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TÄYDELLINEN PROSESSI

• Tarjouspyynnön läpikäynti

• Aiempiin tarjouksiin tutustuminen

• Analysointi

• Resurssien kartoitus

• Tarjouksen teko

• Tarjouksen lähettäminen

• Päätöspalaveri ja analysointi

• Tarvittaessa hankintaoikaisu/valitus
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HANKINTAPROSESSI

1. Hankinnan suunnittelu ja hankintaehdotus

2. Markkinakartoitus ja tietopyyntö

3. Tarjouspyynnön laatiminen

4. Hankinnasta ilmoittaminen

5. Tarjouspyynnön viimeistely ja lähetys
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HANKINTAPROSESSI

6. Tarjousten avaaminen

7. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

8. Tarjousten tarkastaminen

9. Tarjousten vertailu

10. Hankintapäätöksen teko

11. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen

12.Sopimuksen tekeminen

13. Sopimuksen seuranta
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OSATARJOUS, VAIHTOEHTOINEN TARJOUS JA 

RINNAKKAINEN TARJOUS

• Osatarjous ja vaihtoehtoinen tarjous – tarjouspyynnössä oltava maininta 

saako tarjoaja tarjota pelkästään jotain osaa hankinnasta.

• Vaihtoehtoinen tarjous tarkoittaa esim: tarjouspyynnössä pyydetty 

koulutusta 10 päivän koulutuksesta ja tarjoaja tarjoaa 5 päivän 

koulutusta
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RINNAKKAISET TARJOUKSET

• MAO: 15.9.2008 (368/08)

• Hankintayksikkö oli ilmoittanut tarjouspyynnössä, että 
vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä

• A:n  tarjoamat laitteet ovat olleet ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan 
toisistaan poikkeavia, mutta tarjouspyynnön mukaisia.

• MAO: tarjousten ei siten ole katsottava olevan vaihtoehtoisia 
tarjouksia, vaan rinnakkaisia ja täysin erillisä tarjouksia.
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HANKINTAILMOITUKSEN PÄÄKOHDAT-

KANSALLINEN ILMOITUS
• Hankintayksikön yhteystiedot

• Hankinnan kohde

– Laji (tavara, palvelu, urakka)

– Hankinnan nimi

– Ennakoitu arvo

– CPV-koodi (kahden nron tarkkuudella riittää)

• Hankintamenettely (avoin, rajoitettu jne)

– Osatarjoukset

– Vaihtoehdot

• Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

– Soveltuvuutta koskevat vaatimukset

– Vaadittavat selvitykset

• Tarjouksen valintaperusteet
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MÄÄRÄAIKA

• Tarjoukset on toimitettava viimeistään 22.11. 2010 klo 15.00 mennessä 

suljetussa kirjekuoressa, kahtena kappaleena ja lisäksi muistitikulle 

tallennettuna pdf-muodossa osoitteeseen:

• Kuoreen ehdottomasti merkintä: ”Harjoitus koulutus” ja tarjoajan nimi
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TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS

• MAO 12.2.2010 (98/10)

• Tarjouspyyntö: Toimitusehto on ”TOP Seinäjoki (toimitettuna perille)

• A:n tarjouksessa maininta ”vapaasti autossa Seinäjoella”

• MAO: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä 
edellytetyn mukainen.

• Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen 
hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena 
tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan.
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TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN  MUKAISUUS

• Tarjouksen toimitusaika

• Tarjouksen kieli

• Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot

• Hinta (kiinteä/muutosehdot)

• Maksuaika

• Sopimusehdot

VIHJE: Kopio aina tarjouksesta sellaisenaan!
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• Perusteiden tulee 

– Ilmetä tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta

– Liittyä hankinnan kohteeseen ( ei tarjoajaan liittyvä asia)

– Mitata tarjouksen edullisuutta ( ei tarjoajaan liittyvä asia tai 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus)

– Olla objektiivisia ( ei syrjivä, mielivaltaisia eikä rajoittamattoman 
vapauden antava)

• Perusteet ilmoitettava tai muuten vertailtava hintaa

• Käytettävä kaikkia perusteita/ muita ei saa käyttää

• Perusteita ei saa laajentaa vertailussa

• Painoarvo (tai vaihteluväli) kokonaistaloudellisuuden kriteereille 
ilmoitettava EU-hankinnoissa, tärkeysjärjestys muissa 
hankinnoissa
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HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

• Hankintapäätös perusteluineen sekä 
muutoksenhakuohjeet on annettava tiedoksi kaikille 
menettelyssä mukana olleille.
– Kaikille osallisille, jos hankinta keskeytetään

– Niille, jotka hylätään

– Ehdokkaille jotka eivät saa tarjouspyyntöä rajoitetussa 
menettelyssä

– Kilpailussa hävinneille

• Hankintayksikkö päättää missä vaiheessa se 
tiedottaa muista päätöksistä (tarjouskilpailusta 
sulkeminen yms.)

• Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
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MAO 20.7.2010 (323/10)

• Markkinaoikeus toteaa, että yksinomaan tarjousten pisteytystä ei ole 
pidettävä hankintalain 73§:n kannalta riittävänä perusteluna 
hankintapäätöksen tekemiselle. Hankintalain esitöistä ilmenevin tavoin 
tarjouksia on tarjousten vertailussa verrattava jokaista vertailuperustetta 
käyttäen  ja hankintapäätöksestä on ilmettävä, mihin tarjouksista 
ilmeneviin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet kunkin tarjouksen ja 
vertailuperusteen osalta perustuvat.

• * soveltuu parhaiten hankintayksikön tarpeisiin….KIELLETTY
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HYVÄ TARJOAJA

• Tarjouspyynnön läpikäynti heti sen saavuttua: Kysymis- ja lisätietojen pyyntö 
määräajassa.

• Kirjallisessa tarjouksessa ja sen liitteissä kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa 
huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa.

• Täysin uusi ja tarjouspyynnön mukainen tarjous, vaikka HY olisi vanha asiakas 
ja vaikka tarjoaja ja HY tuntisivat toistensa toiminnan ja tuotteet.

• Tarjouksessa tulee antaa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä 
ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen.

• Tarjoukseen ei tule sisällyttää omia varaumia tarjouspyynnöstä.
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HYVÄ TARJOAJA

• Tarjouksen ehdot on suositeltavaa kopioida suoraan tarjouspyynnöstä

• Tarjouksen ehdot on suositeltava laatia samassa järjestyksessä kuin 
tarjouspyynnössä

• Tarjouksessa on suositeltavaa käyttää samoja termejä kuin 
tarjouspyynnössä

• Tarjouksen vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata samojen 
otsikoiden alla ja samassa järjestykessä kuin tarjouspyynnössä

• Tarjousten vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata erittäin 
yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti.
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