijä on velvollinen huolehtimaan 

taloudellisuuden ohella myös asiakkaan eli tässä tapauksessa Suomen kansalaisen 

hyvinvoinnista. Toisaalta voidaan ajatella, että taloudellisen tehokkuuden päämäärä on 

juuri kansalaisen hyvinvoinnista huolehtimista. 

 

Kuoppamäen (2000, 223) mukaan julkisten yksiköiden sääntelyn tarve perustuu siihen 

tosiasiaan, ettei julkisen puolen yksiköillä ole samanlaista kiihoketta kilpailuttaa 

hankintojaan kuin yksityisen puolen, kilpailutilanteessa toimivilla yksiköillä.  

 

Edellisen kappaleen sanomasta voidaan olla eri mieltä, sillä nykyään valtion 

määrärahojen seuranta on paljon tarkempaa kuin ennen. Määrärahojen niukkuus tulee 

eteen myös monella julkisen puolen yksiköllä ja pelkästään tämä jo useasti ajaa julkisen 

puolen yksiköt kilpailuttamaan hankintojaan. Ennen vanhaan, jolloin määrärahoja 

jaettiin ehkä löysemmin kriteerein, saattoi edellisen kappaleen toteama pitää hyvinkin 

paikkaansa. Nykyään usealla valtion yksiköllä on ammattitaitoisia ostajia hoitamassa 

yksiköiden hankintoja. Nämä hankkijat hoitavat päätyönään yksiköiden hankintoja 

kilpailuttaen kokonaistaloudellisen edullisuuden nimissä kaikki hankinnat, joita 

kilpailuttamalla on saatavissa aikaan merkittäviä säästöjä. Yliopistot eivät kuitenkaan 
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kuulu valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen (2002, 70) mukaan niihin 

valtion tilivirastoihin, joiden hankintatoimi on järjestetty lain edellyttämällä 

tavalla. ”Hankintaohjeet antoivat pääsääntöisesti hyvät edellytykset koko 

hankintaprosessin läpiviemiselle. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin puutteita useissa 

hankintalainsäädännön kannalta varsin keskeisissä kohdissa: hankintojen 

valintaperusteiden määrittelyssä, tarjouspyynnöissä, suorahankintamenettelyn 

perusteiden kirjaamisessa sekä todellisen kilpailun aikaansaamisessa 

tarjouskilpailumenettelyssä.” 

 

Läpinäkyvyys on olennainen osa nykyistä valtion varallisuuden hallintaa. 

Kilpailuttamisen avulla saadaan kustannussäästöjen ohella aikaiseksi juuri tätä 

läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys kilpailutuksissa on ensinnäkin sitä, että saatetaan tietty 

hankinta kilpailutuksen piiriin. Kilpailutuksen piiriin saattamisella tuodaan hankinta 

yleisön tietoisuuteen ja tätä kautta myös varmistetaan, että kaikilla halukkailla, joilla 

resurssit riittävät kilpailutukseen osallistumiseen, on myös mahdollisuus näin tehdä. 

 

Määrä, jolla valtio hankkii tavaroita ja palveluja Suomessa nykyään vuosittain, on yli 20 

miljardia euroa. Hankintojen kilpailuttamisella tavoitellaan tehokkuutta julkisten 

verovarojen käytössä. Tavarat ja palvelut pyritään hankkimaan mahdollisimman 

edullisesti, laatua kuitenkaan hankinnassa unohtamatta. Kilpailuttamisen avulla saadaan 

myös aikaan enemmän vaihtoehtoja, joista valita. Hankinnoista ilmoitetaan juuri siitä 

syystä, että mahdollisimman moni tarjoaja tulisi hankinnasta tietoiseksi ja että tätä 

kautta mahdollisimman monella tarjoajalla olisi mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin 

omilla tarjouksillaan. Kilpailutusten yhteydessä on oman alueen tai kunnan suosiminen 

kiellettyä puhumattakaan suomalaisten yritysten suosimisesta. Julkisen kilpailuttamisen 

avulla toteutuu kaikille tarjoajille tasavertainen ja syrjimätön mahdollisuus osallistua 

kilpailutuksiin. Tällä on taipumusta estää korruptiota ja harmaata taloutta. (Pekkala 

2007, 24)   

 

Trepten (2004, 393–394) mukaan tehokasta kilpailua pidetään usein yhtenä 

läpinäkyvyyden seurauksena. Jos ajatellaan asiaa kansainvälisessä kontekstissa, niin 

läpinäkyvyyden kautta saavat ulkomaiset tavaroiden ja palvelujen tarjoajat tietoa 

meneillään olevista kilpailutuksista ja tätä kautta tapahtuu palvelun tarjoajien 

kannustaminen kilpailutuksiin osallistumiseen.   
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Läpinäkyvyys kilpailutuksissa sen ohella, että kaikilla resurssit omaavilla on niihin 

mahdollisuus osallistua, tarkoittaa myös sitä, että koko kilpailutuksen prosessi pyritään 

tekemään mahdollisimman avoimeksi. Kilpailutuksesta julkaistaan ilmoitus yleisellä 

ilmoituskanavalla, jota kaikilla on mahdollisuus seurata. Tarjouspyyntö on kaikkien 

halukkaiden ulottuvilla ja kaikki halukkaat voivat myös tarjouksia jättää. Valittu tavaran 

tai palvelun tarjoaja julkaistaan ja kilpailutukseen osallistuneille ilmoitetaan 

valintaperusteet hintojen ohella. Koko tämä avoin prosessi tähtää siihen, että voidaan 

olla varmoja kilpailutukseen osallistuneiden tahojen tasapuolisesta kohtelusta. 

 

Ennen nykyistä EU – aikaa suoritettiin julkiset hankinnat niiden arvosta riippumatta 

lähes aina Suomen rajojen sisäpuolella. Hankintojen läpinäkyvyys oli tähän aikaan 

hyvin heikkoa ja hankintoja suoritettiin kilpailutuksia järjestämättä. Tämän tyyppinen 

toiminta oli omiaan alentamaan kustannustehokkuutta sekä lisäämään tiettyjen 

tavaroiden ja palvelujen toimittajien suosimista. Suosimisen myötä kärsi tarjoajien 

tasapuolinen kohtelu ja läpinäkyvyys valtion hankinnoissa olivat tätä kautta lähes 

olematonta. 

   

Nykyisessä EU – ympäristössä toimittaessa täytyy ottaa huomioon myös muut kuin 

suomalaiset tavaroiden ja palveluiden tarjoajat julkisten hankintojen suorittamisessa ja 

läpinäkyvyyteen pyrittäessä. EU – direktiivien mukaan täytyy kaikkien EU – alueella 

toimivien tavaroiden ja palvelujen tarjoajien olla samassa asemassa tietyn kokoisten 

eurorajojen ylittyessä. Koko EU:n laajuisesti täytyy ilmoittaa tavaroiden ja palvelujen 

hankinnat, jotka ylittävät vuositasolla 206.000 euroa. Valtion 

keskushallintoviranomaisilla euroraja EU laajuiselle kilpailutukselle on tätäkin alempi 

eli 133 000 euroa. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) 

 

Edellä mainittujen eurorajojen ylittyessä ja aiheuttaessa ilmoitusvelvollisuuden EU:n 

laajuisesti, muuttuvat kilpailutuksen vaatimukset myös aikarajojen osalta. Kansallisten 

hankintojen kohtuullisen ajan vaatimus hankintailmoituksen julkaisemisesta tarjouksien 

viimeiseen jättöpäivään ei enää riitä, vaan voimaan astuu suurimmillaan 52 päivän 

aikavaatimus. Kyseinen 52 päivän aikavaatimus on sekä merkittävä tekijä kilpailutusten 

läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen pyrittäessä että myös samalla merkittävä tekijä 

aiheuttamaan viivästyksiä suurien hankintojen toteuttamisessa. Läpinäkyvyyden ja 

kilpailijoiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksen näkökulmasta on kuitenkin 
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välttämätöntä, että on olemassa pitkät ilmoitusajat, jotka pitävät huolen edellä 

mainittujen vaatimusten toteutumisesta. 

 

3.4.2 Suorahankinnat ja julkinen ympäristö 
 

Julkisen toimintaympäristön luonne huomioiden täytyy myös suorahankintoja 

tarkastella eri näkökulmasta julkisella sektorilla verrattuna yksityiseen sektoriin. 

Yksityisellä sektorilla yksiköt ovat vapaita hankkimaan haluamansa tavarat ja palvelut 

niiltä tavaroiden ja palveluiden toimittajilta joilta haluavat, ilman hankintalakien 

aiheuttamia rajoitteita. Tästä syystä ei suorahankinnan käsite varsinaisesti edes kosketa 

yksityistä puolta, sillä ei ole mitään syytä erottaa omalla käsitteellä ilman kilpailutusta 

hankittua tavaraa tai palvelua. 

 

Julkisella puolella on hyvinkin suuri merkitys tavaran tai palvelun hankinnan kannalta 

sillä onko tuote hankittu kilpailutusvaatimuksista poiketen eli suorahankinnalla. 

Toteuttaessaan suorahankinnan, joutuu julkinen yksikkö väistämättä tilanteeseen jossa 

poiketaan kilpailutusvelvoitteesta ja hankintojen läpinäkyvyydestä. Tästä 

läpinäkyvyydestä poikkeamiseen täytyy olla lähemmän tarkastelun kestävät pätevät syyt.  

Suorahankinnat eivät saa olla keino välttää kilpailuttamisvelvoitetta, ja juuri tämän 

vuoksi on hankintayksiköiden pystyttävä esittämään pätevät syyt suorahankinnoille.  

 

Kuoppamäki (2000, 237) korostaa, että hankintayksikön täytyy pyrkiä käyttämään 

kaikki olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Vain poikkeustapauksissa voidaan 

hankinta tehdä suorahankintana. Tarjouskilpailun järjestäminen on pääsääntö ja 

suorahankinta poikkeus tästä pääsäännöstä.  

 

VTT:n kohdalla suorahankintojen toteuttamiseen on kuitenkin suurempi mahdollisuus 

kuin monella muulla julkisella hankintayksiköllä. Uuden lain julkisista hankinnoista 

(348/2007) 8§:ssä mainitaan seuraavanlaisesti lain sovellettavuudesta 

palveluhankintoihin: 
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8 §  

Palveluhankintoja koskevat poikkeukset soveltamisalasta 

Tätä lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat: 

1) maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia; 

2) televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai 
yhteistuotantoa taikka lähetysaikaa; 

3) välimies- ja sovittelupalveluja; 

4) keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen 
laskemiseen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja, kuten liiketoimia, 
joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa; 

5) työsopimuksia; 

6) tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan 
hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun 
palvelun kokonaan; 

7) ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 
12/2005 ja SopS 13/2005) mukaisten päästöyksiköiden hankintaa; taikka 

8) sellaisten lentoliikennepalveluiden hankintaa, joihin sovelletaan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille annettua 
neuvoston asetusta (ETY) N:o 2408/92. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen lakia sovelletaan missä tahansa 
muodossa tehdyn osto- tai vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen 
jälkeen tehtäviin rahoituspalveluja koskeviin sopimuksiin. 

 

Kyseinen 8§ 6k antaa VTT:lle mahdollisuuden kiertää jossain määrin palveluiden 

kilpailuttamisvelvoitetta. Pykälän mukaan tutkimus- ja kehittämispalveluista saatavan 

hyödyn täytyy koitua kokonaan VTT:n hyödyksi ja VTT:n täytyy korvata suoritettu 

palvelu kokonaan, jotta lakia sovellettaisiin kyseisissä tutkimus- ja 

kehittämispalveluissa. VTT kuitenkin on yleensä mukana projekteissa, joiden hyöty ei 

koidu yksinomaan VTT:n itsensä hyödyksi vaan myös niiden yhteistyökumppaneiden 

hyödyksi, joiden kanssa tai joille tutkimusta tehdään. VTT ei myöskään yleensä korvaa 

täysin yksin tilattua tutkimus- tai kehittämispalvelua vaan yleensä osa palveluiden 
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rahoituksesta tulee joko tutkimuksen tilaajalta tai esim. EU:n tai Suomen valtion kautta. 

Kun vielä otetaan huomioon, että lain molempien ehtojen, hyödyn saaminen kokonaan 

ja palvelun täysimääräinen korvaaminen, täytyy täyttyä, on suorahankintaperustelujen 

täyttyminen todennäköistä useassa hankinnassa. VTT:n lakiosasto on todennut 

tulkitessaan hallituksen esitystä uudesta hankintalaista, että VTT voi ruveta soveltamaan 

kyseistä kohtaa suorahankintoja toteuttaessaan. Toistaiseksi kyseisen pykälän 

soveltaminen suorahankintojen toteuttamisessa on ollut pientä mutta pykälään 

perustuvissa suorahankinnoissa on havaittavissa selvää kasvua. 

 
3.5 Kilpailutusten vaikutus kustannuksiin ja tuotantoon 

 

3.5.1 Kustannustehokkuus 
 

Eräs merkittävä asia, jota kilpailutusten kautta haetaan, on kustannustehokkuus. Ilman 

kilpailutusta suoritettujen hankintojen vaarana on liian suureksi nousevat hankinnan 

kustannukset. Kilpailutuksista pidättäytyminen voi aiheuttaa sen, ettei olla selvillä 

hankittavien tavaroiden ja palveluiden ns. oikeasta markkinoiden hintatasosta vaan 

saatetaan tästä johtuen hankkia tavaroita ja palveluita ”ylihintaan”. Lainausmerkkejä 

olen ylihinnan kohdalla käyttänyt sillä tavaran tai palvelun myyjä tuskin ajattelee 

kauppaavansa tuotettaan liian korkeaan hintaan vaan toivoo saavansa tuotteesta tietyn 

ennalta asetetun suuruisen myyntikatteen. 

 

Tavaroiden ja palveluiden ostajan kannalta hintatason voidaan ajatella 

olevan ”ylihintaista” jos suhteellisen yksinkertaisilla keinoilla on mahdollisuus saada 

yritykset laskemaan hintatasoaan alemmaksi myyntikatteiden laskemisen kautta. On 

luonnollista että, jos tavaroita ja palveluita tarjoava yritys tietää olevansa tilanteessa, 

jossa kilpailua ei ole olemassa, yrityksellä ei ole minkäänlaista halua alentaa katteitaan 

määrittelemältään tasolta. Kilpailutusten yksi tukijaloista on saada yritykset tietoiseksi 

siitä, että käynnissä on kilpailutilanne, jonka tarkoituksena on ostajan kannalta hintojen 

laskeminen siedettävämmälle tasolle. Kilpailutus saattaa olla sellainen, jolla haetaan 

tuotetta, jonka ainoana valintakriteerinä voidaan pitää hankittavan tavaran tai palvelun 

hintaa. Usein valintakriteereinä on muitakin, kuten esim. laatu mutta, jos yritys tietää 

kilpailevansa pelkästään hinnalla, tietää se myös, että ainoa keino kilpailutusten 
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voittamiseen on myyntihintojen alentaminen myyntikatteista tinkimällä. Kilpailutuksen 

voittaa tässä tilanteessa yksinkertaisesti ajatellen siis se toimittaja, joka on valmis 

tiputtamaan eniten myyntikatteitaan. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen vaan eri 

erityksillä voi olla aivan erilaiset lähtökohdat kilpailutilanteeseen lähtemiseen niin 

myyntikatteiden, kustannustasojen, kuin monien muidenkin asioiden puolesta. 

  

3.5.2 Tuotannon tehokkuus 
 

Kustannustehokkuuden ohella voidaan julkisten kilpailutusten katsoa teoriassa 

parantavan myös tuotannon tehokkuutta. Kilpailutusten myötä ajetaan tarjoajat asemaan 

jossa tavaroita tai palveluita tarjoavan yrityksen on pakko lähteä tarkastelemaan omaa 

tuotantoprosessiaan alusta loppuun. Kilpailutuksessa ei mahdollisesti pärjätä ja 

ihmetellään hintatasoja, joilla kilpailijat pystyvät tarjoamaan tuotteitaan markkinoilla. 

Tässä vaiheessa yrityksen täytyy aloittaa tuotantoprosessinsa tarkasteleminen, jos sillä 

on ajatuksena pärjätä seuraavissa kilpailutuksissa. Saattaa olla, että kilpailun voittanut 

yritys saa vielä hyvät myyntikatteet kilpailutuksenkin jälkeen, ja viimeiseksi jäänyt 

yritys on tehnyt tarjouksensa lähes nollakatteella. 

 

Julkisten kilpailutusten yksi hyvä puoli on läpinäkyvyys kilpailutuksessa mukana 

olleiden yritysten valintaprosessissa. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta saavat kilpailijat 

selville voittaneen tarjouksen hinnan ja tämän kautta kilpailijat voivat kyseenalaistaan 

omaa tuotantoprosessiaan. Oman tuotantoprosessin kyseenalaistamisen kautta yritys voi 

parantaa tuotantoprosessinsa tehokkuutta, ja tätä kautta luoda edellytykset pärjätä 

tulevaisuudessa edessä olevissa kilpailutuksissa. 

 
 
3.6 Kilpailutusten vaikutus laatuun 

3.6.1 Laadun parantuminen 
 

Yhtenä kilpailutusten aiheuttamana välillisenä seurauksena voidaan ajatella 

kilpailutuksessa mukana olleiden yritysten laadun paranemista. Kilpailutusten 

aiheuttama laadun paraneminen tapahtuu kilpailutuksen valintaprosessin kautta. 

Valintaprosessissa tarjoukset asetetaan samalle viivalle ja niitä arvioidaan kilpailutuksen 
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yhteydessä ilmoitettujen valintakriteereiden perusteella. Yleensä yhtenä 

valintakriteerinä on hankittavan tavaran tai palvelun laatu. Laatua yleismaailmallisena 

käsitteenä ei itsessään voi valtion hankintakäsikirjan (2007, 52) mukaan pitää 

valintakriteerinä vaan, jotta laatua voitaisiin arvostella, täytyy se jakaa alakriteereihin, 

joilla määritellään mistä laatu muodostuu hankintayksikön näkökulmasta. Laadulle 

täytyy asettaa siis tietyt määritelmät hankintayksikön suunnasta. 

 

Laatua arvostellaan tiettyjen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella ja näiden 

arvostelujen seurauksena saadaan taulukoita, joissa kilpailutuksessa mukana olleiden 

tarjoukset pisteytetään toisiaan vastaan. Nämä taulukot julkaistaan hankintapäätöksen 

julkistamisen yhteydessä ja samalla nämä julkistetut pisteytykset antavat 

kilpailutuksessa mukana olleille yrityksille mahdollisuuden parantaa laatuaan. 

Pisteytysten avulla yritykset näkevät ne laadun osa-alueet, joilla yrityksellä on 

parannettavaa voittaneeseen yritykseen nähden, ja tätä kautta tulee yritykselle 

mahdolliseksi parantaa omaa laatuaan. Pisteytystaulukot ovat siis sen ohella, että ne 

ovat keino löytää tarjoajien joukosta sillä hetkellä parhaiten hankintayksikölle sopiva 

tarjous, myös tarjouskilpailussa mukana olleille yrityksille kanava palautteen saamiselle. 

Palautteen huomioiden voivat yritykset ottaa oppia ja tehdä parannuksia tavaroiden ja 

palveluiden tarjontaansa. 

 

3.6.2 Palvelun parantuminen  

 

Kilpailutusten kautta voidaan saavuttaa myös palvelun parantumista. Palvelun 

parantuminen ei kuitenkaan tapahdu pisteytystaulukoista saatavan palautteen perusteella, 

vaan usein jo tarjouspyynnöstä saatavien vaatimusten tai toivomusten perusteella. 

Tällaisia vaatimuksia tai toivomuksia voivat olla esimerkiksi: 

   

• sähköinen laskutus 

• käytettävien järjestelmien tietyt mahdollisuudet 

• työntekijöiden tietynlainen koulutuspohja ja vaaditut ammattitaidon eri osa-

alueet 

• Toimipisteet eri paikkakunnilla 
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• Toimitusaikavaatimukset tavaroiden tai palveluiden toimittamisessa 

• Vaadittavat standardit, esimerkiksi ISO -standardit 

• Tavaroiden ja palveluiden laatuvaatimukset  

 

Nämä edellä mainitut vaatimukset tai toivomukset ovat siis sellaisia, joita palveluita 

ostava hankintayksikkö pitää tärkeinä ja tästä syystä on ne myös 

tarjouspyyntöasiakirjaan kirjannut. Ensinnäkin on hankintayksikön oman edun mukaista 

kirjata tarjouspyyntöön kaikki ne palveluiden sisällön vaatimukset, joita hyvältä 

tarjoukselta vaaditaan tai toivotaan, jotta tarjoukset sisältäisivät halutunlaisen tavaran tai 

palvelun. Toiseksi hankintayksikön kannattaa kirjata tarjouspyyntöön myös sellaisia 

palvelun osa-alueita, joita ei voida pitää vaatimuksena mutta, joiden mahdollisesta 

olemassaolosta voidaan kuitenkin pyytää selvitys. Selvityksen pyytämisellä voi olla 

positiivisia vaikutuksia tulevia kilpailutuksia ajatellen.  

 

Käsitellään esimerkiksi sähköistä laskutusta. Sähköistä laskutusta ei voida pitää 

tarjouspyynnön vaatimuksena sillä vasta harva yritys tarjoaa palveluidensa osana 

tällaista palvelua. Sähköisen laskutuksen mahdollisuudesta voidaan kuitenkin pyytää 

selvitystä ja tällaisen selvityksen pyytämisellä on sellainen vaikutus, että yritykset 

saadaan tiedostamaan tällaisen osapalvelun oleva toivottava osa kokonaispalvelua. 

Pitkällä tähtäimellä selvitysten pyytämisellä voi olla sellainen vaikutus että sähköinen 

laskutus yleistyy, ja kun jonkinlainen palvelun osa-alue on yleisesti käytössä, voidaan 

tarjouspyynnössä sen selvityksen pyytämisestä siirtyä pitämiseen vaatimuksena. 

 

3.7 Kansallisuuden tai maantieteellisen sijainnin perusteella 
tapahtuvan diskriminoinnin poistaminen 

 

3.7.1 EU:n laajuisten kilpailutusten tarjouspyyntöjen julkaisu 

 

Kansallisuuden perusteella tapahtuvan diskriminoinnin poistamisella tarkoitetaan niiden 

esteiden poistamista jotka saattavat vaikuttaa siihen, kuinka jonkun tietyn EU-maan 

tietty yritys pärjää kilpailussa jonkun toisen EU maan alueella tämän toisen maan 

yrityksiä vastaan. Seuraavissa tarkastellaan diskriminoinnin eri muotoja ja sen 

poistamista. 
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Keinoja estää rehellistä vapaata kilpailua on monia ja yksi niistä on kilpailutuksesta 

ilmoittamatta jättäminen. Kansallisella tasolla kilpailuista yleensä ilmoitetaan maan 

sisäisten hankintasäännösten mukaisesti mutta, kun on kyse kansainvälisestä EU rajojen 

sisällä tapahtuvasta kilpailutuksesta, saatetaan EU direktiivien mukainen 

ilmoitusvelvollisuus jättää täyttämättä. Kansallisia hankintasäännöksiä on vaikeampaa 

jättää täyttämättä sillä kansallinen valvonta toimii yleensä paremmin kuin 

kansainvälinen. Yritykset ja palveluntarjoajat valvovat toisiaan ja tätä kautta pitävän 

huolen siitä, että kansalliset hankinnat suoritetaan lain kirjaimen mukaisesti. Toisinaan 

kuitenkin kansallisella tasollakin tapahtuu ylilyöntejä tai kokeillaan niin 

sanotusti ”kepillä jäätä” ja tätä kautta järjestelmän toimivuutta. Näistä tapauksista 

saamme lehdistä lukea markkinaoikeuteen päätyneiden hankintojen johdosta. 

Kilpailutuksen hävinneet yritykset haluavat usein nähdä kaikki ne voittaneen yrityksen 

tarjousasiakirjat, jotka eivät lain mukaan ole yrityssalaisuuden piiriin julistettavissa 

olevia asiakirjoja. Yritykset saattavat näiden tarjousasiakirjojen perusteella olla eri 

mieltä kilpailutuksen lopputuloksesta ja näitä kilpailutusprosessin kyseenalaistamisia 

saamme todistaa markkinaoikeuksiin päätyneiden tapausten johdosta. Myös itse 

kilpailutusprosessissa on saatettu tehdä virheitä, mikä mahdollistaa kilpailutusprosessin 

kyseenalaistamisen. Markkinaoikeuden käsittelyn aikana ei hankintaa voida viedä 

eteenpäin, vaan hankinta seisoo niin kauan kunnes markkinaoikeuden päätös asiasta on 

julkistettu. 

 

Kuten edellisestä kappaleesta ilmenee, kansallista valvontaa suorittavat pääasiassa 

kansalliset yritykset ja palveluntarjoajat toisiaan valvoessa ja tätä kautta pitävät huolta 

kansallisen hankintajärjestelmän toimivuudesta. Kansallisia yrityksiä ei kuitenkaan 

kiinnosta se miten ulkomaisia yrityksiä kohdellaan vaan ovat ennemminkin hyvillään 

siitä, jos vähemmän ulkomaalaisia yrityksiä tunkeutuu ”heidän” markkinoilleen. 

Pahimmassa tapauksessa valtio itsessään on pitämässä huolta siitä, ettei reilu kilpailu 

EU:n sisällä toteudu. Kansallisia yrityksiä pyritään jopa valtion taholta suojelemaan 

sekä rakentamaan esteitä ulkomaisille yrityksille. Tämän vuoksi EU:n sisäistä kilpailua 

joudutaan valvomaan EU:n taholta ja direktiivejä asetetaan vapaan kilpailun 

mahdollistamiseksi. 

 

Suomalaista kansallista ja kansainvälistä hankintojen ilmoitusjärjestelmää on hiottu jo 

jonkin aikaa sellaisiksi että hankintojen ilmoitusvelvollisuudet täytettäisiin 



     39 

mahdollisimman kattavasti. Hankintailmoituskanava Hilma otettiin käyttöön kesällä 

2007 uudistuneessa muodossa ja tämän järjestelmän kautta tapahtuu sekä kansallisten 

kynnysrajojen että EU-kynnysrajojen ylittävien hankintailmoitusten julkaisu. 

Hankintailmoitusten julkaiseminen on nykyään automatisoitu siten, että kansallisten 

kynnysarvojen ja EU-kynnysrajojen ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen tapahtuu 

samaa kaavaa noudattaen. Hankintailmoituksen ennakoidun arvon ylittäessä tavaroiden 

ja palveluiden kilpailutuksessa keskushallintoviranomaisten tapauksessa 133 000 euroa 

ja muiden hankintayksiköiden tapauksessa 206 000 euroa, Siirtyy julkaisu 

automaattisesti myös EU:n julkisten hankintailmoitusten julkaisukanavalle. Aiemmin 

EU:n kynnysrajat ylittävistä hankinnoista ilmoitettiin julkiset hankinnat -lehdessä ja sen 

lisäksi tehtiin ilmoitus EU:n julkisten hankintojen ilmoituskanavalle esimerkiksi Credita 

Oy:n ylläpitämän ilmoituspalvelun kautta. 

 

Trepte (2004, 177) kertoo kirjassaan kilpailuttamiseen ja syrjimättömyyteen liittyvästä 

tanskalaisesta siltaesimerkistä. Kyseisessä esimerkissä väitetään tapahtuneen kaksi 

konfliktia julkisia hankintoja koskevaa lakisääntelyä vastaan. Ensinnäkin 

kilpailutuksessa vaadittiin paikallisen työvoiman ja tarvikkeiden käyttämistä 

kilpailutukseen liittyvän sillan rakentamisessa. Toiseksi, kilpailutuksessa annettiin erään 

tarjoajan tehdä kilpailutuksen järjestäneen tilaajan työntekijän sallimana sellainen 

tarjous, jonka tekniset spesifikaatiot erosivat pyydetyistä ja kaiken lisäksi tätä tarjousta 

kohdeltiin vielä tavalla, joka oli ristiriidassa tarjouspyynnön spesifikaatioita ja ohjeita 

vastaan. Ensimmäinen vaatimus oli selvästikin syrjivä vaatiessaan paikallisen 

työvoiman ja tavaroiden käyttöä urakassa. Tarjoajat olisivat saattaneet helposti voineet 

täyttää tarjouspyynnön muut vaatimukset ilman käsitellynlaisia ehtoja. Toista kohtaa ei 

sinänsä pidetty kansallisuuden perusteella syrjivänä. Siinä vain ainoastaan käsiteltiin 

yhden tarjoajan tarjousta erilailla verrattuna muiden tarjouksiin. Tarjoajan 

kansallisuudella ei tässä tapauksessa ollut merkitystä. Tällainen käsittely on epätasa-

arvoista mutta ei välttämättä syrjivää. 
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3.7.2 Kielimuuri ja maantieteelliset etäisyydet 
 
 

Kansallista kilpailua rajoittaa myös mahdollisen kielimuurin olemassaolo. Kansallisella 

tasolla kilpailutuksista ilmoitetaan luonnollisesti sen maan kielellä, jossa kyseinen 

kilpailutus järjestetään. Tällaisen kansallisen kilpailutuksen tapauksessa kielimuurin 

olemassaololla ei kuitenkaan ole sinänsä sen suurempaa merkitystä. Kansallisten 

kilpailutukset ovat EU:n mittakaavassa rahallisesti ajateltuna niin pieniä, että 

harvemmin ulkomaiset yritykset olisivat kiinnostuneita tekemään tarjousta meneillään 

olevassa kansallisessa kilpailutuksessa. Ulkomaisiin kansallisiin kilpailutuksiin 

osallistuminen aiheuttaa huomattavasti enemmän kustannuksia, joten näihin 

kilpailutuksiin ei yksinkertaisesti kannata osallistua. 

 

 Sen sijaan, kun otetaan käsittelyyn EU:n mittakaavassa tapahtuvat kansainväliset 

kilpailutukset, saattaa asia olla aivan toisin. Kansalliset EU kynnysrajat ylittävät 

hankinnat kilpailutetaan siis EU:n laajuisesti ja tämä tapahtuu ilmoittamalla niistä 

julkisesti EU: julkisella ilmoituskanavalla. Tämä TED-tietokanta on EU:n itsensä 

ylläpitämä ja sen tarkoitus on osaltaan edistää EU:n laajuisen vapaan kilpailun 

toteutumista. Kielimuurin olemassaolon takia voidaan tosin EU:n laajuisen kilpailun 

olemassaolo usein kyseenalaistaa. Toisin kuten usein luullaan tai voisi olettaa, ei EU:n 

laajuisissakaan kilpailutuksissa tarvitse ilmoittaa kilpailutuksesta kuin kilpailutuksen 

järjestämän julkisen hankintayksikön kotimaisella kielellä. Tällä tavalla saadaan usein 

varmistettua se, ettei esimerkiksi suomalaisen hankintayksikön järjestämään 

kilpailutukseen osallistu muita kuin suomalaisia yrityksiä, vaikka kysymyksessä 

saattaisi olla sellainen kilpailutus, johon ulkomainen yritys voisi helposti osallistua. 

Hankintalait ja asetukset eivät siis vaadi hankinnoista ilmoittamista muulla kielellä kuin 

kotimaisella. Edeltävään tilanteeseen on ajauduttu, kun on haluttu varmistua siitä, että 

hankintayksikkö kilpailuttaa juuri sellaisia tavaroita ja palveluita kuin hankintayksikkö 

haluaa kilpailuttaa. Hankintayksikön tarjouspyyntömateriaalien käännöksessä saattaisi 

esimerkiksi tapahtua virhe niitä käännettäessä ja tästä saattaisi johtua, että 

kilpailutettaisiin jotain aivan muuta tavaraa, palvelua tai urakkaa kuin haluttiin 

kilpailutettavan. Tästä syystä vastuu kilpailutusmateriaalien käännöksestä on lykätty 

kansainvälisesti kilpailevien yritysten vastuulle. On näiden kansainvälisesti kilpailevien 
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yhtiöiden tehtävä kääntää tarjouspyynnöt englanniksi, tai kotimaan kielelle, jos haluavat 

niistä paremmin ymmärrettäviä. 

 

Tarjouspyyntöjen kielivaatimuksen rajaamista kotimaan kieleen pystytään 

perustelemaan myös kilpailutusprosessin pitämisenä kohtuullisesti työllistävänä 

prosessina kilpailuttaville yksiköille. Julkiset yksiköt ovat jo muutenkin pakotettuja 

käyttämään kilpailutusprosesseihin huomattavan paljon resursseja ja tästä näkökulmasta 

katsottuna esimerkiksi vaatimus tarjouspyyntöjen esittämiseen englannin kielellä voisi 

tuntua kohtuuttomalta. Harvalla julkisen sektorin yksiköllä löytyy sisältään sellainen 

resurssi, jonka avulla pystyttäisiin kääntämään tarjouspyynnöt riittävällä tarkkuudella 

englannin kielelle. Tällainen vaatimus olisi siis omiaan aiheuttamaan ylimääräisiä 

taloudellisia lisärasitteita, ja mahdollisia aikatauluviivästyksiä hankintayksiköille. 

 

Edellä oleva mielessä pitäen voidaan kilpailutusten ilmoitusvelvollisuuden rajoittamista 

kotimaan kieleen pitää tietyssä mielessä ymmärrettävänä. Tosiasia on kuitenkin se, että 

tällainen kotimaan kielellä tapahtuva kansainvälinen ilmoittelu rajaa huomattavasti 

kansainvälistä kilpailua. Vaikka tietynlaisten palvelujen tarjoaminen suomalaisille 

hankintayksikölle edellyttää suomen kielen osaamista ja tätä kautta voidaan 

kansallisella kielellä ilmoittamista pitää oikeutettuna, voivat asiat olla myös usein toisin. 

Monissa kilpailutuksissa ei tavaroiden, palveluiden tai urakoiden tarjoajan 

kansalaisuudella ole merkitystä. Esimerkiksi suomalaisen hankintayksikön 

kilpailuttaessa tietynlaisia painatuspalveluita, ei tarjoajan kansalaisuudella ole 

merkitystä. Hankintayksikölle on yhdentekevää missä maassa esim. hankintayksikön 

vuosijulkaisu on painettu. Mahdollinen maantieteellisen etäisyyden aiheuttama pidennys 

toimitusaikatauluihin muodostuu tuskin tällaisissa tapauksissa esteeksi kilpailussa 

pärjäämiselle. Tällaisen vuosijulkaisun luonteesta johtuen myös toimitus tapahtuu 

yleensä kokonaisuudessaan tiettynä päivänä, joten kuljetuskustannukset myyntiyksikköä 

kohden tuskin myöskään muodostuvat esteeksi kilpailussa pärjäämiselle. Toisin saattaa 

taas olla, kun puhutaan hieman erilaisista painatuspalveluista. Esimerkiksi 

käyntikorttien painatuspalvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että tällaisten 

painatuspalveluiden tarjoajien tulisi usein sijaita maantieteellisesti kohtuullisen lähellä 

toimitusten tilaajaa. Käyntikortteja tilataan niiden käytön luonteesta johtuen pitkin 

vuotta, ja harvemmin koontitilauksina. Näissä painatuksissa toimitusaikojen täytyy olla 

lyhyitä, ja tästä johtuen maantieteellinen etäisyys asettaa usein rajat sille, miten kukin 
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toimittaja pystyy kilpailutuksiin osallistumaan. Maantieteellinen etäisyys asettaa usein 

myös rajat kannattavuudelle, sillä yksittäisen henkilön käyntikorttien postittaminen 

kansainvälisesti ei yksinkertaisesti ole kannattavaa. 

 

4. Hankintalakiuudistus 

4.1 Hankintalakiuudistuksen syitä 
 

Suomen uusi hankintalaki astui voimaan 1.6.2007. Vuonna 1992 säädetyn ja 1994 

voimaan tulleen edellisen hankintalain jälkeen olivat muutospaineet kasvaneet 

hankintalain uudistamiseen. Hankintalaki uudistettiin kaksi vuotta ajateltua aikataulua 

myöhemmin johtuen vaikeuksista kansallisen Hilma- hankintailmoituskanavan 

käyttöönotossa. Hankintalakiuudistus saatiin kuitenkin vietyä läpi kohtuullisessa ajassa 

ja tätä nykyä julkaistaan kaikki kansalliset kynnysrajat ylittävät hankintailmoitukset 

Hilma- kanavalla.  

 
Uusia EU-direktiivejä tuli voimaan 30.4.2004, ja tästä syystä oli tarpeen saattaa ajan 

tasalle hankintalaki myös Suomessa. Julkinen sääntely Suomessa perustuu juuri näihin 

EU:n asettamiin direktiiveihin sekä Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia 

hankintoja koskevaan GPA- sopimukseen. Huhtikuun lopussa 2004 voimaan tulleet 

direktiivit olivat seuraavanlaiset: 

 

• Hankintadirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisia 

rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien 

sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (2004/18/EY)); 

• Erityisalojen hankintadirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen alan hankintoja koskevien sopimusten 

tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (2004/17/EY). 

 

Näiden direktiivien uudistamisen takana oli pyrkimys ottaa huomioon tapahtunut 

tekninen ja taloudellinen kehitys sääntelyn nykyaikaistamisen kautta. Tavoitteena oli 

myös yksinkertaistaa sääntelyä ja tarjota joustavampia menettelytapoja hankintojen 

toteuttamiseen. Hankintalakiuudistuksessa uudistettiin myös hankintojen kansallista 
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lainsäädäntöä, joka ei kuulu EU-direktiivien sääntelyn piiriin. (Kuusniemi-Laine & 

Takala 2007, 34)  

 

Vuoden 2004 uudistuksessa julkaistut hankintadirektiivit eivät sisältäneet paljon 

olennaisia muutoksia, vaan ne perustuivat suurimmilta osin vanhoihin 1990 luvun 

alussa hyväksyttyihin direktiiveihin. Uudistuksia kuitenkin tapahtui menettelyissä ja 

valintaperusteissa. Tasapuolisuus on syrjimättömyyden ohella edelleen taustalla uusissa 

direktiiveissä kuten myös se, mitä kilpailuttamisella pyritään saavuttamaan eli 

kustannussäästöjä ja hinta-laatusuhteeltaan parhaita tavaroita ja palveluita. Tapa jolla 

komissio kuvaa hankintadirektiivejä on, että direktiivit muodostavat eräänlaisen 

sateenvarjon, joka suojelee viranomaisten epäterveestä suosintapolitiikasta 

johtuvalta ”sateelta”. Ehkä edellisestä johtuen direktiivien kovin yksityiskohtainen 

sääntely ei jätä juuri tilaa kansallisille sovelluksille ja osittain juuri tästä 

yksityiskohtaisuudesta johtuen on esimerkiksi Suomessa katsottu paremmaksi, että 

direktiivien käännöksissä ei käytetä viittaustekniikkaa, vaan direktiivien suomennokset 

ovat suoria ja sanatarkkoja suomennoksia alun perin joko ranskan tai englanninkielisistä 

direktiiveistä.  (Pekkala 2007, 28–29) 

 

Suomalaisen oikeustajun on välillä ehkä vaikea ymmärtää kaikkia direktiivien taustalla 

olevia ajatuksia kuten viranomaisten epäterveestä suosintapolitiikasta johtuvaa ”sadetta”. 

Ehkä suomessakin on aikaisemmin pyritty suosimaan suomalaisia yrityksiä kaikessa 

yritystoiminnassa. 1970-luvulla syntyneenä on kuitenkin vaikea ymmärtää direktiivien 

tällaista lähestymistapaa ja välillä virkamiehetkin ovat olleet ihmeissään asioidessaan 

komission kanssa. Pekkalan (2007, 32) mukaan komissio vastusti vuonna 1995 

hankintailmoitusten julkaisemista keskitetysti virallisen lehden kautta, koska ei ollut 

olemassa mitään takeita siitä etteivätkö virallisen lehden suomalaiset työntekijät olisi 

voineet manipuloida lehteen meneviä tietoja tai jättää ilmoituksia julkaisematta. Eri 

maiden erilaiset hankintakulttuurit olivat kuitenkin saaneet vuosien varrella aikaan 

komissiolle sen suuntaisia kokemuksia, että tällaistakin voisi tapahtua. 

 

Hankintalakiuudistuksen ollessa ajankohtainen käsiteltiin sitä suhteellisen paljon 

erilaisissa medioissa. Kuntasektorilta kuului paljon valituksia siitä kuinka paljon 

ylimääräistä työtä uusi hankintalaki tulisi aiheuttamaan kunnille verrattuna vanhaan 

hankintalakiin. Vanhan hankintalain vapaammin tulkittavissa olleet 
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kilpailutusvaatimukset olivat ilmeisesti enemmän kuntasektorin mieleen. Hankintalaki 

oli kuitenkin pakko uudistaa vastaamaan ajan ja direktiivien vaatimuksia.  

 

4.2 Hankintalain keskeiset uudistukset 
 

4.2.1 Muutokset kilpailuttamisvaatimuksissa 
 

Uuden hankintalain myötä astui voimaan uudistuksia, jotka hankintayksiköiden täytyy 

ottaa huomioon hankintoja suunnitellessaan. Joillakin uudistuksista on merkittäviä 

seurauksia julkisiin hankintoihin kun toiset uudistuksista eivät taas kosketa normaalisti 

etenevää hankintaprosessia ollenkaan mutta liittyvät silti kiinteästi julkisten hankintojen 

luomaan kokonaisuuteen. Kaikista näistä hankintalain uudistuksista on silti oltava 

selvillä voidakseen ymmärtää uuden hankintalain tarkoitusta ja sitä mihin näillä 

uudistuksilla on pyritty. 

 

Hankintalakiuudistuksella ei ole ollut vaikutusta yleisimmin julkisten yksiköiden 

hankinnoissa käytettyyn avoimeen tarjousmenettelyyn vaan kilpailutusten tavallisimmin 

käytetty prosessi etenee kuten aiemminkin, Kauppa- ja teollisuusministeriön 

julkaiseman mallin mukaisesti. 

 

 
KTM – lehti 2/2007. 
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Pekkala (2007, 43) määrittelee hankintalain keskeiset uudistukset seuraavasti: 
 

1. Kansalliset kynnysarvot ja laajennettu ilmoitusvelvollisuus 
 
2. Tarjouspyynnön vähimmäissisältö sekä tarjoajien ja tarjouksen 

valintaperusteiden eriyttäminen ja vertailuperusteiden painotus 
 

3. Uudet hankintamenettelyt ja sidossuhdehankintojen määrittely 
 

4. Teknisten eritelmien laadinta 
 

5. Oikeudenkäyntikulut 
 
 

Uuden hankintalain myötä tuli selkeyttä julkisten hankintojen kilpailutusvaatimuksiin. 

Vanhan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 1992/1505) 5§:n mukainen julkisten 

hankintojen kilpailutusvaatimus oli seuraavanlainen: 

 

” Hankinta saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä syistä. Tällaisina syinä 

voidaan pitää muun muassa hankinnan vähäistä arvoa tai suoran neuvottelumenettelyn 

käytölle asetettuja ehtoja, joista säädetään kynnysarvon ylittävistä hankinnoista 

annetuissa asetuksissa.” 

 

Vanha asetus julkisista hankinnoista (Asetus julkisista hankinnoista, joihin ei sovelleta 

lakia julkisista hankinnoista 342/1994) täsmensi hieman hankintalain asettamaa 

kilpailutusvaatimusta. Asetuksen 4:1§:n kuudennessa kohdassa käsitellään hankintaa 

ilman tarjouskilpailua ja tämän pykälän mukainen lisäys oli seuraavanlainen: 

 

”Hankinta saadaan tehdä suorahankintana ilman edeltävää tarjouskilpailua, jos 

 

6) tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät 

ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.” 

 

Vanhan lain ja asetuksen määrittelemät kilpailutusrajat olivat siis erittäin epäselvät ja 

omiaan aiheuttamaan erilaisia hankintakäytäntöjä julkisia hankintoja suorittavissa 

yksiköissä. Hankinnan vähäinen arvo oli vaikea määritellä kuten myös se, koska 

kilpailutuksen aiheuttamat hyödyt ylittivät sen aiheuttamat kustannukset. Uusi 

hankintalaki helpottaa asiaa hankintojen kilpailutusrajojen puolesta, sillä se asettaa 
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selkeät rajat julkisten hankintojen kilpailutuksille. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet 

tyytyväisiä näihin uusiin ja selkeisiin pelisääntöihin, vaan varsinkin kuntasektorilta on 

kuulunut vahvaa kritiikkiä uusia kilpailutusrajoja vastaan. 

 

4.2.2 Kansalliset kynnysarvot ja laajennettu ilmoitusvelvollisuus  
 

Uusi hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) määrittelee julkisten 

hankintojen kilpailutusten kansalliset kynnysarvot seuraavanlaisesti: 

15 §  

Kansalliset kynnysarvot 

Tätä lakia ei sovelleta: 

1) tavara- tai palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin eikä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
vähemmän kuin 15 000 euroa; 

2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa palveluhankinnoista säädetään, liitteen B (ryhmä 25) 
mukaisiin terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin ja liitteen B mukaisiin palveluihin, 
joita hankitaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 3 §:n 
mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähemmän kuin 50 000 euroa; sekä 

3) rakennusurakoihin ja käyttöoikeusurakoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähemmän kuin 100 000 euroa. 

 

Uuden hankintalain mukaiset kansalliset kynnysrajat eivät jätä enää harkinnanvaraisia 

kilpailutusrajoja kuten vanha hankintalaki teki. Uudessa hankintalaissa on selkeästi 

määritelty tavanomaisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen kynnysrajaksi 

15 000 euroa. Tästä 15 000 euron rajasta poikkeavat kansallisella tasolla hankintalain 

Liitteen B mukaiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja eräät muut liitteen B 

mukaiset palvelut, kuten myös rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat, joiden 

arvonlisäveroton hinta on alle 100 000 euroa. Nämä edellä mainitut kynnysrajat ovat 

selkeitä ja niiden väärin tulkitsemisen vaara on pieni.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021295
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Uusi hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) määrittelee kilpailutusten EU-

kynnysarvot seuraavalla tavalla: 

16 §  

EU-kynnysarvot 

EU-kynnysarvot, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta annettuun komission asetukseen 
(EY) N:o 2083/2005, ovat: 

1) 133 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa ja 
palveluhankinnoissa; 

2) 206 000 euroa muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden 
tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa; sekä 

3) 5 150 000 euroa rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 

 

EU-kynnysrajat ovat siis selvästi määritelty EU:n taholta. Epäselvyyttä laissa saattaa 

aiheuttaa keskushallintoviranomaisien käsite. Ensimmäisen kohdan mukaiset 

keskushallintoviranomaiset ovat kuitenkin ohjeellisesti määritelty julkisista 

hankinnoista annetun asetuksen mukaan (614/2007) kauppa- ja teollisuusministeriön, eli 

nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla.  Vielä vanhan hankintalain 

ollessa voimassa kuului VTT keskushallintoviranomaisten ulkopuolelle. Uusien 

määrittelyiden mukaan VTT kuuluu kuitenkin nykyään keskushallintoviranomaisiin. 

4.2.3. Tarjouspyynnön vähimmäissisältö sekä tarjoajien ja tarjouksen 
valintaperusteiden eriyttäminen ja vertailuperusteiden painotus 

 

Yhtenä keskeisenä uudistuksena on laissa määritelty tarjouspyynnön vähimmäissisältö. 

Tämän ohella on myös tarkennettu tarjoajien ja tarjouksien valinnan erillisyyttä. 

Teknistä tai muuta toimituskykyä kuten ei myöskään tarjoajan taloudellista asemaa 

voida pitää tarjouksen valintaperusteena. Tarjouksen jättäjän täytyy täyttää tarjoajalle 

asetetut vähimmäiskriteerit sillä näiden kriteerien täyttymättä jääminen aiheuttaa 

kilpailutuksesta poissulkemisen. EU rajojen ylittävissä hankinnoissa täytyy 
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valintakriteerien painotukset ilmoittaa etukäteen ja kansallisissakin hankinnoissa täytyy 

valintaperusteet ilmoittaa ainakin tärkeysjärjestyksessä. (Pekkala 2007, 43) 

Valtion hankintakäsikirja (2007, 41–42) ohjeistaa kaikkia tarjouspyyntöjä koskettavista 

vähimmäisvaatimuksista seuraavaa: 

 

 

Näiden edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kasvavat vähimmäisvaatimukset, kun on 

kyse EU-kynnysrajat ylittävistä hankinnoista. Valtion hankintakäsikirjan mukaan EU-

kynnysarvojen ylittyessä astuvat voimaan seuraavat vaatimukset: 

 

Suurin ero vaatimuksissa hankintayksikön kannalta EU-kynnysrajojen ylittyessä löytyy 

vertailuperusteiden esittämisvaatimuksissa. Kansallisissa kilpailutuksissa riittää 

valintaperusteiden tärkeysjärjestyksen ilmoittaminen, kun on kyse kokonaistaloudellisen 

edullisuuden perusteella tapahtuvasta tarjouksien arvioinnista. EU-kynnysrajojen 

ylittyessä täytyy kokonaistaloudellista edullisuutta valintaperusteena käytettäessä 
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ilmoittaa myös valintakriteerien painoarvot tai niiden vaihteluväli. Tästä voidaan 

kuitenkin poiketa ja esittää vertailuperusteet kansallisten kilpailutusten tapaan 

tärkeysjärjestyksessä, jos painoarvojen esittäminen ei ole perustellusti mahdollista. 

4.3 Menetelmälliset uudistukset 
 

4.3.1 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
 

Monimutkaisiin hankintoihin tarkoitettu kilpailullinen neuvottelumenettely on uutena 

menettelynä mukana hankintalaissa. Tällä menettelyllä on tarkoitus helpottaa 

monimutkaisten hankintojen toteuttamista ja mahdollistaa uusien ja innovatiivisten 

ratkaisujen käyttäminen hankintojen toteuttamisessa. Kilpailullisessa 

hankintamenettelyssä haetaan neuvottelujen kautta ratkaisumalli kilpailutukselle ja 

tämän mallin perusteella pyydetään tarjoajia jättämään tarjouksensa. Koska 

kilpailullinen neuvottelumenettely on normaaleja menettelyjä raskaampi myös 

tarjoajille, on tarjoajille mahdollista maksaa kulukorvauksia kilpailulliseen 

neuvottelumenettelyyn osallistumisesta. Selkeä kaksivaiheisuus erottaa kilpailullisen 

neuvottelumenettelyn tavallisesta neuvottelumenettelystä. Ensimmäisessä vaiheessa 

haetun mallin perusteella antavat tarjoajat tarjouksensa vaiheessa kaksi. Tämän jälkeen 

edetään kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä lähes samalla tavalla kuin avoimessa tai 

rajoitetussa menettelyssä. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 102) 

 

4.3.2 Puitejärjestely 
 

Puitejärjestely uutena menettelynä tuo lisää vaihtoehtoja hankintojen toteuttamiseen. 

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy on eturivissä omaksunut tämän uuden 

hankintamenettelyn toteuttaessaan kilpailutuksia valtion hankintayksiköille. Pekkala 

(2007, 201) määrittelee puitejärjestelyn toimintatavan seuraavasti: ”ennakkoon valituilta, 

hankintayksikön ehdot täyttäviltä laadukkailta ja toimituskykyisiltä toimittajilta voidaan 

ostaa nopean kilpailutuksen jälkeen tuotteita tai palveluja, joiden laatu on ennalta rajattu 

ja määritelty. Järjestely on sopiva esimerkiksi sellaisissa tuoteryhmissä, joiden hinnat 

vaihtelevat lyhyellä aikavälillä. Puitejärjestely on käyttökelpoinen hankintamuoto myös 
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palveluille, joiden tarkkaa alkamisajankohtaa ei voi ennakoida, mutta joita tarvitaan 

nopeasti asiakastarpeen ilmaannuttua.” 

Hanselin kilpailuttama LVI-tarvikkeiden puitejärjestely on hyvä esimerkki 

yhteishankintayksikön organisoimasta puitejärjestelystä. Hansel on kilpailuttanut LVI-

tarvikkeet LVI-numero Oy:n ylläpitämän LVI-tuoteluettelon mukaisissa tuoteryhmissä 

01 – 92 ja muut LVI-tarvikkeet. Hankintayksikön liittyessä mukaan tähän Hanselin 

kilpailuttamaan kokonaisuuteen, sitoutuu se myös hankkimaan tavaransa ja palvelunsa 

puitejärjestelyssä mukana olevilta toimittajilta ja toimimaan muutenkin sovittujen 

toimintatapojen mukaisesti. Hansel ohjeistaa verkkosivuillaan LVI-tarvikkeiden 

puitejärjestelystä seuraavasti: 

LVI-tarvikkeet hankitaan ensisijaisesti LVI-tarvikkeiden tarjouskilpailun voittaneelta 
tarjoajalta, LVI-Dahl Oy:ltä. Hankinnan voi tehdä tarjouskilpailussa toiseksi tulleelta 
Ahlsell Oy:ltä seuraavissa tilanteissa: 
 
1) LVI-Dahl Oy ei pysty toimittamaan tarvitsemaanne tuotetta (tuotetta ei ole lainkaan 
LVI-Dahl Oy:n valikoimissa tai tuote on tilapäisesti loppunut). 
 
2) LVI-Dahl Oy ei pysty toimittamaan tuotetta edellyttämässänne ajassa. 
 
3) LVI-Dahl Oy:n lähin noutopiste sijaitsee liian kaukana toimitusosoitteestanne eikä 
tuotteen tilaaminen ole mahdollista. 
 
4) Ahlsell Oy on voittanut järjestämänne kevennetyn kilpailutuksen. 
 
 
Näiden edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti hankintayksiköt käyttävät siis 

puitejärjestelyä hyväkseen. Kyseisessä puitejärjestelyssä on pyritty siihen että 

toimittajat pääsääntöisesti hankkivat tarvitsemansa LVI-tarvikkeet LVI-Dahl Oy:ltä. 

Puitejärjestely menetelmänä antaa kuitenkin mahdollisuuden kevyen kilpailutuksen 

järjestämiseen toimittajien välillä jolloin myös toimittaja voi muuttua. Tässä 

tapauksessa ainoastaan kevennetyn kilpailutuksen seurauksena voi puitejärjestelyn 

toimittaja muuttua pääsääntöisestä valinnasta Ahlsell Oy:ksi. 

 

4.3.3 Sidosyksikköhankinta 
 

Sidosyksikköhankinta on yksi niistä hankintamenetelmistä, jotka hakevat vielä hieman 

tarkempaa määrittelyä.  Kaarresalo jättää siksi määrittelyssään tietyt hankinnat 
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määrittelyn ulkopuolelle: ”Tässä teoksessa sidosyksikköhankinnalla tai in house – 

hankinnalla viitataan ensi sijassa EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntyneeseen 

oikeudellisesti erillisten ja itsenäisten yksiköiden välisten suorahankintojen 

poikkeusinstituutioon, jonka mukaisesti hankinta voidaan tehdä hankintayksiköstä 

muodollisesti erilliseltä yksiköltä ilman kilpailuttamista. Sen sijaan saman oikeudellisen 

yksikön sisäiset ”hankinnat”, joissa on kyse hankintayksikön pääsääntöisestä oikeudesta 

toteuttaa hankintatarpeensa oman organisaation sisäisin voimavaroin, on jätetty tämän 

teoksen ulkopuolelle.” (Kaarresalo 2007, 248) 

 

Kaarresalo tulkitsee siis sidosyksikköhankinnan käsitteen tarkastelevan niitä hankintoja, 

joita tehdään hankintayksiköstä muodollisesti erilliseltä yksiköltä ilman kilpailuttamista. 

Tällainen muodollisesti erillinen yksikkö voi olla esimerkiksi kaupungin tai kunnan 

omaksi yhtiökseen yhtiöittämä osa toimintaa, jolla kuitenkin on tytäryhtiönä niin kiinteä 

yhteys ”emoyhtiöön”, että kilpailuttamisen ohittavat sidosyksikköhankinnat ovat 

mahdollisia. Helsingin kaupunki ja HUS -kuntayhtymä käynnistelee parhaillaan 

selvitystä Helsingin tekstiilipalvelun ja HUS -kuntayhtymän tytäryhtiön Uudenmaan 

sairaalapesula Oy:n (USP) yhteistyön kehittämisestä ja mahdollisesta yhdistämisestä. 

Tavoitteena tällä toimenpiteellä olisi muodostaa sidosyksikkö, joka mahdollistaisi 

sidosyksikköhankinnat muodostuvalta uudelta yhtiöltä. 

 

Hankintalaki (348/2007) asettaa rajat sidosyksikköhankinnalle seuraavalla tavalla: 

 

 ”Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti 

erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai 

yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kun se 

valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden 

hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.” 

 

Lain mukaan siis edellä mainittu esimerkki Helsingin tekstiilipalvelun ja Uudenmaan 

sairaalapesula Oy:n yhdistämisestä sidosyksikköhankintojen tekemistä varten olisi siis 

mahdollinen. Tämä vaatisi muun muassa sen, että Helsingin kaupunki ja HUS-

kuntayhtymä omistaisivat fuusiossa muodostuvan itsenäisen yksikön 

kokonaisuudessaan ilman ulkopuolista omistusta. Päätöksenteon kannalta itsenäistä 

yksikköä ”valvottaisiin” kuitenkin Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän taholta, 
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jotta hankintalain valvontavaatimus sidosyksikköhankintojen mahdollistamiseksi 

toteutuisi. Pekkalan (2007, 106) mukaan ”hankintalaissa ei ole kuitenkaan tarkemmin 

määritelty sitä, mitä tarkoitetaan valvontavallalla tai kuinka paljon on ”pääosa” 

toiminnasta.” Edellinen tuskin kuitenkaan aiheuttaisi hankaluuksia läpikäydyn 

esimerkin kannalta sillä valvontavalta olisi kyseisessä tapauksessa luultavasti riittävä ja 

lähemmäs 90 prosenttia muodostuvan sidosyksikön toiminnasta syntyisi fuusiossa 

perustettavan yksikön liikevaihdosta juuri laissa tarkoitetusta sidosyksikkötoiminnasta. 

Pekkalan (2007, 106–107) tekstistä on kuitenkin luettavissa, että kannattaa ehkä odottaa 

yhteisön tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöjen ja kanneasioiden ratkaisuja ennen 

kuin alkaa vetämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä sidosyksikköjen 

muodostamisesta. Hankintalainsäädännön tarkastaminen tulee todennäköisesti 

tarpeelliseksi yhteisön oikeuden tulkintojen kehittymisen myötä. 

4.3.4 Dynaaminen hankintamenettely 

 

Dynaaminen hankintamenettely on uutena kilpailuttamismenettelynä mukana uudessa 

hankintalaissa. Tämä osittain täsmentymätön, tulkinnanvarainen ja monivaiheinen 

Itävallassa käytettyyn menettelyyn pohjautuva menettely on tarkoitettu välineeksi, jolla 

hankitaan yleisiä ja tavanomaisia markkinoilla olevia tuotteita ja palveluja. Dynaaminen 

hankintamenettely on täysin sähköinen ja tästä johtuen omaa tiettyjä erityispiirteitä. 

Sähköisyydestä johtuen esimerkiksi tarjoajaa koskevia rikosrekisteritietoja ei voida 

pyytää. Avoimen menettelyn säännöt ovat voimassa dynaamisen hankintamenettelyn 

jokaisessa vaiheessa. Menettelyn alkuvaiheessa perustetaan dynaamisessa 

hankintamenettelyssä hankintajärjestelmä ja mukana olevista tarjoajista toimittajalista. 

Menettelyn määräaikaa lähdetään laskemaan avoimen menettelyn tapaan 52 päivästä 

alaspäin. Sähköinen menettely laskee aikarajaa 45 päivään ja siitä alimmillaan 40 

päivään. Avoimen hankintamenettelyn mukaisesti tulee kaikkien tarjousasiakirjojen olla 

helposti kaikkien tarjoajien ulottuvilla. Hankinnan kohde, sähköistä järjestelmää 

koskevat tekniset tiedot, tarjoajien ja tarjousten valintatiedot ja järjestelmän 

voimassaoloaika tulee olla tarjouksessa määriteltynä avoimen menettelyn sääntöjen 

mukaisesti. (Pekkala 2007, 225–226) 
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Dynaamisen hankintajärjestelmän vaiheet ovat pääpiirteissään seuraavanlaiset: 

järjestelmän perustaminen, alustavien tarjousten vastaan ottaminen, tarjoajien 

hyväksyminen mukaan dynaamiseen hankintamenettelyyn ja hankintojen 

kilpailuttaminen. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on enimmillään 4 vuotta 

mutta erikoistapauksissa voidaan tätäkin määräaikaa pidentää. 

 

Järjestelmää perustettaessa ilmoitetaan siitä hankintailmoituksella. Perustamisen jälkeen 

on kaikkien dynaamisessa hankintamenettelyssä tarvittavien asiakirjojen oltava kaikkien 

jatkuvasti saatavilla ja sähköisessä muodossa. Dynaamisessa hankintamenettelyssä 

sallitaan ainoastaan sähköisten välineiden käyttö. Järjestelmää perustettaessa ilmoitetaan 

tarjousten valintaperusteet, sekä käytettäessä valintakriteerinä kokonaistaloudellista 

edullisuutta myös vertailuperusteet. 

 

Alustavia tarjouksia otetaan vastaan koko dynaamisen hankintajärjestelmän olemassa 

olon ajan kaikilta halukkailta taloudellisilta toimijoilta. Näiden tarjouksien perusteella 

hyväksytään mukaan hankintajärjestelmään jos tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset 

täyttyvät. Tarjouksien kelpoisuusarviointi tulee tehdä 15 päivän kuluessa tarjouksen 

jättämisestä. Tarjoajalle ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän hyväksymisestä 

mukaan hankintajärjestelmään tai tämän hylkäämisestä. Kaikki tarjouspyynnön 

mukaiset tarjoukset jättäneet tarjoajat otetaan mukaan hankintajärjestelmään. 

Jokainen erillinen hankintajärjestelmän puitteissa järjestettävä erillinen hankinta on 

kilpailutettava. Järjestelmässä mukana oleville tarjoajille tulee järjestää riittävä aika 

tarjousten jättämiselle, jonka jälkeen tarjouksista valitaan voittajaksi etukäteen 

ilmoitettujen kriteerien mukainen paras tarjous. Myös yksittäiseen hankintajärjestelmän 

mukaiseen erillishankintaan voidaan osallistua hankintajärjestelmän ulkopuolelta mutta 

tarjoajan täytyy tässäkin tapauksessa tehdä hankintajärjestelmään pääsemiseksi 

tarjouspyynnön mukainen alustava tarjous. Tarjoajilla on mahdollisuus parantaa 

tarjouksiaan koko dynaamisen hankintajärjestelmän olemassaolon ajan kunhan uudet 

tarjoukset täyttävät hankintajärjestelmän mukaiset kriteerit. (Eskola ja Ruohoniemi 

2007, 186–189) 

 

Vaikka dynaaminen hankintajärjestelmä on osin tulkinnanvarainen ja täsmentymätön 

hankintajärjestelmä, voidaan sen tiettyjä ominaispiirteitä listata hankintajärjestelmän 
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ytimen selkeyttämiseksi. Eskolan ja Ruohoniemi (2007, 186) ovat luetteloineet kyseisen 

sähköisen hankintajärjestelmän ominaispiirteitä seuraavasti: 

 

 Sitä voidaan käyttää vain tavanomaisissa ja markkinoilla yleisesti saatavilla 

olevien tuotteiden hankinnoissa (yleisesti saatavilla olevista tuotteista on 

käytetty myös termiä hyllytavara), 

 Kyse on kokoajan avoimesta järjestelmästä, johon voi tulla kokoajan sen 

voimassa olon ajan mukaan uusia toimijoita, jotka voivat halutessaan milloin 

vain parantaa aikaisemmin antamaansa alustavaa tarjousta, 

 Kyse on täysin sähköisestä hankintamenettelystä, jonka käyttö edellyttää 

sähköistä järjestelmää ja 

 Hankintayksikkö vastaa kaikista järjestelmän käytöstä aiheutuvista 

kustannuksista. 

 

Perusperiaatteiltaan dynaaminen hankintajärjestelmä noudattelee siis avoimen 

hankintajärjestelmän periaatteita mutta poikkeuksena avoimeen menettelyyn 

mainitsevat Eskola ja Ruohoniemi (2007, 187) kuitenkin erään merkittävän 

eron: ”komission näkemyksen mukaan alustavat tarjoukset voitaisiin kuitenkin avata 

sitä mukaa, kuin ne saapuvat hankintayksikölle.” Avoimessa hankintamenettelyssä 

tarjoukset avataan samaan aikaan tarjousten avaustilaisuudessa, joten tämä olisi 

merkittävä ero avoimen menettelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän välillä. 

 

Dynaaminen hankintamenettely on kuitenkin vielä vailla varsinaista määrittelyä joten 

kyseisen menettelyn pelisäännöt tulevat vielä täsmentymään. Helsingin seudun 

kauppakamarin jäsentiedotteessa (10/2006) julkaistun Maija Kärkkään kirjoittaman 

artikkelin mukaan tullaan dynaamista hankintamenettelyä vielä täsmentämään 

asetuksilla annettavien säännösten muodossa. 

 

4.3.5 Sähköinen huutokauppa 
 

Sähköistä järjestelmää edellyttävästä sähköisestä huutokaupasta ei ole ennen ollut 

mainintaa kansallisessa hankintalainsäädännössä. Yksityisellä puolella vastaava 

huutokauppa on ollut jo käytössä ja joissain EU:n jäsenmaissa kyseinen 
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hankintajärjestelmä on ollut jo aikaisemmin käytössä kansallisissa hankinnoissa. 

Sähköisessä huutokaupassa käytettävät järjestelmät mahdollistavat muidenkin kuin 

pelkän hinnan avulla tapahtuvat tarjousten arvioinnit. Mitattavissa olevien 

valintakriteerien perusteella tapahtuvat kokonaistaloudelliseen edullisuuteen tähtäävät 

huutokaupat ovat myös mahdollisia. (Eskola ja Ruohoniemi 2007, 189)  

 

Hankintalaki (348/2007) määrittelee sähköisen huutokaupan menetelmän 5§:n 18 

kohdassa. Kyseisen kohdan mukaan tarkoitetaan: 

 

”18) sähköisellä huutokaupalla toistuvaa menettelyä, jonka kuluessa uusia alennettuja 

hintoja tai tarjouksen sisältämiä tekijöitä koskevia uusia arvoja esitetään sähköisesti ja 

joka toteutetaan sen jälkeen, kun tarjousten arviointi on saatu kokonaisuudessaan 

ensimmäisen kerran päätökseen, ja joka mahdollistaa tarjousten luokittelun 

automaattisen arviointimenetelmän pohjalta; rakennusurakat ja sellaiset 

palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat henkiset suoritukset, eivät voi olla sähköisen 

huutokaupan kohteena.” 

 

Määritelmän mukaisesti rakennusurakat ja henkistä sisältöä sisältävät suoritukset ovat 

siis menetelmän ulkopuolella. Rakennusurakoiden jäämisen sähköisen huutokaupan 

ulkopuolelle ymmärtää hyvin niiden monimutkaisen rakenteen vuoksi. 

Rakennusurakoita olisi hyvin vaikea puristaa sähköisen huutokaupan kehikkoon. 

Henkistä sisältöä sisältävien suoritusten jääminen sähköisen huutokaupan ulkopuolelle 

on myös helposti selitettävissä. Sähköisen järjestelmän on mahdoton arvioida henkistä 

sisältöä sisältäviä suorituksia. 

 

Sähköinen huutokauppa on kaksivaiheinen menettely, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan mukaan otettavat tarjoajat käyttäen avointa menettelyä, rajoitettua menettelyä, 

neuvottelumenettelyä, tai kilpailullista neuvottelumenettelyä. Kuten dynaamisessa 

hankintajärjestelmässä, myös sähköisen huutokaupan alkuvaiheessa otetaan tarjoajilta 

vastaan alustavat tarjoukset, joiden perusteella päätetään huutokauppaan osallistujat. 

Alustaville tarjouksille on dynaamisen huutokaupan tapaan määritelty tietyt kriteerit, 

jotka ovat tarjouksien ja tarjoajien täytettävä huutokauppaan osalliseksi pääsemiseksi. 

Sähköisessä huutokaupassa käytetään erillistä osto-ohjelmaa ja ammattimainen toiminta 

on edellytys huutokaupan järjestämiselle. Tietotekniikalle asetettavat vaatimukset ovat 
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kovat ja henkilökuntaa täytyy olla riittävästi varmistamassa huutokaupan sujuvuutta. 

Sähkö- ja tietojärjestelmähäiriöihin on varauduttava varajärjestelmien kautta. 

Huutokauppa järjestetään yleensä puolueettomassa valvonnassa ja suljetussa tilassa tai 

muulla vastaavalla suojatulla tavalla. Sähköinen huutokauppa sopii menetelmänä 

paremmin riittävän ostovolyymin omaaville ja isoille yksiköille, joilla on edellytykset ja 

riittävästi henkilökuntaa kyseisen menetelmän organisointiin. Huutokauppoihin 

erikoistunutta operaattoria käytetään myös usein huutokaupan järjestämisessä. Yleensä 

sähköisellä huutokaupalla hankittavat tuotteet ovat tavanomaisia tuotteita, joiden 

valintaperusteena voidaan käyttää hintaa. (Pekkala 2007, 229–230) 

 

Sähköinen huutokauppa etenee pääpiirteissään seuraavalla tavalla:  

 

 Aluksi tehdään hankintailmoitus, jossa mainitaan hankinnan suorittamisesta 

sähköisellä huutokaupalla.  

 Tarjouspyynnön perusteella saatujen alustavien tarjousten avulla suoritetaan 

ensimmäinen karsinta, jossa mukaan sähköiseen huutokauppaan otetaan ne 

alustavat tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnön 

vähimmäisvaatimukset. 

 Ennen huutokaupan aloittamista lähetetään tarjoajille pyyntö varsinaisen 

huutokauppatarjouksen tekemisestä. Pyynnön yhteydessä kerrotaan tiedot 

huutokauppamenettelystä ja sen vaatimista laitteista, sekä tiedot huutokaupan 

alkamispäivästä ja kellonajasta.  

  Huutokaupan käynnistyttyä saavat tarjoajat tehdä tarjouksia ennalta 

määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Huutokauppaa voidaan esimerkiksi 

jatkaa tiettyyn päivämäärään asti tai kunnes tarjoajat eivät enää anna tarjouksia 

tietyn ajan sisällä. Tarjoajille voidaan myös antaa mahdollisuus tehdä rajallinen 

määrä tarjouksia jolloin huutokauppa loppuu jo silloin, kun viimeinen tarjous 

on annettu vaikka tarjousaikaa olisi vielä jäljellä. 

 Voittajaksi valitaan määräaikojen ja ehtojen puitteissa parhaan tarjouksen 

tehnyt tarjoaja. 

 Sähköisen huutokaupan lopputuloksesta voidaan valittaa markkinaoikeuteen, 

kuten muidenkin hankintamenetelmien avulla saatujen kilpailutusten 

lopputuloksista. 

(Pekkala 2007, 230–231) 
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4.4 Muut uudistukset 
 

4.4.1 Teknisten eritelmien laadinta 
 

Tarjouspyynnössä määriteltyä tavaroiden tai palvelujen hankintaa on mahdollisuus 

tarkentaa tekemällä teknisiä eritelmiä tarjouspyyntöön. Teknisten eritelmien avulla on 

tarkoitus helpottaa myöhemmin tapahtuvaa tarjousten arviointia. Esimerkiksi tarjoajien 

laitteille määritellään tietynlaisia ominaisuuksia, jotka laitteiden täytyy täyttää tai 

palvelulle määritellään tietyt vähimmäisstandardit, jotka sen on täytettävä. Teknisillä 

eritelmillä ei saa kuitenkaan pyrkiä rajoittamaan kilpailua ja laki julkisista hankinnoista 

(348/2007) määritteleekin lain 44§:ssä teknisille eritelmille tiettyjä reunaehtoja 

seuraavalla tavalla: ”Hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava 

tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät 

saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Teknisissä eritelmissä on 

mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon vammaisten käyttäjien tarpeet.” 

Tekniset eritelmät on laadittava viittaamalla kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 

voimaan kansainvälinen standardi, kansainvälisiin standardeihin, teknisiin 

määrittelyihin, teknisiin hyväksymisiin tai teknisiin viitteisiin. Edellisten puuttuessa 

voidaan viitata vastaaviin kansallisiin teknisiin määritelmiin mutta tässä tapauksessa 

tulee hyväksyä ominaisuuksiltaan ”vastaavat” tarjoukset. Jos suorituskykyä ja 

toiminnallisia ominaisuuksia käytetään valinnan perusteena, tulee niitä koskevien 

määritelmien olla riittävän selkeitä valinnan helpottamiseksi. Teknisissä eritelmissä ei 

voida vaatia tietyn valmistajan alkuperää olevia tuotteita tai tavaroita, tai mitään muuta 

ominaisuutta, mikä olisi omiaan syrjimään tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. 

Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin vaatia tiettyä edellä mainitun tyylistä ominaisuutta, 

jos hankinnan kohteen määrittely olisi muutoin hankalaa. Tällaisiin ominaisuuksiin 

viitatessa tulee kuitenkin hyväksyä myös ”vastaava” tuote. (Laki julkisista hankinnoista 

348/2007) 

Tekniset eritelmät eivät saa siis olla sellaisia, joilla aiheetta rajattaisiin tietyn palvelun 

tai tavaran tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle. Eritelmät eivät myöskään saa olla 
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sellaisia, jotka antaisivat aiheetta etua jollekin tietylle tarjouskilpailussa mukana 

olevalle taholle. VTT:n tapauksessa teknisiä eritelmiä on käytetty esimerkiksi 

siivouspalveluiden kilpailutuksessa. VTT kilpailuttaa vuosittain usean eri toimitilansa 

siivouspalvelut ja osassa näistä kilpailutuksissa on syytä asettaa tiettyjä 

standardivaatimuksia siivousalan yrityksille. VTT:n tietyissä toimitiloissa on 

tavanomaisten toimitilojen lisäksi puhdastiloja, joiden asettamat laatuvaatimukset 

siivouspalveluille ovat huomattavasti tavanomaisten toimitilojen laatuvaatimuksia 

suuremmat. VTT varmistaa vaaditun laatutason edellyttämällä tiettyjen siivousalan 

laatustandardien täyttymistä. 

 
4.4.2 Oikeudenkäyntikulut  

 

Ennen uuden hankintalain voimaan astumista markkinaoikeuteen vietiin yhä kasvavissa 

määrin hankintayksiköiden tekemiä hankintoja. Hankinnat saatettiin kyseenalaistaa 

ilman varsinaisia perusteita sillä hakijoiden vastuu oli määritelty kohtuullisen pieneksi. 

Kuluriski valittamisesta puuttui lähes kokonaan ja tämä oli omiaan alentamaan 

markkinaoikeuteen valittamisen kynnystä. Valitukset, joita voitiin tehdä jopa 

kiusantekomielessä, aiheuttivat hidastuksia hankintaprosesseihin ja halvaannuttivat 

usein hankintayksiköiden toimintaa. Kulukorvauksien uudistusta pidettiin 

välttämättömänä ja hallintolainkäyttölain lähinnä yksityisille oikeushenkilöille 

tarkoitettua oikeussuojaa ei pidetty tarkoituksenmukaisena ainakaan samassa 

laajuudessa antaa yrityksille. (Pekkala 2007, 497–498) 

Hankintalain yksi merkittävä uudistus liittyykin juuri siihen miten yksityiset hakijat 

voidaan velvoittaa maksamaan oikeudenkäyntikulut. Aiemmin voimassa ollut laki 

julkisista hankinnoista (1992/1505) ja sen viittaussäännös hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 

momenttiin oikeudenkäyntikulujen määräämisessä yksityiselle asianosaiselle poisti 

yleensä yksityisen tahon maksuvelvollisuuden. Hallintolainkäyttölain kyseisen 

momentin mukaan: ”yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen 

asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen 

perusteetonta vaatimusta.”  Kyseisen momentin soveltaminen aiheutti käytännössä usein 

sen, ettei markkinaoikeuteen viedyissä tapauksissa juuri koskaan määrätty yksityistä 

hakijaa maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikuluja. Uuden hankintalain mukaan 
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kyseistä hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momenttia ei kuitenkaan enää sovelleta. Uuden 

hankintalain viittaussäännös jättää kyseisen momentin soveltamisen markkinaoikeuden 

toimivaltaan kuuluvien tapausten ulkopuolelle. (Eskola ja Ruohoniemi 2007, 347) 

Hankintalain uudistuksella toivotaan siis olevan markkinaoikeuteen vietyjä tapauksia 

karsiva vaikutus valittamiskynnyksen kohoamisen myötä. Valittamiskynnyksen 

toivotaan kohoavan, koska yrityksillä on nyt paljon suurempi todennäköisyys joutua 

maksamaan oikeudenkäynnin voittaneen hankintayksikön oikeudenkäyntikulut toisin 

kuin vanhan hankintalain aikaan, jolloin hankintayksikkö sai pitää oikeudenkäyntikulut 

yleensä omana tappionaan. Varsinkin kiusantekomielessä tehdyt valitukset pyritään 

tämän uudistuksen avulla karsimaan pois markkinaoikeuteen vietyjen tapausten 

joukosta. Markkinaoikeutta voitiin ennen käyttää haitanteon välineenä kilpailijaa 

kohtaan perusteettoman valituksen avulla. Vaikka markkinaoikeuteen viety tapaus 

hävittiinkin, niin saatiin ainakin lamautettua kilpailijan toimitukset hankintayksikölle 

oikeudenkäynnin ajaksi.  

 
4.4.3 Odotusajan poistuminen kansallisista hankinnoista 

Vanhan hankintalain (1505/1992) mukaan kansallisia hankintoja koski samalla tavalla 

pakollinen odotusaika hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kuin myös EU-kynnysrajat 

ylittäviä hankintoja. Vasta tämän pakollisen odotusajan jälkeen voitiin lain mukaan 

tehdä hankintasopimus päätöstä koskeneessa asiassa.  

Vanhan lain 7a§:n toinen momentti ilmaisi pakollisen odotusajan seuraavasti: ” 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintaa koskeva 

kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön 

aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen 

katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.”  Tästä voitiin kuitenkin 

poiketa ehdottoman välttämättömästä ja yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä, 

joka oli täysin hankintayksiköstä riippumaton ja ennalta arvaamaton. 

Uuden hankintalain (2007/348) voimaan tulon myötä muuttui hieman pakollista 

odotusaikaa koskeva lakisääntely. Uudessa laissa säädetään pakollisista odotusajoista 
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lain 74§:ssä seuraavasti: ”Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on 

tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Edellä 16 §:ssä tarkoitetuissa EU-

kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna 

täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai 

hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Hankintasopimus 

voidaan kuitenkin tehdä tätä aikaisemminkin, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman 

välttämätöntä yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä tai ennalta arvaamattomasta 

hankintayksiköstä riippumattomasta syystä.” 

Uuden lain pakollisia odotusaikoja koskevassa 74§:ssä ei siis enää puhuta muista kuin 

EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista. Vanhan lain mukaista pakollisia odotusaikoja 

koskevaa ilmausta on siis täsmennetty siten, että uuden hankintalain vastaava pykälä 

koskee enää EU-kynnysarvot ylittäviä julkisia hankintoja. Pakollisen odotusajan 

poistumisen myötä voidaan hankintasopimus tehdä uuden lain mukaan kansallisissa 

hankinnoissa heti hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. 

Edelleen on kuitenkin voimassa lain kohta asian saattamisesta markkinaoikeuteen, joka 

uudessa hankintalaissa löytyy sen 77§:stä. Pykälässä määritellään asian saattamisesta 

hakemuksella markkinaoikeuteen ja hakemuksen jättämistä koskevista määräajoista 

seuraavasti: ”Edellä 76 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä kirjallisesti. 

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 

kirjallisesti tiedon 73 §:n 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä sekä 

hakemusosoituksen. Hankintasopimuksen tekeminen ei estä hakemuksen käsittelyä.” 

Vaikka uuden lain myötä pakollinen odotusaika on poistunut kansalliset kynnysarvot 

ylittävissä hankinnoissa, VTT:llä katsotaan kuitenkin, etteivät kansalliset kynnysarvot 

ylittävissä hankinnoissa tehdä hankintasopimusta ennen kuin 28 päivää on kulunut 

hankintapäätöksen tekemisestä ja päätösten postittamisesta. Tähän on päädytty 

seuraavan ajatuskulun mukaisesti. Asiakirjoja postin välityksellä lähetettäessä katsotaan 

lain mukaan tarjoajan saaneen asiakirjat 7 päivän kuluessa niiden postittamisesta. 

Asiakirjat saatuaan voi tarjoaja valittaa hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ja 

tämän tarjoaja voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun hänen katsotaan saaneen tiedon 

hankintapäätöksestä. Edellisten 7 ja 14 päivän lisäksi lasketaan vielä markkinaoikeuden 
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reagointiaika 7 päivää jolloin päästään 28 päivän lukemaan. Odottamalla 28 päivää 

varmistetaan VTT:llä se, ettei markkinaoikeuteen jouduta siten, että hankintasopimus on 

jo tehty tarjoajan kanssa. Kun hankintasopimusta ei ole tehty niin voidaan helpommin 

välttyä mahdollisista korvauksista, tai ainakin maksettavat korvaussummat muodostuvat 

tällöin pienemmiksi. Pahimmassa tapauksessa, jos hankintasopimus olisi jo voimassa 

ennen markkinaoikeuteen joutumista, voitaisiin joutua korvaamaan kantajalle koko 

sopimusajalta menetetty hyöty. VTT:llä on otettu varovaisuuden linja sopimusasioissa 

ja tämän menettelyn avulla pyritään minimoimaan mahdolliset markkinaoikeuden 

määräämät sanktiot. 

5. Suorahankinnat 
 

5.1 Suorahankintaperustelut lain mukaan 
 

5.1.1 Suorahankintaperustelut hankintalain 27 §:n mukaan 
 

Todennäköisesti suurin osa julkisissa hankinnoissa toteutetuista suorahankinnoista 

tehdään hankintalain 27§:n mukaisilla perusteilla. Kyseisen pykälän mukaan 

suorahankinnan voi toteuttaa seuraavissa tapauksissa.  

 

27 §  

Suorahankinta 

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 

1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia 
tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei 
olennaisesti muuteta; 

2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 

3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja 
voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä 
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 

4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai 
tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen 
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taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten 
kattamiseksi; 

5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita; 

6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, 
pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan 
menettelyn seurauksena; taikka 

7) kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on 
suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos 
voittajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava 
osallistumaan neuvotteluihin. 

 

Suorahankinnan käyttömahdollisuudet selvitetään hankintalain 27 §:n perusteella hyvin 

selkokielisesti ja jättäen mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Suorahankinta voidaan 

tehdä, kun tarjouspyynnön perusteella ei ole saatu sopivia tarjouksia tai tarjouksia ei ole 

jätetty lainkaan. Tekniset, taiteelliset tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvät syyt 

oikeuttavat myös suorahankinnan tekemiseen. Tuotteella voi olla sellainen ominaisuus, 

jota muut markkinoilla olevat tarjoajat eivät pysty toimittamaan. Tutkimusta, kokeilua, 

tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten hankittava tavara voidaan myös hankkia 

suorahankintana. Raaka-ainemarkkinoilta hankittavat tuotteet sekä esimerkiksi 

kuolinpesästä selvästi markkinahintaa alemmalla hinnalla saatavat tuotteet voidaan 

hankkia suorahankintana. Suunnittelukilpailun voittajan/voittajien kanssa on myös 

mahdollista tehdä suorahankinta.  Ainoastaan 27 §:n kolmannen kohdan eli ennalta 

arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire aiheuttaa hieman tulkitsemisen 

vaikeuksia. 

 

Hankintalainsäädännön mukaan on olemassa kolme erilaista kiiretilannetta, joista vain 

yksi oikeuttaa suorahankinnan tekemiseen. ”Tavallisessa” kiiretilanteessa voidaan 

käyttää nopeutettua menettelyä. Nopeutetussa menettelyssä lasketaan määräaikoja 

lyhyemmiksi, kun niiden noudattaminen on rajoitetussa menettelyssä tai 

neuvottelumenettelyssä kiireen vuoksi mahdotonta. Nopeutetun menettelyn käyttö on 

mahdollista huolimatta siitä kenestä johtuvasta syystä kiire on aiheutunut. 

  

EU-kynnysarvon alittavissa sekä hankintalain 66§:n soveltamisalaan kuuluvissa 

hankinnoissa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä jos kysymys on kiiretilanteesta. 
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Kiiretilanteen täytyy kuitenkin olla tässä tapauksessa sellainen, johon hankintayksikkö 

ei ole voinut kohtuullisesta varautua. Hankinnan kohteen täytyy myös olla sellainen, 

joka on saatava poikkeuksellisen kiireellisesti. 

 

Ennalta arvaamattomasta syystä tehtävä suorahankinta ei saa olla seurausta 

hankintayksiköstä johtuvista tekijöistä. Ainoastaan vakava ja poikkeuksellinen syy 

antaa oikeutuksen suorahankinnan tekemiseen. Ehdoton välttämättömyys on myös 

suorahankinnan tekemisen edellytyksenä. Komissio on aikanaan lakia ensimmäistä 

kertaa voimaan saattaessaan määritellyt sen, mistä suorahankintaan oikeuttava 

äärimmäinen kiire voi johtua. Komission mukaan äärimmäinen kiire voi johtua lähinnä 

merkittävästä onnettomuudesta tai luonnonkatastrofista. Tavanomaisiin 

onnettomuustilanteisiin, kuten esimerkiksi tulviin, tulisi hankintayksikön kuitenkin 

pystyä varautumaan ja kilpailuttaa sopimukset tällaisten tapausten varalta. (Pekkala 

2007, 96–97) 

 

5.1.2 Suorahankintaperustelut hankintalain 28 §:n mukaan 
 
 
Suorahankinta voidaan toteuttaa myös muilla perusteilla kuin mitä ilmenee hankintalain 

27§:stä. Lisähankintoja varten on määritelty hankintalain 28§. Pykälässä määritellään 

sellaiset suorahankinnat, jotka tapahtuvat liittyen jo aikaisemmin kilpailutettuun 

hankintaan. Kyseinen 28§ pykälä ei ota kantaa siihen, millaisissa hankinnoissa voidaan 

pykälää soveltaa tavara- tai palveluhankintoihin vaan asettaa tietyt puitteet, joista täytyy 

jonkun ehdon täyttyä. 

 

Hankintalain 28§:n mukaan voidaan suorahankintaa käyttää hankintojen toteutukseen 

seuraavanlaisissa tapauksissa: 

28 §  

Suorahankinta lisätilauksissa 

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa 
tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen 
tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että 
toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin 
hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä 
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vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien 
sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, 
kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai 
lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan 
toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. Edellytyksenä on, että 
lisäpalvelua tai lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa tai, vaikka 
lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, 
se on ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi 
edellytyksenä on, että lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on enintään 50 
prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta. Hankintayksikkö voi tehdä samoin 
edellytyksin suorahankinnan myös käyttöoikeusurakkaan liittyvästä lisäurakasta 
alkuperäisen käyttöoikeusurakan saajan kanssa. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi 
rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa tai 
rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. 
Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on 
mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden 
rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen 
sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden 
kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. 

 

Lisätilauksissa voidaan käyttää suorahankintaa, jos hankinnan tekeminen muulta kuin 

alkuperäiseltä toimittajalta aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai jos muun kuin 

alkuperäisen toimittajan käyttäminen voisi aiheuttaa suhteettoman suuria teknisiä 

vaikeuksia tuotteiden käytössä ja kunnossapidossa. Lisätilauksilla voidaan korvata 

osittain tehtyä aikaisempaa hankintaa tai aikaisempaa hankintaa voidaan laajentaa 

lisätilauksen avulla. Lisätilauksia alkuperäiseen hankintaan voidaan tehdä vain 

hankintoihin, joiden alkuperäisen sopimuksen voimassaoloaika on enintään kolme 

vuotta. Lisätilauksia varten tehtävien sopimusten voimassaoloaika ei saa myöskään 

ylittää tätä kolmen vuoden aikarajaa. (Eskola & Ruohoniemi 2007, 181) 

 

5.2 Suorahankintojen toteuttaminen VTT:n tutkimusympäristössä 
 
 
Suorahankintoja toteutetaan VTT:llä aina kun niiden toteuttaminen on lain pykälien 

mukaan mahdollista eikä kilpailutusta nähdä tarkoituksenmukaisena. Suorahankintoja 
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toteutettaessa hankinta sitoo huomattavasti vähemmän aikaa ja resursseja kuin 

kilpailutusten ollessa kyseessä. Suorahankintoja toteutettaessa saadaan aikaan myös 

kustannussäästöjä hankintaorganisaatiossa resurssien vapautuessa muuhun käyttöön. 

Suorahankinnat eivät kuitenkaan ole sellaisia hankintoja, joihin pyritään, vaan yleensä 

suorahankintojen toteuttaminen tulee vastaan hankintatilanteen kartoituksen yhteydessä. 

Suorahankintoja toteutetaan sellaisissa tilanteissa, joissa tarjoajia on vain yksi 

markkinoilla tai jos hankinnan voi toteuttaa tietyistä syistä johtuen vain yksi toimittaja. 

Suorahankintojenkin ollessa kyseessä saatetaan epäselvissä tapauksissa pyytää 

muutamalta toimittajalta tarjouksia, jotta varmistutaan siitä, ettei haluttua laitetta, 

tavaraa, tai palvelua voi toimittaa kuin vain yksi toimittaja. Tavanomainen ilman lain 

määräämiä aikarajoja tapahtuva tarjousten pyytäminen on silti huomattavasti kevyempi 

vaihtoehto verrattuna hankintalain edellyttämiin pitkiin kilpailutusten aikarajoihin. 

 

Seuraavissa suorahankintatapauksissa tarkastellaan VTT:n tutkimusympäristössä tehtyjä 

suorahankintoja tavara- ja palveluhankintojen osalta. Osa tapauksista on vanhan 

hankintalain (1505/1992) aikana toteutettuja suorahankintoja, joten näissä tapauksissa 

on hankintalain osalta viitattu vanhaan hankintalakiin tai vanhaan asetukseen. 

Hankintalain suorahankintoja koskeva sisältö on kuitenkin säilynyt lähes 

muuttumattomana lakiuudistuksessa, joten osassa tapauksissa lakiviittaukset tapahtuvat 

lain eri pykäliin vaikka pykälien sisältö on sama. 

 

Suorahankintojen perusteluiden tutkimus on jaettu laitehankintoihin, 

palveluhankintoihin sekä suorahankintojen erityistapauksiin. Ensimmäisenä käsitellään 

suorahankintaperusteluja laitehankinnoissa. Palveluhankinnat voivat sisältää myös 

tavarahankintoja, sillä näitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Palveluhankinta saattaa 

sisältää esimerkiksi kiinteästi palveluhankintaan sisältyviä varaosia. 

 

Käsiteltävissä suorahankintaperusteluissa on suorahankintaperustelujen osittaisesta 

salaisuudesta johtuen useassa perustelussa korvattu toimittajien, tilaajien tai 

valmistajien nimet kuvaamalla niitä esimerkiksi toimittaja X:ksi, tilaaja X:ksi, tai 

valmistaja X:ksi. VTT ei pääsääntöisesti luovuta toimittaja-, valmistaja- tai 

asiakastietojaan ulkopuolisille, joten edellä kuvattu toimintatapa on välttämätön.  
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5.3 Suorahankinnat laitehankinnoissa 
 

5.3.1 Case nro.1 spektrometri 

Spektrometri on laite, jolla havaitaan ja tutkitaan valon jakautumista eri 

komponentteihin. Seuraavassa käsittelen tutkimuskäyttöön hankitun spektrometrin 

suorahankintaperusteluja.  

Spektrometri kahdella UV-VIS – detektorilla ja erillisellä NIR-detektorilla 

1) Spektrometrillä on erikoisehto: modulaarisuus ja UV-VIS alueella kahden moduulin 

sekä NIR-alueella kolmannen moduulin rinnakkaiskäyttömahdollisuus. UV-VIS alueen 

detektorimoduulit mahdollistavat normaalit sovellukset ja normaalien sovellusten 

lisäksi herkkää detektointia edellyttävät sovellukset. Erikoisehtona on myös laitteen 

siirrettävyys kenttäkäyttöön. Vain ko. toimittaja täyttää laitteelle asetetut tekniset 

vaatimukset.  

2) Modulaarisia spektrometrejä ei ole löytynyt; laitteita löytyy, mutta ei 

tuplasensorisina (herkkä UV-VIS-SWNIR ja tavallinen UV-VIS-SWNIR) saati 

triplasensorisina (NIR). 

3) Ajanjakso jolloin laitteen saatavuutta tiedusteltu: elo-lokakuu 2006 

Edellisen hankintaperustelun mukaan laitteen saatavuutta tiedusteltiin elo- ja lokakuussa 

2006. Kyseisen ajanjakson aikana selvitettiin markkinoilla olevien toimittajien laitteita. 

Markkinoilta löytyi vain yksi toimittaja, joka pystyi toimittamaan teknisiltä 

vaatimuksilta halutunlaisen laitteen. Spektrometriltä vaadittiin siirrettävyyttä 

kenttäkäyttöön sekä triplasensorisuutta. Ainoastaan yksi toimittaja pystyi toimittamaan 

tällaisilla ominaisuuksilla varustetun laitteen. Laitteen suorahankinnalle löytyi 

hankintalain 27§:n mukaiset suorahankintaperustelut. Mikään muu toimittaja ei voinut 

toimittaa vastaavanlaista tuotetta. 

Päämies-agentti – teorian mukaan olisi tässä tapauksessa hankittava vaadituilla 

ominaisuuksilla varustettu laite mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta päämiehen 

etu ei kärsisi. Kun kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen laite, jota muut toimittajat eivät 

valmista, täytyy päämiehen luottaa tilaajan harkintaan ja siihen, että laite hankitaan 

päämiehen edun mukaisella tavalla. Hankittavalle tuotteelle asetettujen vaatimusten 
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täytyy myös olla realistisia sen suhteen, mitkä vaatimukset ovat todella välttämättömiä. 

Päämiehen edun mukaista ei ole, jos laitteelle asetetaan suorahankintaan oikeuttavia 

vaatimuksia, jotka eivät ole todellisuudessa tarpeen. Kilpailutusten avulla päämiehen 

etu kuitenkin todennäköisimmin toteutuu. 

5.3.2 Case nro.2 massaspektrometri  
 

Massaspektrometri on laite, jolla tutkitaan ionien ominaisvarauksia sekä molekyylien 

massoja. Hankintaperustelussa selvitetään perusteet tietyn valmistajan 

massaspektrometrin hankkimiselle suorahankinnan keinoin. Suorahankinnalle ei ole 

varsinaisesti ollut hankittavaan laitteeseen liittyviä suoria teknisiä perusteita, mutta 

tietyn valmistajan valitsemiselle on ollut kuitenkin pätevät perusteet. 

  

Toimittaja X:llä on tutkimuksiin käytettävissä mm. valmistaja Y:n  uusin ja tehokkain 
Maldi-Tof-Tof massaspektrometri oheislaitteineen ja ohjelmistoineen. Hankittavan 
massaspektrometrin tulisi olla kaikilta osin yhteensopiva toimittaja X:n Turussa 
sijaitsevien välineistöjen kanssa, jotta kokeellinen yhteistyö mm. tarkemmat massa-
analyysit Otaniemessä valmistetuista näytteistä olisivat mahdollisia. Valmistaja Y:n  
spektrometreissa voi käyttää ainoastaan valmistaja Y:n näytelevyjä. Myös näytelevy, 
jolla massaspektrometrilla saavutetaan 250 amol herkkyys, on valmistaja Y:n 
patentoima. Näin ollen ainoa mahdollinen hankittava laite on valmistaja Y:n 
spektrometri. 

 
Lisäksi valmistaja Y:n spektrometri on tarvittaessa päivitettävissä Maldi-Tof-Tof 
massaspektrometriksi, jolloin MS-MS analyysin perusteella voidaan varmistua 
tutkittavien peptidien sekvensseistä. Valmistaja Y:n ohjelmassa on myös jo valmiina 
ominaisuuksia, joita voidaan sellaisenaan hyödyntää mm. ristisidoksia muodostavien 
entsyymien reaktioita tutkittaessa. Valmistaja Y on johtava valmistaja, joka jatkuvasti 
kehittää uusia ohjelmistoja sekä lisälaitteita. Merkittävän investoinnin ollessa kyseessä, 
kannattaa siis panostaa tulevaisuuteen ja laatuun. 
 

Kuten edellisestä selvityksestä ilmenee, ei massaspektrometrin hankintaa voida 

perustella suoraan sillä, että Espoossa tehtävä tutkimus vaatisi teknisiltä 

ominaisuuksiltaan tietyn valmistajan tuotteen. Tässä tapauksessa tekniset vaatimukset 

tulevat esiin toimittaja X:n tiloissa tehtävän tutkimuksen kautta. Toimittaja X:n Turun 

yksikössä tehtävissä tutkimuksissa käytetään valmistaja Y:n valmistamaa 

massaspektrometriä ja tätä kautta tulee vaatimus yhteensopivuudesta Espooseen tulevan 

laitteiston kanssa. Toimittaja X:n Turun yksikkö tulee tekemään kokeellista yhteistyötä 

massaspektrometritutkimuksessa Espoon yksikön kanssa, mistä johtuen kysymykseen 

tulee ainoastaan yhden valmistajan tuote. Markkinoilla olevien massaspektrometrien 
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yhteensopimattomuus näytelevyjen osalta asettaa vaatimuksen massaspektrometrin 

hankkimiseen suorahankinnan perustein hankintaperustelussa mainitulta valmistajalta. 

 

Edellä käsiteltyä tapausta voitaisiin pitää esimerkkinä päämies-agentti – teorian 

toteutumatta jäämisestä. Suorahankinnan perustein on hankittu laite, jollaisia vastaavia 

löytyy markkinoilta myös muiden tarjoajien valmistamina. Tämä voisi merkitä sitä, että 

hankitusta laitteesta on mahdollisesti maksettu ylihintaa, koska hankintaa ei ole 

kilpailutettu. Toisaalta päämiehen edun mukaista on myös se, että tutkimuksen 

resursseja jaetaan mahdollisimman monen tutkimuskeskuksen kesken yhteistyötä 

tekemällä. Tämän seurauksena on mahdollisuus saavuttaa päämiehen edun mukaisia 

synergiaetuja. 

 

5.3.3 Case nro.3 fotoakustinen analysaattori 
 

Seuraavassa hankintaperustelussa selvitetään fotoakustisen analysaattorin 

suorahankintaperusteet. Hankinta tuli ajankohtaiseksi, jotta pystyttiin mittaamaan 

riittävän tarkasti poistokaasujen pitoisuuksia fermentorien poistokaasuista. 

 
Hankinnan syy 
 
Tällä hetkellä fermentorien poistokaasuista mitataan happi, typpi, argon, hiilidioksidi 
ja leimattu hiilidioksidi valmistaja X:n massaspektrometrilla. Tällä laitteella ei 
kuitenkaan kyetä mittaamaan riittävän tarkasti ja luotettavasti etanolin pitoisuutta. 
Etanolin haihtuman määrittäminen fermentoinnin aikana on osoittautunut tärkeäksi, ja 
nykyisellä tasapainovakioihin pohjautuvalla laskennallisella arviointimenetelmällä ei 
ole päästy riittävän tarkkoihin arvioihin. 
 
Uuden laitteen valintaperusteet 
 
Ainoa jatkuvatoimiseen kaasumittaukseen suunniteltu analysaattori, joka on riittävän 
herkkä, tarkka ja stabiili etanolipitoisuuden määrityksessä on valmistaja Y:n 
fotoakustinen analysaattori. Valmistaja Y on tunnettu laitevalmistaja ja sillä on edustus 
ja huolto Espoossa. Laitteeseen on käyty tutustumassa Oulun yliopistossa, missä siihen 
on oltu tyytyväisiä. Erityisesti positiivisina puolina voidaan mainita helppo 
liikuteltavuus (laite on kannettava), stabiilisuus (kalibrointi 1-2 kertaa vuodessa), 
samanaikainen hapen ja hiilidioksidin määritys, sekä mahdollisuus liittää 
myöhemmässä vaiheessa useita fermentoreita samaan analysaattoriin. Analysaattorin 
käyttö ei myöskään estä samanaikaista massaspektrometrista mittausta. 
 

Suorahankintaperustelun selvityksessä mainitaan, että tällä hetkellä aineiden 

pitoisuuksia poistokaasuista mitataan toimittaja X:n valmistamalla massaspektrometrillä. 
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Kyseisellä laitteella pystytään mittaamaan poistokaasuista happi, typpi, argon, 

hiilidioksidi, ja leimattu hiilidioksidi riittävällä tarkkuudella. Poistokaasuista on mitattu 

laskennallisella arviointimenetelmällä myös etanolipitoisuuksia, mutta tämä on 

osoittautunut epätarkaksi menetelmäksi.  

 

Yksi hankittavan laitteen vaatimuksista oli kyky pystyä mittaamaan myös 

poistokaasujen etanolipitoisuuksia, ja ainoastaan yhden valmistajan laite kykenee tähän 

riittävän herkästi, tarkasti ja stabiilisti. Hankintaperustelussa täyttyi tämän perusteella 

hankintalain 27§:n mukaiset tekniset vaatimukset. 

 

Valmistajan tunnettuudella ei sen sijaan ollut vaikutusta suorahankinnan kannalta, eikä 

myöskään edustuksen ja huollon sijainnilla Espoossa. Oulun yliopiston 

käyttökokemuksia ei myöskään voitu ottaa huomioon suorahankintapäätöstä tehtäessä. 

 

Edellisen kappaleen kaltaiset syyt saattavat kuulostaa helposti sellaisilta, joiden 

perusteella suorahankintoja voitaisiin toteuttaa. ”Maalaisjärjen käyttö” ei aina ole 

kuitenkaan mahdollista vaan ratkaisu pitää löytää lain kirjaimen perusteella. Kaikille 

kilpailijoille täytyy antaa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin, 

joten edellisen kappaleen mukaiset syyt olisivat hankinnan perusteluina selvästikin 

syrjimättömyysperiaatteiden vastaisia. Tässä tapauksessa löytyi kuitenkin myös tekniset 

perustelut suorahankinnan toteuttamiselle. 

 

5.3.4 Case nro.4 Spektrometri 
 
Seuraavassa käydään läpi tutkimuskäyttöön hankitun metabolismin eli soluhengityksen 

välittäjäaineiden ja sen seurauksena syntyvien aineiden eli metaboliittien tutkimukseen 

hankitun laitteen suorahankintaperustelut.  

 

Peruste: 
 
We are going to purchase company X’s nanoACQUITY UPLC system for metabolomic 
research in LC-MS metabolic profiling and quantitative analysis of metabolites. 
The high speed system should operate at nano flow range (200nl/min-100µl/min) 
without flow-splitting. The system must be compatible with mass spectrometers' of 
Waters (Q-Tof premier) and Thermo Electron (LTQ ion trap) and controlled by both 
Masslynx and Xcalibur softwares. 
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The system will be coupled to mass spectrometers both Waters and Thermo Electron 
and the compatibility is absolute demand for the purchase. In addition, the system have 
to perform at nano flow range with a stable flow, which is required for reliable analysis. 
The company X’s nanoACQUITY UPLC system is the only available high pressure nano 
LC system that fulfills the requirements stated above. 
 

Hankitulta laitteelta vaadittiin seuraavia ominaisuuksia: laitteiston tuli mahdollistaa 

tutkittavien aineiden analyysit nanomäärinä, korkealla paineella ja korkealla 

virtausnopeudella ilman virtauksen hajoamista. Laitteen tuli ehdottomasti olla myös 

yhteensopiva Watersin ja Thermo Electronin valmistamien massaspektrometrien kanssa, 

ja niitä täytyi pystyä ohjaamaan Masslynx ja Xcalibur ohjelmistoilla. Valmistaja X:n 

laite oli ainoa markkinoilta löytyvä korkeapaineella toimiva tällainen laite, joten 

suorahankintaperusteluna olivat hankintalain 27:2§:n mukainen tekninen perustelu. 

Mikään muu toimittaja markkinoilla ei pystynyt toimittamaan vastaavaa tuotetta. 

   

5.3.5 Case nro.5 inkjet -laitteisto 
 

Hankinnan kohteena oli inkjet -laitteiston, eli mustesuihkutulostamiseen käytettävän 

laitteiston liikuttelumekanismi. Suorahankintaa perusteltiin seuraavalla tavalla: 

 
1) Toimittajan  valintaperusteet 

Vaatimukset tässä investoinnissa on ollut hankkia aiempaa monipuolisempi inkjet-

laitteiston liikuttelumekanismi, joka on yhteensopiva olemassa olevien tulostuspäiden, 

niiden ohjausyksikön ja pisarakuvauskameran kanssa. Nyt käytössä on toimittaja X:n 

valmistama liikuttelumekanismi, joka on kuitenkin vanhentunut malli ja siihen ei voida 

mm. integroida tarvittavia online-kuivausyksiköitä. 

 

Tässä investoinnissa täydennetään jo olemassa olevaa laitteistoa, joka koostuu 

toimittaja X:n toimittamista osista. Laitteiden yhteensopivuuden varmistamiseksi myös 

jatkossa täydentävät osat on hankittava samalta toimittajalta kuin aikaisemmin. 

 

Lisäksi vastaavia korkeatasoisia laitteistoja ei edes tarjoa kukaan muu toimittaja 

maailmassa. Ensimmäinen laitteistoon liittyvä investointi tehtiin vuonna 2003 ja silloin 

todettiin, että toimittaja X:n kanssa kilpailevia tarjoajia ei ole. Täydentäviä 

investointeja tehdessäkin on kartoitettu kilpailevia tarjoajia mm. internet-hakujen ja 
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konferensseissa vierailujen avulla, mutta muita tarjoajia ei ole löytynyt. Lisäksi 

käytettyjen tulostuspäiden valmistaja on suositellut toimittaja X:ää ja kertonut, että 

vastaavia heidän tulostuspäiden kanssa yhteensopivia liikuttelumekanismeja ei kukaan 

muu valmista. 

 

Vanhentuneen liikuttelumekanismin tilalle hankittavan uuden mekanismin täytyi olla 

yhteensopiva olemassa olevien tulostuspäiden, ohjausyksikön ja pisarakuvauskameran 

kanssa. Olemassa oleva laitteisto koostui toimittaja X:n valmistamista osista ja 

yhteensopivuuden vaatimus asetti kriteerit toimittajan valinnalle. Hankintaperusteluissa 

mainitaan myös korkeatasoisuus yhtenä vaatimuksena laitteelle, mutta tasovaatimuksia 

ei kuitenkaan eritelty. Tällainen epäselvä korkeatasoisuuden vaatimus täytyi jättää 

huomioimatta suorahankintaperustelua arvioitaessa. Käytettyjen tulostuspäiden 

valmistajan suosituksia tai kertomuksia ei voitu myöskään pitää suorahankintojen 

perusteluna. Suorahankintaperusteluksi riitti kuitenkin tässä tapauksessa 

yhteensopivuuden vaatimus. Mikään muu yritys ei pystynyt toimittamaan vanhojen 

osien kanssa yhteensopivaa liikuttelumekanismia. 

 

Edellisen kaltaiset, muut toimittajat ulkopuolelle rajaavat tekniset perustelut ovat hyvin 

yleisiä tutkimuslaitehankinnoissa. Tutkimustoiminnan yhteydessä tulee helposti eteen 

sellaisia vaatimuksia, joita vain harvat toimittajat pystyvät täyttämään. Tutkijat usein 

kyseenalaistavatkin suorahankintaperustelujen tarkoituksen johtuen toimittajan valinnan 

itsestäänselvyydestä. Tutkimustoimintaan perehtymättömille henkilöille toimittajan 

valinta ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, ja varmistuaksemme hankintalakien 

tarkoituksen toteutumisesta, täytyy jokaisesta suorahankinnasta olla asianmukaiset 

perustelut.   

 

5.4 Suorahankinnat palveluhankinnoissa 
 

Suorahankinnoista on syytä käsitellä palveluhankinnat laitehankinnoista erillisinä. 

Tavara- tai laitehankinnat ovat yleensä omia erillisiä ja yksittäisiä hankintoja. 

Palveluhankinnat ovat usein paljon monitahoisempia. Hankittavat palvelut sisältävät 

myös usein tavaroita, joten selkeä rajanveto tavara- ja palveluhankintojen välillä voi olla 
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usein vaikeaa. Lähestyn asiaa kuitenkin siitä näkökulmasta, jossa hankittava kohde 

sisältää yhtä lailla palvelua kuin tavaroita niin kyseessä on palveluhankinta. 

5.4.1 Case nro.6 verkkoilmoitusasiakkuus 
 

Tässä tapauksessa suorahankinta oli toteutettu käyttäen perusteluna vanhan hankinta-

asetuksen mukaista 14:2§ 2 kohtaa, jossa mainitaan, että suorahankinta voidaan 

toteuttaa, koska ainoastaan yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan teknisten syiden 

perusteella. Vanhan asetuksen mukainen vastaava lakipykälä löytyy nykyään uudesta 

hankintalaista ja sen 27§ 2k:sta. Perustelut hankinnassa on annettu seuraavasti: 

 

Peruste:  
Suora neuvottelumenettely hankinta-asetuksen 14§ 2)-kohdan mukaisesti. Hankinnan 
voi toteuttaa ainoastaan tietty toimittaja teknisistä tai yksinoikeuden suojelemiseen 
liittyvistä syistä. 
 
 
Päätöksen perustelu 
 
Helsingin Sanomien Oikotie on yksi Suomen johtavia maksullisia verkkokanavia. 
Tilaajan työpaikoista suuri osa on pääkaupunkiseudulla, jossa lehti-ilmoittelussa 
käytetään pääosin Helsingin Sanomia. Sähköisenä verkkokanavana HS Oikotien 
kattavuus on hyvä ja se tukee hyvin rekrytointi-ilmoittelua korkeasti koulutettujen 
työntekijöiden rekrytoinnissa.  
 
Tilaaja käyttää jossain määrin myös muita sähköisiä verkkokanavia kuten Tekniikka & 
Talouden sähköistä kanavaa Uratie.fi sekä Monster.fi. 
 

Tekniset syyt joihin tässä suorahankintaperustelussa viitattiin, liittyivät Helsingin 

Sanomien omistaman Oikotie verkkopalvelun levinneisyyteen ja rekrytointi-ilmoittelun 

vaikuttavuuteen. Helsingin Sanomien Oikotie verkkopalvelun ollessa Suomen johtavia 

verkkopalveluja löytyivät tekniset edellytykset suorahankinnan tekemiselle 

verkkoilmoitteluilla saavutettavan kattavuuden myötä. Mikään muu verkkopalvelu ei 

pystynyt vastaavaan vaikuttavuuteen yleisessä rekrytointi-ilmoittelussa. Lisäksi suuri 

osa tilaajan työpaikoista oli pääkaupunkiseudulla, mikä tuki Oikotie palvelun 

käyttämistä ja teknisiä perusteluja. 

 

Suomen kokoisessa maassa suorahankintaperusteet täyttyvät tietynlaisissa 

mediapalveluhankinnoissa suhteellisen helposti. Laajalevikkisiä lehtiä on vain 
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muutamia, eivätkä ne varsinaisesta kilpaile täysin samoista asiakkaista. Helsingin 

Sanomille ei yksinkertaisesti ole todellista kilpailijaa pääkaupunkiseudulla. 

 

Päämiehen etuun edellisen perustelun tapaiset suorahankinnat tuskin vaikuttavat. 

Media-alalla kilpailu on rankkaa, mistä johtuen yritysten on vaikea saada normaalien 

katteiden ylittäviä ylisuuria voittoja. Toisaalta esimerkiksi levikin perusteella 

tapahtuvaa toimittajien karsintaa voitaisiin pitää syrjimättömyysperiaatteen vastaisena. 

Kaikilla toimittajilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet toimittaa palvelu, johon ei 

löydy tutkimuslaitteiden perustelujen kaltaisia suoria teknisiä perusteluja. Toimittajien 

rajaamista levikin perusteella voitaisiin toisaalta pitää myös päämiehen edun mukaisena, 

sillä päämiehen edun mukaista ei ole myöskään se, että ilmoitukset hankintaan rajatun 

levikin takia monelta palvelun tarjoajalta, jolloin päädytään todennäköisesti maksamaan 

suurempia kustannuksia verrattuna yhden laajalevikkisen toimittajan käyttämiseen.  

 

5.4.2 Case nro.7 rekrytointi-ilmoitusasiakkuus 
 

Seuraavassa suorahankintatapauksessa viitataan myös hankinta-asetuksen 14.2§ 2k:n 

teknisiin syihin. Työpaikkailmoituksissa käytettävän median suorahankintaperustelut on 

seuraavat: 

 
Peruste:  
 
Suora neuvottelumenettely hankinta-asetuksen 14§ 2)-kohdan mukaisesti. Hankinnan 
voi toteuttaa ainoastaan tietty toimittaja teknisistä tai yksinoikeuden suojelemiseen 
liittyvistä syistä. 
 
Päätöksen perustelu 
 
Talentum Median Uratie on Talouselämä lehden työpaikkailmoittelun printti-  sekä 
verkkoilmoituskanava. Talouselämä on Suomen johtava talouden ajankohtaislehti ja sen 
sähköinen verkkokanava Uratie.fi on yksi Suomen johtavia maksullisia verkkokanavia. 
Uratien kattavuus on hyvä ja se tukee omalta osaltaan hyvin tilaajan rekrytointi-
ilmoittelua korkeasti koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnissa 
 
Tilaaja käyttää jossain määrin myös muita sähköisiä verkkokanavia kuten Tekniikka & 
Talouden sähköistä kanavaa, HS Oikotie sekä Monster.fi. Rekrytointi-ilmoittelussa 
käytetään myös printtimediana Talouselämän lisäksi Helsingin Sanomia sekä muita 
maakuntalehtiä. 
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Oheisen hankintaperustelun mukaan Talentum Median Uratie verkkoilmoituskanavan 

palveluita voitiin hankkia suorahankintaperustein teknisiin syihin nojaten. Johtavan 

talouden ajankohtaislehden asema yhdessä sen sähköisen työpaikkailmoittelun 

verkkokanava Uratien kanssa teki siitä kattavuudeltaan riittävän laajan ajatellen tilaajan 

talousalan työpaikkoihin liittyvää rekrytointi-ilmoittelua. Mikään muu talouden 

ajankohtaislehti ja verkkopalvelu ei yltänyt vastaavanlaiseen kattavuuteen. Kuten 

edellisessä case:ssa, tuli tässäkin perustelussa esiin kilpailijoiden vähäisyys. Taloutta 

koskevien ajankohtaislehtien määrä on Suomessa vähäinen ja usein jo itsessään 

perustelu suorahankinnalle. 

Edellä käsiteltyjen palveluhankintojen suorahankintaperustelut eroavat hieman 

laitehankinnoissa käytetyistä vastaavista perusteluista. Palveluiden puolella on 

vaikeampi löytää selkeitä suorahankintaan oikeuttavia perusteluita ja suorien teknisten 

syiden ilmi tuominen on paljon haastavampaa Ehkä juuri tästä johtuen suurin osa 

suorahankintaperusteluista, joihin olen tutkimustoiminnan yhteydessä tutustunut, 

liittyvät juuri laitehankinnoissa tehtäviin suorahankintoihin. 

 

Palvelut ovat myös useammin sellaisia, joita useampi toimittaja pystyy tarjoamaan. 

Kuten aiemmin esitetyissä media-alaan liittyvissä suorahankintaperusteluissa käy ilmi, 

samankaltaista palvelua tarjoavia toimittajia on markkinoilla useita. Suorahankinnan 

tekniset perustelut löytyvät kuitenkin tarjoajien tuotteiden levikin myötä. 

  

5.4.3 Case nro.8 Sammutusjärjestelmän hankinta 
 

Seuraavassa tapauksessa on hankittu tutkimuskäyttöön samalla kertaa sekä tavaraa että 

asennuspalvelua. Olemassa olevaa tutkimustilaa on laajennettu ja tämän laajennuksen 

toimittajaksi on valittu alkuperäisen tutkimustilan sammutusjärjestelmien toimittaja. 

Sammutusjärjestelmän hankinnassa on käytetty jäljempänä esitettyjä 

hankintaperusteluja: 

Sammutushallin varustelu sammutusjärjestelmien konehuonetestauksiin 
 
Espoossa sijaitsevaan sammutushalliin rakennetaan koejärjestely, joka edellyttää 
ulkopuolisen toimittajan käyttöä. Nyt olemassa oleva 1000 m3 testitila laajennetaan 
1500 m3 tilaksi  
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Kilpailutusta ei ole järjestetty seuraavin perustein: 
 

1. Teknisistä syistä on perusteltua käyttää laajennuksen toteuttamiseen samaa 
toimittajaa kuin alkuperäisen testitilan rakentamisen yhteydessä.  

2. Toimittaja kuluu laatujärjestelmän perusteella hyväksyttyihin toimittajiin 
 

Kyseisessä tapauksessa markkinoilla olevilta muilta toimittajilta ei pyydetty tarjousta 

sammutusjärjestelmien toimittamisesta vaan hankintaperustelujen mukaan oli teknisistä 

syistä ollut perusteltua käyttää laajennuksen toteuttamiseen samaa toimittajaa kuin 

alkuperäisen sammutusjärjestelmän yhteydessä. Sammutusjärjestelmän toimittaja kuului 

myös niihin toimittajiin, jotka laatunsa puolesta oli hyväksytty tilaajan toimittajiksi. 

Hankinnan varsinainen suorahankintaperustelu tässä tapauksessa oli kuitenkin 

hankintalain 28§:n mukainen aikaisempaan hankintaan liittyvä lisätilaus. Aikaisemmin 

hankittua toimitusta voidaan laajentaa kolmen vuoden sisällä alkuperäisestä 

toimituksesta aikaisempaa toimitusta täydentävällä toimituksella. Tällaiset täydentävät 

toimitukset eivät kuitenkaan saa kestää pidempään kuin kolme vuotta, ja pelkkä 

täydentävä toimitus ei riitä syyksi suorahankinnan tekemiselle. Saman toimittajan 

käyttämiselle täytyy siten olla myös pätevät tekniset syyt. Tässä kyseisessä 

suorahankintatapauksessa muun kuin alkuperäisen toimittajan käyttäminen olisi 

aiheuttanut yhteensopimattomuusongelmia. Jo alkuperäinen koejärjestely oli rakennettu 

perustuen toimittajalla olleeseen tiettyyn tekniseen osaamiseen. 

 

Palveluihin liittyvien suorahankintojen kohdalla on syytä olla varovainen käytettyjen 

suorahankintaperustelujen suhteen. Houkutus käyttää sellaisia perusteluja, jotka ovat 

syrjimättömyysperiaatteen vastaisia, ja jotka eivät lain mukaan oikeuttaisi 

suorahankintoihin, on varmasti suuri. Palveluissa käytetyt suorahankintaperustelut 

saattavat suorien teknisten perustelujen puuttuessa helpommin näyttää myös sellaisilta, 

että houkutus niiden riitauttamiseen markkinaoikeuden kautta on suurempi kuin 

laitehankinnoissa. 

 

Palveluhankinnoissa tehtäviä suorahankintoja olisi joissain tapauksissa ehkä helpompi 

perustella taiteellisilla näkökohdilla. Tietyn palveluntarjoajan mediapalvelujen käyttöä 

voitaisiin mielestäni perustella esimerkiksi imagokysymyksillä. Tarjoajan käyttämistä 

voitaisiin helposti perustella soveltuvuudella tilaajan brandiin ja siihen, miltä tilaaja 

haluaa näyttää ulospäin.  
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5.5 Suorahankintojen erityistapauksia  
 

5.5.1 Case nro.9 Lennon simulointi 
 

Asiakkaan toimeksiantoon perustuen päätettiin hankkia lennon simulointiin liittyvä 

alihankintapalvelu toimittaja X:ltä. Seuraavassa esitetään suorahankinnassa käytetyt 

perustelut. 

 
1) Millä perusteella valittiin toimittaja X 
 
Hankinnan vaatimuksena oli syvällinen ymmärrys lentokoneiden ja helikopterien 
aerodynamiikasta, voimalaitteista sekä lennon simuloinnista. Lisävaatimuksena oli 
myös loppuasiakkaan hyväksyntä alihankkijalle sekä alihankinnassa käsiteltävän 
materiaaliin turvaluokitus. Vaatimusten täyttäminen on selvitetty yhteistyössä 
loppuasiakkaan kanssa, joka on hyväksynyt valitun toimittajan tilaamalla hankinnan. 
Käsiteltävä turvaluokiteltu materiaali rajaa pois muut lennon simulointiin liittyvän 
alihankintatyön tarjoajat. 
 

Suorahankintaperustelussa viitataan alihankkijalta vaadittavaan syvälliseen 

ymmärrykseen lentokoneiden ja helikoptereiden aerodynamiikasta, voimalaitteista sekä 

lennon simuloinnista. Nämä seikat olisivat jo sellaisenaan riittäneet perusteluiksi 

suorahankinnan toteuttamiselle, sillä mikään muu alihankkija Suomessa ei olisi 

pystynyt osoittamaan vaadittua osaamista. 

 

Lisävaatimuksena on ollut loppuasiakkaan vaatimus alihankkijan hyväksyttämisestä 

sekä huomioon on täytynyt ottaa myös materiaalin turvaluokitus. 

Suorahankintaperusteluksi olisi tässä tapauksessa riittänyt joko loppuasiakkaan 

vaatimus kyseisen alihankkijan käytölle tai käsiteltävä turvaluokiteltu materiaali, joka 

myös rajaisi muut alihankkijat hankinnan ulkopuolelle. 

 

 Hankintalain 7:1§:n mukaan lakia ei sovelleta hankintoihin, jos valtion keskeiset 

turvallisuusedut sitä vaativat. Saman pykälän mukaan hankintalakia ei myöskään 

sovelleta hankintoihin, joiden kohde soveltuu pääasiassa sotilaalliseen käyttöön. 

Hankinnan tilaajasta päätellen myös kumpaakin edellisistä syistä olisi voinut käyttää 

suorahankinnan perusteluna. 
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5.5.2 Case nro.10 Väliaikainen suorahankinta 
 

Seuraavassa suorahankintaperustelussa käydään läpi syyt tavanomaisen suorahankinnan 

poikkeukseen eli väliaikaiseen suorahankintamenettelyyn. Eräs hankintarengas 

kilpailutti konsultin välityksellä palveluita ja. kilpailutuksen hävinnyt kilpailija valitti 

kilpailutuksen lopputuloksesta. Tämä johdosta tilaajan on pitänyt päätyä seuraavana 

läpikäytävään väliaikaiseen suorahankintaan.  

 
Peruste:  

 
Toimittaja X on tehnyt hakemuksen markkinaoikeuteen palveluiden X välittämiseen 
liittyvästä hankinnasta. Tilaaja Y on ilmoittanut faksilla markkinaoikeuteen, että se 
sitoutuu pidättymään yllä mainitun hakemuksen johdosta hankintapäätöksen 
täytäntöönpanosta asian ollessa vireillä markkinaoikeudessa.  

Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintapäätöksen täytäntöönpanon kiellosta 
huolimatta hankinta voidaan järjestää väliaikaisesti suorahankintana aiemmalta 
toimittajalta tai solmimalla väliaikainen, irtisanottavissa oleva sopimus voittajaksi 
valitun tarjoajan kanssa.  

KHO on 22.3.2006 päivätyllä päätöksellään taltio 669, ottanut kantaa 
tilapäisjärjestelyiden sallittavuuteen. Tapauksessa hankintapäätöksen täytäntöönpano 
on kielletty väliaikaisesti ja hankintayksikkö on siten joutunut turvautumaan hankinnan 
kohteen tilapäisjärjestelyihin. Hakija on KHO:ssa riitauttanut tilapäisjärjestelyjen 
oikeellisuuden ja vaatinut maksettavaksi markkinaoikeudessa väliaikaisen kiellon 
tehosteeksi asetettua uhkasakkoa.  Hakija on vedonnut vaatimustensa tueksi muun 
muassa siihen, että sen mukaan hankintayksikkö on valinnut väliaikaisen 
palveluntuottajan niillä samoilla perusteilla, jotka markkinaoikeus on katsonut 
lainvastaiseksi. KHO on, hakijan valituksen hyläten, todennut, että hankintayksiköllä on 
velvollisuus järjestää ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut väliaikaisesti, kunnes uusi 
tarjouskilpailu saadaan järjestetyksi. Palvelut X täytyy toimittaa myös valitusmenettelyn 
ajan. Tilaajalla on siten erityinen, oikeuskäytännössä vahvistettu syy suorahankintaan. 
 

Oikeuskäytännön mukaisesti tilaaja päätyi väliaikaiseen suorahankintaan 

varmistaakseen palveluiden X toimitukset valitusmenettelyn ajaksi. KHO on ottanut 

aiemmin kantaa vastaavanlaiseen väliaikaiseen suorahankintamenettelyyn ja päätynyt 

kannanotossaan siihen, että tällainen suorahankinta on mahdollista toteuttaa 

väliaikaisena. KHO on kannanotossaan joutunut ottamaan kantaa siihen, voidaanko 

väliaikainen suorahankinta toteuttaa niillä samoilla perusteilla, jotka KHO on katsonut 

lainvastaisiksi. Päätöksessään KHO on päätynyt siihen, että väliaikainen suorahankinta 

voidaan toteuttaa samalta palveluntarjoajalta ja samoilla lainvastaisilla perusteilla, jotka 

ovat aiheuttaneet kilpailutuksen päätymisen markkinaoikeuteen. Tilaaja on täten 
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päätynyt kyseisen ennakkotapauksen perusteella siihen, että sillä on oikeuskäytännössä 

vahvistettu syy järjestää palveluluiden X väliaikainen hankinta samoilla perusteilla. 

 

Edellä käsiteltyä tapausta voidaan pitää esimerkkinä suhteellisuusperiaatteen 

toteutumisesta. KHO on joutunut ottamaan kantaa siihen, voidaanko väliaikainen 

suorahankinta toteuttaa samoilla perusteilla, jotka KHO on katsonut lainvastaisiksi. 

KHO on suhteellisuusperiaatteen mukaisesta päätynyt siihen ratkaisuun, että näin 

voidaan tehdä. Olisi täysin suhteetonta, että tapauksessa esitettyjä ensihoito- ja 

sairaanhoitopalveluita ei voitaisi ostaa sinä aikana, kun markkinaoikeus käsittelee asiaa. 

Esimerkkitapauksen soveltaminen suhteellisuusperiaatteen vastaisesti voisi johtaa 

taloudellisen edun ja inhimillisten tekijöiden konfliktiin, ja pahimmassa tapauksessa 

ihmishenkien menettämiseen. 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
 
Tutkimuksessa perehdyttiin julkisten hankintojen kilpailutusten ja suorahankintojen 

teoriaperustaan, kesällä 2007 tapahtuneeseen hankintalakiuudistukseen, uusiin 

hankintamenetelmiin sekä VTT:n tutkimusympäristössä käytettyihin 

suorahankintaperusteluihin. Markkinoilla toimivista yrityksistä poiketen 

valtionhallinnon yksiköitä valvotaan huomattavasti tarkemmin. Yritykset saavat 

suorittaa hankintansa vapaavalintaisesti hinnasta riippumatta. Julkisia hankintoja sen 

sijaan valvotaan valtion taholta, ja rajat hankinnoille on asetettu lakien ja asetusten 

muodossa. Tietyt rajat ylittävät hankinnat pääsääntöisesti kilpailutetaan, ja julkisia 

hankintoja suoritetaan joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden 

perusteella. Kilpailutusten poikkeuksena suoritetaan myös suorahankintoja, joiden 

toteuttaminen on tiukasti hankintalaeissa säädeltyä. 

 

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.6.2007 ja toi mukanaan lukuisia muutoksia verrattuna 

vanhaan, vuonna 1992 säädettyyn ja vuonna 1994 voimaan tulleeseen hankintalakiin. 

Vanhan hankintalain epämääräisen määrittelyn mukaan lähes kaikki julkiset hankinnat 

kuuluivat hankintalain piiriin arvosta riippumatta. Oikeuskäytännössä oli kuitenkin 

ehtinyt muodostua 6000 euron kynnysraja hankintojen kilpailuttamiselle. 
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Hankintayksiköillä oli käytössään myös huomattava määrä tästä oikeuskäytännössä 

muodostuneesta rajasta poikkeavia yksikkökohtaisia kilpailuttamisrajoja. 

  

Uusi hankintalaki asetti selkeät kilpailuttamisen kynnysrajat. Alle 15 000 euron 

hankintoja ei tarvitse enää lain mukaan kilpailuttaa, vaan kyseisen rajan alle jäävät 

hankinnat suoritetaan julkisen yksiköiden sisäisten hankintaohjeiden mukaisesti. 

Kynnysrajat tavaroiden ja palveluiden EU – laajuiselle kilpailutukselle vahvistettiin 

133 000 € (keskushallintoviranomaiset) ja 206 000 € suuruisiksi.  

 

Julkisten hankintojen kilpailutuksella pyritään julkisten varojen mahdollisimman 

tehokkaaseen käyttöön. Kilpailutusten avulla haetaan kuhunkin tilanteeseen sopivia, 

mahdollisimman laadukkaita ja edullisia hankintoja. Kyseisille hankinnoille on asetettu 

direktiivejä EU:n taholta ja näihin direktiiveihin perustuen on säädetty kansalliset 

hankintalait. Uusien direktiivien ja hankintalakien velvoittamien kilpailutusten avulla on 

laskettu saatavan mittavia hyötyjä EU:n tasolla. Tehokkuus tähtäimessä pyritään kaupan 

esteet EU:n sisällä lopullisesti purkamaan. 

 

Julkisten hankintojen kilpailutusten järjestäminen on tärkeää, jotta läpinäkyvyys 

hankinnoissa toteutuisi. Avoimella ja läpinäkyvällä kilpailutusprosessilla haetaan 

tehokkuutta sekä kansallisella että EU:n tasolla. Sähköiset kansalliset ilmoituskanavat ja 

EU:n julkisten hankintojen TED -tietokanta pitävät huolen siitä, että kaikille halukkaille 

tarjoajille välittyy tieto käynnissä olevista julkisista hankinnoista. 

 

Kilpailutusten avulla saavutetaan kustannustehokkuutta, tuotannon tehokkuutta ja laatua. 

Kustannustehokkuutta ilmenee, kun hankintayksiköt pääsevät hankinnoissaan 

kilpailutusten avulla pienempiin yksikköhintoihin. Kilpailutuksista saadun palautteen 

avulla on yritysten mahdollista tarkastella tuotantoprosessiaan ja saavuttaa sitä kautta 

tuotannon tehokkuutta ja parempaa laatua. Kilpailutusten tarjouksille määritellyt 

kriteerit antavat toimittajille arvokasta tietoa halutuista palveluista. Määriteltyjen 

kriteerien kautta voivat yritykset parantaa palvelua pärjätäkseen seuraavissa 

kilpailutuksissa. 
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Julkisten hankintojen läpinäkyvyydestä poiketaan hankintayksiköiden suorittaessa 

suorahankintoja. Suorahankintojen toteuttamiselle täytyy kuitenkin olla hankintalain 

vaatimat pätevät perustelut. Ainoastaan poikkeustapauksissa voidaan poiketa 

hankintalain mukaisesta kilpailuttamisvaatimuksesta ja päätyä suorahankintoihin. 

 

EU:n laajuisten kilpailutusten pakollisella ilmoittamisvelvoitteella pidetään huoli 

kaikkien EU –maiden yritysten tasavertaisesta kohtelusta julkisissa hankinnoissa. 

Kielimuurin olemassaolo kuitenkin rajoittaa kilpailua ja sen vaikutuksesta jää moni 

ulkomainen tarjoaja kilpailutusten ulkopuolelle. Kotimaan kielellä tapahtuvan 

hankintailmoittelun voidaan ajatella olevan syrjivää, mutta toisaalta taas välttämätöntä 

hankinnan kohteen oikeanlaiselle määrittelemiselle. Täydellinen kilpailu voi jäädä täten 

toteutumatta ja maksimaaliseen kustannustehokkuuteen ei välttämättä päästä 

kielimuurin johdosta. 

 

Uusia EU:n hankintadirektiivejä astui voimaan 30.4.2004 ja tästä syystä oli Suomenkin 

pakko uudistaa hankintalakejaan direktiivien vaatimusten mukaisiksi. Uudet direktiivit 

olivat hankintadirektiivi ja erityisalojen hankintadirektiivi. Direktiivien tarkoitus oli 

ottaa huomioon tapahtunut tekninen ja taloudellinen kehitys direktiivien 

nykyaikaistamisen kautta. Direktiiveillä ei toteutettu olennaisia muutoksia, vaan 

uudistukset koskettivat erityisesti menettelyjä ja valintaperusteita. 

 

Oleellisin uudistus hankintalaissa liittyy laissa määriteltyyn kansallisten hankintojen 

kynnysarvoon. Aikaisemmin voimassa olleet kansallisen kilpailuttamisen kynnysarvot, 

kuten vähäiset hankinnat ja sellaiset hankinnat joiden kilpailuttamisesta saatava hyöty 

on pienempi kuin kilpailutuksen aiheuttama kustannus, on nyt historiaa. Tilalle on tullut 

selkeä kansallisen kilpailuttamisen 15 000 €:n kynnysraja. 

 

Tarjouspyynnön vähimmäissisällön määrittely on vertailuperusteiden 

esittämisvaatimusten ohella hankintalaissa nykyään selvästi määritelty. EU – 

kilpailutusten kynnysrajan ylittyessä astuu voimaan tiukemmat tarjouspyynnön 

vähimmäissisällön vaatimukset. Arviointikriteerien tärkeysjärjestyksen ilmoittaminen ei 

esimerkiksi enää riitä, vaan arviointikriteerien painoarvot täytyy ilmoittaa. 
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Uusina menetelminä hankintalaissa ovat kilpailullinen neuvottelumenettely, 

puitejärjestely, sidosyksikköhankinta, dynaaminen hankintamenettely ja sähköinen 

huutokauppa. Puitejärjestelyä soveltaa muun muassa Hansel Oy jo varsin laajasti mutta 

muiden uusien hankintamenetelmien käyttö on suhteellisen vähäistä. Dynaaminen 

hankintamenettely kaipaa vielä käytännön määrittelyä ja sidosyksikköhankinnalle 

halutaan saada määrittely ja tulkinta oikeuskäytännön kautta. 

 

Uuden hankintalain myötä on tullut tarjouspyynnön teknisten eritelmien laatiminen 

mahdolliseksi. Näillä voidaan asettaa hankittavalle tuotteelle tietty välttämätön 

vaatimustaso vaaditunlaisten tuotteiden saamiseksi mukaan kilpailutuksiin. Tällaisia 

voivat olla esim. palvelulta vaaditut standardoinnit tai tavaroiden tietty 

valmistusmateriaali. Tekniset eritelmät eivät kuitenkaan saa olla laadittu sellaisiksi, että 

ne syrjisivät tiettyjä tavaroiden tai palvelujen tarjoajia. 

 

Uuden hankintalain mukaan on nykyään mahdollista, että kantaja joutuu maksamaan 

julkisyksikön oikeudenkäyntikulut. Vanha hankintalaki ei siihen käytännössä antanut 

mahdollisuutta, ja tästä johtuen on markkinaoikeutta ennen käytetty keinona aiheuttaa 

kilpailijoille haittaa. Uudessa hankintalaissa ei enää ole viittausta hallintolainkäyttölain 

74 §:n 3 momenttiin ja tästä johtuen voidaan yksityiset asianomaiset velvoittaa 

maksamaan aiheettomien valitusten seurauksena syntyvät oikeudenkäyntikulut. 

 

Kansallisten hankintojen hankintapäätöksen teon jälkeisen odotusajan poistuminen on 

tervetullut uudistus uudessa hankintalaissa. Vanhan käytännön mukaista 28 päivän 

odotusaikaa ei ole enää olemassa, vaan hankintayksiköt voivat tehdä 

hankintasopimuksen heti hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankintayksikön edun 

mukaista on kuitenkin odottaa 28 päivää, jotta sopimusta ei tehdä ennen mahdollisen 

markkinaoikeuteen johtavan valituksen tapahtumista. 

 

Suorahankintojen toteuttaminen on tehty mahdolliseksi hankintalain 27§ ja 28§:n avulla. 

Hankintalain 27§:ssä on määritelty ne varsinaiset syyt joiden perusteella 

suorahankintoja voidaan toteuttaa. Hankintalain 28§ on taas suunnattu aikaisempia 

hankintoja osittain korvaavia tai laajentavia suorahankintoja varten. 
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Tutkimuksessa selvitettiin VTT:n tutkimusympäristössä tehtyjä suorahankintoja tavara- 

ja palveluhankintojen osalta. Tutkittuja suorahankintatapauksia oli yhteensä 10 ja niiden 

käsittely jaettiin kolmeen osaan. Erikseen käsiteltiin tavarahankinnat, palveluhankinnat 

ja suorahankintojen erityistapaukset, jotka molemmat käsittelivät palveluiden hankintoja. 

 

Tutkittujen suorahankintojen perusteella suurin osa suorahankinnoista on perusteltu 

hankintaan liittyvillä teknisillä syillä. Suoria teknisiä syitä on esitetty seitsemässä 

tapauksessa kymmenessä. Yhdessä tapauksessa on myös olemassa tekniset perustelut 

mutta tässä ne eivät olleet suoria laitteeseen liittyviä teknisiä perusteluja, vaan tekniset 

perustelut syntyivät yhteistyön aiheuttamien vaatimusten sanelemina. Kahdesta jäljelle 

jääneestä suorahankintojen erityistapauksesta myös toinen oli tehty teknisiin syihin 

vedoten. Tämä olisi kuitenkin voitu suorittaa vedoten turvaluokiteltuun materiaaliin ja 

sotilaalliseen käyttöön, jotka olisivat oikeuttaneet myös hankinnan tekemiseen 

suorahankintana. Viimeisessä tapauksessa käsiteltiin väliaikaista suorahankintaa, jonka 

oli tehnyt mahdolliseksi aikaisempi KHO:n päätös, joka sallii vastaavanlaisten 

suorahankintojen toteuttamisen. 

 

Tutkittujen suorahankintojen analyysin perusteella voidaan VTT:n 

tutkimusympäristössä tehtyjen suorahankintojen katsoa nojaavan suurimmalta osalta 

hankintalain 27§ 2k:n sallimiin teknisiin perusteluihin. Ainoastaan yksi tutkituista 

suorahankintatapauksista liittyi varsinaisesti muuhun kuin teknisiin perusteluihin. 

Koska viimeksi mainittu tapaus oli myös toinen suorahankintojen erityistapauksista, 

voidaan tällainen perustelu myös sulkea pois tavanomaisessa toiminnassa 

vastaantulevista suorahankintatapauksista. Tutkitut suorahankintatapaukset viittaavat 

siihen, että lähes 100 %:ssa VTT:n tutkimustoiminnassa käytetyistä 

suorahankintaperusteluista löytyy taustalta hankintalain 27§ 2k:n mukainen tekninen 

perustelu.  

 

Julkisilta hankinnoilta vaaditaan ennen kaikkea kilpailutusten teoriaperustan mukaisen 

avoimuusperiaatteen toteutumista. Suorahankintojen kohdalla jää kuitenkin teorian 

mukainen avoimuus toteutumatta, koska suorahankintapäätöksiä ja tehtyjä 

suorahankintoja ei lähtökohtaisesti tarvitse julkistaa. Suorahankinta-asiakirjoja voi 

haluttaessa pyytää nähtäviksi, mutta jos niiden olemassaolosta ei ole tietoa, voidaan 

suorahankintaperusteluiden avoimuus helposti kyseenalaistaa. 
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Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisi laajentaa suorahankintaperusteluiden 

tutkimusta VTT:n ulkopuolelle. Tutkimuksen kohteeksi voisi ottaa VTT:n 

tutkimusympäristöstä poikkeavia toimintaympäristöjä ja niiden hankintayksiköitä, 

jolloin myös suorahankintaperustelut todennäköisesti eroaisivat VTT:n 

toimintaympäristössä käytetyistä perusteluista. Kiinnostavaa olisi myös tutkia 

hankintayksiköiden osaamisen tasoa kilpailutusten ja suorahankintojen toteuttamisessa, 

tunnistaa näissä tehtyjä prosessivirheitä ja selvittää hankintalakimuutoksen 

mahdollisesti aiheuttamaa työmäärän lisäystä kilpailutusten toteuttamisessa. 
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