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Hankintoja ohjaavat säädökset

• Rakennerahastohankkeita koskevat säädökset

• Rahoitusasetus (757/2021) ja tukikelpoisuusasetus (866/2021). 

• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Hankintalaki

• Hankinnoissa olisi mahdollisuuksien mukaan myös edistettävä innovatiivisia julkisia hankintoja 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelma-asiakirjan mukaisesti. 
https://tem.fi/ijh

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397
https://tem.fi/ijh


Hankepäätöksen ehdot hankintoihin 

• Hankintayksiköistä ja niiden velvollisuudesta kilpailuttaa hankintansa ja 
käyttöoikeussopimuksensa säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetussa laissa (1397/2016, hankintalaki). 

• Hankintojen on oltava hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisia. Tuen saajan on kaikissa 
hankinnoissa huolehdittava hankintalain 3 §:n periaatteiden mukaisesti siitä, että 
hankintamenettelyyn osallistuvia ja muita toimittajia kohdellaan tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi. Tuensaajan on toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon 
ottaen hankintoja tehdessään. 

• Tuensaaja vastaa siitä, että hankinnasta aiheutuvat kustannukset ovat kohtuullisia. Tuen saajan 
on rahoittavan viranomaisen vaatiessa osoitettava hankinnasta aiheutuneiden kustannusten 
kohtuullisuus tukikelpoisuusasetuksen 18 §:ssä säädetyllä tavalla. Tuen saajan on pyynnöstä 
toimitettava hankinta-asiakirjat viranomaiselle sekä esitettävä ne tarkastusten yhteydessä.



Kohtuullisuuden osoittaminen

• Tukikelpoisuusasetus 18 § : Hankinnasta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos 
hankintamenettelyssä on noudatettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annettua lakia (1397/2016 hankintalaki).

• Jos hankintaan ei sovelleta mainittua lakia, tuen saaja vastaa siitä, että hankinnasta 
aiheutuvat kustannukset ovat kohtuullisia. Tuen saajan on välittävän toimielimen vaatiessa 
osoitettava hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kohtuullisuus. 

• Kohtuulliseksi katsotaan kustannus, joka perustuu tavalliseen hintatasoon. 

• Se, että kustannukset ovat kohtuullisia, voidaan todentaa siten, että kynnysarvon 
alittavasta hankinnasta pyydetään todisteellisesti tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta, 
jolloin tavanomainen hintataso ja hintojen kohtuullisuus saadaan selvitettyä. 



Hankintojen dokumentointi

• Kiinnitä huomiota hankkeen alusta asti hankintojen hyvään dokumentointiin!

• Hankintaan ja kilpailutukseen liittyvä materiaali tulee dokumentoida ja säilyttää säädösten 
mukaisesti (tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjoukset, tarjousten vertailuasiakirjat, 
hankintapäätös, hankintasopimus/tilaus sekä muutoksenhakuosoitus). 



Hankinnan arvo määrittelee hankintaprosessin

• Hankintahinnan on oltava kohtuullinen → nähtävissä vertailemalla yleistä hintatasoa.

• Kustannusten kohtuullisuuden osoittava aineisto on säilytettävä osana hankeaineistoa.Alle 3000 €

• Hankinnasta riippuen pyydetyt tarjoukset vähintään kolmelle (3) tai hintojen vertailu internetissä.3000 € - alle 10 000 €

• Tarjouspyyntö vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle esim. sähköpostilla tai tarjouspyyntö 
sähköisessä hankintajärjestelmässä.10 000 € - alle   60 000 €

• Hankintalain (1397/2016) mukainen menettely.

• Hankintailmoitus on toimitettava julkaistavaksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Kansallisen kynnysarvon 
ylittävät hankinnat

• Hankintalain mukainen menettely.

• Hankinnoista ilmoitettava EU:n laajuisesti (ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus).

EU-kynnysarvon ylittävät 
hankinnat

http://www.hankintailmoitukset.fi/


Reunaehdot

• Tuensaajan on säilytettävä asianmukaisesti hankintakustannusten kohtuullisuuden 
osoittamiseen liittyvä aineisto.

• Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin tai 
yhdistellä keinotekoisesti säännösten sovellusten välttämiseksi. 

• Jos hankintaan ei sovelleta hankintalakia, tuensaaja vastaa siitä, että hankinnasta 
aiheutuvat kustannukset ovat kohtuullisia. Tuensaajan on välittävän toimielimen vaatiessa 
osoitettava hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kohtuullisuus.



Puitesopimuksia voidaan hyödyntää

• Puitesopimuksia voidaan hyödyntää.

• Mikäli puitesopimustoimittajia on useita, niiden välillä tulee tehdä 
hintavertailua.



Suorahankinnat

• Suorahankinta on aina poikkeus, joka on aina dokumentoitava.

• Suorahankinnan käyttö on aina perusteltava ennen hankinnan tekemistä.



Yleisiä virheitä

• Hankinta jätetään kilpailuttamatta.

• Kyseessä on huomattavan suuri tai hankesuunnitelman näkökulmasta perusteeton hankinta.

• Hankinnan kohde on määritelty siten, että se suosii jotain tarjoajaa.

• Esteellisyystilanteiden huomioimatta jättäminen.

• Sama palveluntarjoaja kilpailutuksesta toiseen.

• Suorahankinta ilman perusteita tai perusteet puutteelliset.

• Sisältö ja tuotos ei ole hankinta-asiakirjojen/tilauksen mukainen tai laskutus/kokonaissumma ei 
ole hankintasopimuksen mukainen.

• Hankintasopimuksen laajentaminen tai muuttaminen ilman perusteita.



Lopuksi

Neuvoja ja ohjeita hankintoihin liittyvissä kysymyksissä löytyy Julkisten hankintojen 
neuvontayksikön ylläpitämiltä internet-sivuilta osoitteesta www.hankinnat.fi. 

http://www.hankinnat.fi/


Kiitos!

www.rakennerahastot.fi
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