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Uudistuva Metsäyrittäjä -hanke vastaa tilanteeseen, jossa metsäalan yrittäjien on pakko 

uudistua ja tarkastella omaa osaamista uudistuneessa tilanteessa. Tässä selvitystyössä tu-

tustutaan oikeustapauksiin julkisista hankkeista osana Uudistuva Metsäyrittäjä -hanketta. 

Selvityksen tavoitteena on selvittää ongelmakohtia kilpailutuksissa julkisissa hankin-

noissa ja aiheutuneita riitatilanteita laadullisista kriteereistä. Selvitys tapahtuu tutkimalla 

oikeuden päätöksiä kilpailutuksista, joissa hankintapäätökseen on vaikuttanut muitakin 

kriteereitä kuin hinta.  

 

Oikeustapauksissa eniten riitatilanteita aiheutuu väärin määritellyistä tarjouspyynnöistä. 

Tarjouspyynnöissä on syrjiviä laatukriteereitä ja kriteerien pisteytyksiä ei ole ilmoitettu 

etukäteen tarjouspyyntöä jätettäessä. Tarjoajan on voitava tietää jo ennen tarjouksen jät-

tämistä valintaan vaikuttavat kriteerit ja niiden painoarvot valintaa tehtäessä. Virheellisiä 

ja syrjiviä laatukriteereitä ovat esimerkiksi kokemusten/referenssien lukumäärä ilman 

laadullista arviointia, paikallisuus sekä isomman toimijan suosiminen esimerkiksi koko-

naisvaltaisten metsien hoitopalveluiden hankinnassa. 

 

Laatukriteereihin vastatakseen pienten yritysten tulisi aktiivisesti todistaa oma osaami-

sensa esimerkiksi kolmansien osapuolien laatutodistuksin, vaikka kilpailuttavat tahot ei-

vät niitä kaikissa tapauksissa voikaan vaatia. Näin yritysten on helpompaa vastata esitet-

tyihin laatuvaatimuksiin tarjouspyynnöissä. Yritysten tulee aktiivisesti myös markki-

noida hankintayksiköiden suuntaan, etteivät jää kilpailuttajien tietämättömyyden takia 

kilpailutusten ulkopuolelle. Hankintalaki määrittelee tarkasti, miten kauppaa käydään.  

Siksi hankintayksiköiden sekä yritysten on hyvä kerrata hankintaprosessit, jotta kilpailu-

tuksiin voidaan vastata entistä paremmin. 

 

Selvitykseen on koottu luettelo monipuolisista lähteistä, jotka ovat käytettävissä hankin-

tayksiköille kilpailutusten valmisteluihin. Hankintaprosessissa kannattaa tarkasti määri-

tellä mitä halutaan ostaa, käyttää kilpailutusta strategisena työkaluna yhteiskuntakehityk-

sessä ja tarkistaa prosessien huolellinen läpivienti onnistuneiden hankintojen aikaansaa-

miseksi.   

 

Asiasanat: julkiset hankinnat, metsä, energia, kestävyys, kestävä kehitys 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän selvitystyön tarkoituksena on tarkastella kaupunkien ja kuntien energia- ja bio-

polttoainehankintoja, metsäpalveluhankintoja sekä elintarvikehankintoja kilpailutuksen 

näkökulmasta. Hinta on ollut suurin tekijä julkisten hankintojen toteutuksessa laadullisten 

tekijöiden sijasta. Tässä selvityksessä tutkitaan kaupunkien ja kuntien hankintapäätöksiä, 

joiden laadullisista kriteereistä on valitettu ja joista on olemassa myös päätöksiä.  

 

Tässä selvityksessä tutustutaan julkisiin markkinaoikeuden ratkaisuihin. Ratkaisuista ar-

vioidaan niiden soveltuvuus työn kannalta eli sisältävätkö ne valituksen laadullisesta kri-

teeristä. Laadullisen kriteerin sisältävän ratkaisun löytämisen jälkeen selvitetään koh-

teena olevat erimielisyydet sekä oikeuden tulkinnat niistä. Tarkoituksena on tuottaa pää-

tökseen vaikuttanut punainen lanka vaikuttaneine yksityiskohtineen lukijalle ja poimia 

sellaiset tapaukset työhön, joilla on lukijalle lisäarvoa. 

 

Hankintalaki on uudistunut hankintadirektiivin myötä vuoden 2016 lopulla. Hankintalaki 

puuttuu juurikin kysymyksiin ”miten kilpailutuksia tehdään” ja ”miten kauppaa käydään” 

eikä niinkään siihen mitä kilpailutetaan tai mistä käydään kauppaa. Näiden tapausten 

avulla pyritään avaamaan kohdattuja ongelmakohtia julkisissa hankinnoissa ja oppia ym-

märtämään johtaneita tilanteita paremmin. 

 

Näitä kysymyksiä tutkitaan osana Uudistuva Metsäyrittäjä -hanketta ja tarkoituksena on 

tuottaa parempaa osaamista metsäalan yrittäjille ja metsäalalla toimiville. Näiden ratkai-

sujen kautta pyrin siihen, että yritykset osaisivat vastata entistä paremmin julkisiin kilpai-

lutuksiin ja edistämään EU-2020 -strategian mukaisia tavoitteita kannattavan liiketoimin-

nan kautta. Tämän selvitystyön tuloksista on toivottavasti hyötyä myös julkisia hankin-

toja tekeville päätöksentekijöille huomioidessaan ilmi tulevia yksityiskohtia tulevissa kil-

pailutuksissa. 
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2 JULKISET HANKINNAT NYKYTILA 

 

2.1 Julkiset hankinnat kaupungeissa ja kunnissa – yhteiskunnallinen merkitys ja 

nykytila 

 

Julkisten hankintojen osuus kaikista hankinnoista on merkittävä. Siksi julkisten hankin-

tojen prosesseja, menetelmiä ja toteutumista seurataan aktiivisesti ja veronmaksajilla säi-

lyy mahdollisuus tarkastella yhteisten varojen käyttöä. EU-komission arvion mukaan 

Suomi on menestynyt hyvin, saadessaan ”vihreää valoa” arvioitaessa hankintamenette-

lyiden tehokkuutta ja toimivuutta (EU-komissio: julkiset hankinnat 2017). Europarlamen-

taarikko Sirpa Pietikäisen (2017) mukaan viranomaishankintojen arvo on noin 20% koko 

EU:n bruttokansantuotteesta.  

 

Kaupunki- ja kuntatasolla julkiset hankinnat ovat merkittävässä osassa ja pelkästään jul-

kisten hankintojen ilmoituspalvelu Hilmassa julkaistujen kuntien hankintojen arvo on ol-

lut 12,6 miljardia euroa vuonna 2016 (Liite 1) eli 5,6% koko Suomen bruttokansantuot-

teesta (Tilastokeskus. 2018.) Huomionarvoista on, etteivät kaikki kynnysarvot alittavat 

hankinnat edes tule Hilmaan kilpailutettavaksi. Alholan ja Kaljosen (2017) mukaan kun-

tien tekemät hankinnat ovat lähes 20 miljardia euroa vuodessa. 

 

2.2 Julkisiin hankintoihin vaikuttava lainsäädäntö  

 

Julkisiin hankintoihin vaikuttava lainsäädäntö koostuu ylätasolla määritellyistä, kansain-

välisiin sopimuksiin perustuvista EU:n direktiiveistä sekä kansallisesti direktiivejä toi-

meenpanevista laeista. Soveltamisen tueksi on olemassa suosituksia ja ohjeita, joista 

enemmän edempänä, kohdassa 2.3 alakohtineen.  

 

2.2.1 EU:n hankintadirektiivi ja erityisalojen hankintadirektiivi 

 

EU-2020 -strategia on viitekehys, joka määrittelee yleistavoitteita talouskasvun ja työlli-

syyden luomiseksi. Yleistavoitteita ovat mm. asetetut työllisyystavoitteet, tutkimuksen- 

ja kehityksen edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja energiapolitiikka, yleisen kou-

lutusasteen nostaminen, köyhyys- ja syrjäytymisvaaraan puuttuminen. Yhteisen strate-

gian toteuttamiseksi kukin jäsenvaltio toteuttaa kansallisesti omaa uudistusohjelmaansa. 

Strategian visiona ovat älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. (EU-komissio n.d) 
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Edellytykset älykkäälle kestävälle ja osallistavalle kasvulle kuvataan EU-komission Eu-

rooppa 2020 -strategian tiedoksiannossa (2010) seuraavasti; 

”– Älykäs kasvu: osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittäminen. 

– Kestävä kasvu: resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden 

edistäminen. 

– Osallistava kasvu: sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean 

työllisyyden talouden edistäminen.” 

 

EU:n hankintadirektiivi 2014/24/EU osaltaan toimeenpanee Eurooppa 2020 strategiaa. 

Direktiivin tarkoituksena on nykyaikaistaa sääntöjä julkisten hankintojen tekemisestä. 

Sen avulla halutaan varmistaa Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen peri-

aatteita sekä varmistaa julkisten varojen mahdollisimman tehokas käyttö. Direktiivillä 

halutaan helpottaa erityisesti pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin sekä käyt-

tää julkisia hankintoja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivissä sää-

detään myös mahdollisuudesta varata osa tehtävistä töistä sosiaalisille yrityksille (myö-

hemmin yhteiskunnallinen yritys), jotka eivät muutoin voisi saada hankintasopimuksia. 

Tällaisia sosiaalisia yrityksiä ovat esimerkiksi suojatyökeskukset, tai muut vastaavat pai-

kat, jotka luovat työpaikkoja ja työllisyyttä yhteiskuntaan sopeuttamiseksi. 

 

Direktiivin soveltamiseksi Sirpa Pietikäinen toteaa esityksessään (2017) kokonaistalou-

dellisen hyödyn arvioimisessa sovellettavaksi esimerkiksi hintalaatusuhdetta ennalta 

määritettyjen kriteerien mukaisesti. Kriteereiksi hän toteaa esimerkiksi esteettömyyden, 

henkilöstön osaamistason, huoltopalveluiden saatavuuden ja tuotteen kokonaiselinkaaren 

kustannukset, sisältäen kierrätyksen. Pietikäisen (2017) mukaan yhteiskunnallisten yri-

tysten on todettu tuovan enemmän alueellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä, kuin mui-

den, ns. perinteisten yritysten. Direktiivissä on jätetty mahdollisuus varata osa hankin-

noista tällaisille yrityksille ja niiden toimintaedellytykset riippuvatkin kilpailutusten eh-

doista. Pietikäisen (2017) mukaan tällaisten yritysten toimintaa voidaan vahvistaa ympä-

ristö- ja sosiaalivaatimuksilla kilpailutuksissa.  

 

Innovaatioiden edistämisen osalta Pietikäinen esittää toimintamalliksi ratkaisun hake-

mista ongelmaan, johon ei ole määritelty etukäteen ratkaisua. Ennen kaupallista hankin-

taa on mahdollista toteuttaa esikaupallinen hankinta, sisältäen seuraavat kolme vaihetta; 

kannustimen innovaation tuottamiseksi, innovaation vaatimusten julkaisun (voi sisältää 
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myös vaatimustenmukaisuuden testauksen, selvittääkseen että ratkaisuja on olemassa) ja 

kilpailuttamisen. Esikaupallisen hankinnan jälkeen, tai itsenäisesti, voidaan toteuttaa var-

sinainen hankinta innovatiivisesta tuotteesta/palvelusta. Hankinnan tuotteena syntyisi 

prototyyppi testaukseen ja jatkokehitykseen, josta edelleen ensimmäisiksi tuotteiksi. (Pie-

tikäinen 2017) 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU eli erityisalojen hankintadirek-

tiivi on hankintadirektiiviä vastaava määräys erityisaloille. Kantavat periaatteet direktii-

vissä ovat samat, kuin hankintadirektiivissä. Johtuen erityisaloiksi määriteltyjen alojen 

kullekin tyypillisistä ominaispiirteistä, kyseisellä direktiivillä on huomioitu alojen erityis-

piirteet markkinoiden ja liiketoiminnan kannalta. Erityispiirteitä ovat ”kiinteiden verkko-

jen antaminen käyttöön tai toiminta, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle -- tuotan-

toon, siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja” kaasun, lämmön, sähkön, veden ja yleisön 

kuljetuspalvelujen osalta. Direktiivi koskee edellä mainittujen lisäksi postipalveluita, öl-

jyn, kaasun tai muiden polttoaineiden talteenottoa, sekä satama- ja lentoasemapalveluita. 

Viimeksi mainitut perustuvat maantieteellisen sijainnin hyödyntämiseen ja niihin liitty-

vään palvelujen tuottamiseen. Yhteistä näille kaikille on, että palvelut ovat yhteiskunnal-

lisesti merkittäviä ja markkinoilla toiminta on luvanvaraista.  

 

2.2.2 Hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki 

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, hankintalaki, panee täytäntöön 

EUn neuvoston- ja parlamentin direktiivin 2014/24/EU eli hankintadirektiivin (Hankin-

talaki, 1397/2006, §1).  

 

”Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatii-

visten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen ta-

sapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten han-

kintojen tarjouskilpailuissa. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoi-

mintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laaduk-

kaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ym-

päristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallin-

nollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä 

tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankinto-
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jen tarjouskilpailuissa. Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuk-

sina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja 

muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskil-

pailuihin. Tässä laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on py-

rittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrji-

mättömyys.” (Hankintalaki 1379/2006, 2§) 

 

Hankintalaissa määritellään tarkasti, kuinka julkisin varoin tehtävät hankintaprosessit ko-

konaisuudessaan tulee toteuttaa. Hankintaprosessit ja -menetelmät ovat kuvattu laissa hy-

vin yksityiskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tapa hankkia asioita on tarkasti määrätty, 

mutta laki jättää hankintayksikön harkintaan, millaisia tavaroita ja palveluita halutaan 

hankkia. Tässä hankintayksiköt voivat painottaa annettujen reunaehtojen puitteissa esi-

merkiksi kestävyyttä tai raaka-aineen alkuperää ja antaa tilaa innovatiivisille toteutuk-

sille. 

 

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 eli erityisalojen hankintalaki panee 

täytäntöön seuraavat direktiivit  

 

”1) vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista --annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, jäljem-

pänä erityisalojen hankintadirektiivi; 

 

2) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankin-

tamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 92/13/ETY; 

 

3) neuvoston -- julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakume-

nettelyjen tehokkuuden parantamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivi 2007/66/EY; sekä 

 

4) käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivi 2014/23/EU, jäljempänä käyttöoikeussopimusdirektiivi.” 
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Lain tavoitteet ja periaatteet ovat samat hankintalain kanssa, mutta lisäksi laki huomioi 

erityisalojen hankintadirektiivin määrittelemien alojen erityispiirteet sekä esimerkiksi so-

siaali- ja terveyspalveluiden erityispiirteet. Erityisalojen hankintalaissa on samat pääpe-

riaatteet hankintalain kanssa sekä eroavaisuuksia erityispiirteiden osalta. Tämän selvityk-

sen rajaamiseksi selvityksessä on keskitytty erityisalojen hankintalakiin vain siltä osin, 

kuin se tarkasteltavien lakitapausten osalta on tarpeellista.  

 

 

2.3 Julkisiin hankintoihin vaikuttavia sopimuksia sekä suosituksia 

 

Valtionhallinnolla on olemassa periaatepäätöksiä, käsikirjoja sekä suosituksia, joihin val-

tio on sitoutunut julkisissa hankinnoissa. Monet näistä ovat käyttökelpoisia myös kau-

punkien ja kuntien tekemiin hankintoihin ja toimivatkin hyvinä suosituksina kunnallisissa 

julkisissa hankinnoissa. 

 

2.3.1 JYSE 2014 Palvelut ja Tavarat 

 

JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2014 Tavarat ovat Valtiovarainministeriön määrittelemät 

julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Niitä on viimeksi päivi-

tetty vuonna 2017. Palveluehdot ovat yleisluontoisia ja sisältävät pääpiirteet valtaosaan 

hankintoihin liittyvistä, huomioitavista yleisistä seikoista. Yleispiirteisyydestä johtuen, 

hankintayksikön on harkittava aina ennen sopimusehtojen käyttöä ehtojen soveltuvuutta 

kyseiseen hankintaan. Hankintayksikön on ennen käyttöä määriteltävä, kummat sopimus-

ehdot soveltuvat kyseiseen hankintaan paremmin ja lisättävä varsinaiseen hankintaan liit-

tyvät yksityiskohtaiset sopimusehdot erikseen tarjouspyyntöön sekä hankintasopimuk-

seen. (Valtiovarainministeriö 2017) 

 

2.3.2 Valtioneuvoston periaatepäätös 2013 – kestävien ympäristö- ja energiarat-

kaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 

 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2013, jonka käyttöä se suosittelee 

kaikille julkisille hankintayksiköille. Periaatepäätöksellä kestävien ympäristö- ja energia-

ratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa valtioneuvosto 

pyrkii vähentämään energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuk-

sia julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätös edellyttää elinkaariajattelua, eli tuotteen koko 
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käyttöiän, myös kierrätyksen, huomioivaa ajattelua. Käytettävien tuotteiden tulee olla 

koko elinkaarensa aikana ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia kuin aiempien rat-

kaisujen. Tällä saatetaan saada myös tuotteen elinkaaren aikana matalammat kustannuk-

set. (Valtioneuvosto 2013) 

 

Toteuttaakseen periaatepäätöstään valtioneuvosto ottaa huomioon kaikissa hankinnoissa 

mm. energia- ja ympäristönäkökulmat. Sähköhankintojen teossa ostetaan erityisesti uu-

siutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköstä on oltava kolmannen osapuolen ar-

vioima alkuperätodistus. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa energiaan liittyvien tuot-

teiden vertailuperusteina on käytettävä ympäristömerkkien saamiseen käytettäviä kritee-

reitä tai hankittava energiamerkinnän parhaisiin luokkiin kuuluvia tuotteita. Palveluhan-

kinnoissa on vähennettävä elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Hankintayksikkö 

voi pyytää ympäristösuunnitelmaa tai ympäristöohjelmaa palveluntarjoajalta. Ruokapal-

veluissa hävikkiä pyritään vähentämään, energiatehokkuutta parantamaan ja vuonna 2020 

20% ruoasta on oltava luomua. (Valtioneuvosto 2013) 

 

2.3.3 Valtioneuvoston periaatepäätös 2016 julkisten elintarvike- ja ruokapalvelu-

hankintojen arviointiperusteista 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arvioin-

tiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hy-

vinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet) edellyttää tavoiteltavan korkeaa laatua ja koko-

naistaloudellista kestävyyttä. Päätös vaatii hankinnoilta viljelymenetelmien vähentävän 

vesistöjen ja pohjavesien ravinnekuormitusta ja eroosiota sekä kasvinsuojeluainejäämiä 

maaperässä ja vesistöissä. Päätös vaatii myös eläinten hyvinvointia edistävien kasvatus-

menetelmien käyttöä. Päätöksen vaikutusten arvioidaan tuovan myös alueen pienille tuot-

tajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä. (Valtioneuvosto 2016) 

 

 

2.3.4 Valtion hankintakäsikirja 2017 

 

Valtion hankintakäsikirja 2017 on uudistuneen hankintalain jälkeen valtionhallinnon tar-

peisiin laadittu opaskirja. Kirja on käytännönläheinen ja kohdennettu ensisijaisesti valtion 

julkisia hankintoja toteuttaville tahoille. Sitä on sovellettavissa melko hyvin myös muissa 
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julkisia hankintoja tekevissä hankintayksiköissä. Kirjasta on todettava sen soveltavan 

hankintalakia, joten soveltamista erityisaloille on toteutettavissa vain osittain ja harkiten. 
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3 PEFC -SERTIFIOINTI HANKINTOJEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ 

 

3.1.1 Metsäsertifiointijärjestelmän historiasta 

 

Kiistoja metsien käsittelytavoista on ollut Suomessa jo pitkään. Todelliset tarpeet suun-

nanmuutoksille valtakunnallisessa metsäpolitiikassa syntyivät 1980-luvulla ja metsäta-

louden ”virallisessa” linjassa nähtiin ainoastaan taloudelliset näkökulmat. Kiistoja syntyi, 

kun metsätalouden haittavaikutuksista luonnolle ja toimintatapojen ehdottomuuksista al-

koi kiinnostumaan jo kansainvälisetkin yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. Tästä oli hait-

taa Suomen viennille sekä ympäristölle. Valtakunnallista metsäpolitiikkaa uudistettiin 

kovalla kädellä vuosina 1989-1997 ja tuona aikana uudistettiin useita metsien käyttöön 

vaikuttavia lakeja. Vuonna 1992 allekirjoitettu Rion ympäristösopimus oli kuitenkin voi-

makas muutoksia liikkeelle paneva voima, koska siihen asti poliittiset suunnanmuutokset 

olivat jääneet ainoastaan paperille. Kansainvälisesti koettiin tärkeäksi huolehtia metsäka-

don vähenemisestä sekä ympäristövaikutuksista. Lakiuudistuksia ei koettu riittäviksi 

vaan markkinat vaativat erillistä sertifiointia. Vuonna 1993 perustettiin kansainvälinen 

FSC – Forest Stewardship Council ja FSC-sertifiointi. FSC perustettiin ympäristöjärjes-

töjen, puutavarakauppiaiden, puun käyttäjien ja ihmisoikeusorganisaatioiden aloitteesta. 

Suomeen oli saatu perustetuksi metsäsertifioinnin työryhmä valmistelemaan Suomeen 

metsäsertifiointijärjestelmää ja vuonna 1997 Suomen metsien sertifiointijärjestelmä tuli 

hyväksytyksi. Sertifioinnista ja sen kriteereistä oli voimakkaita erimielisyyksiä erityisesti 

metsänomistajatahojen ja ympäristötahojen välillä. Voimakkaiden näkemyserojen takia 

synnytettiin yhteiseurooppalainen sertifiointikehys PEFC-sertifiointi. PEFC-sertifiointiin 

sitoutuivat metsänomistajatahot, puuta käyttävä teollisuus sekä sosiaaliset sidosryhmät.  

Suomen metsien sertifiointijärjestelmä hyväksyttiin mukaan PEFC-järjestelmään. (Jalo-

nen ym. 2006, 14, 29, 71-71, 106; Viitala 2003, 14-26, 34-36, 41, 84, 102-104, 164-166) 

 

3.1.2 PEFC-sertifiointijärjestelmä 

 

PEFC-sertifiointi (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kan-

sainvälinen sertifiointiohjelma metsien sertifiointiin. PEFC-sertifiointi osoittaa metsän-

hoidon kestävyyttä sekä vastuullisuutta. Sertifioinnissa keskitytään vakiintuneen käytän-

nön mukaisesti kolmeen pääasiaan; ekologiseen, ekonomiseen sekä sosiaaliseen kestä-

vyyteen metsien käytössä ja -hoidossa. Näillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta, 
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taloudellista toimeentuloa sekä metsien virkistyskäyttöä. PEFC-sertifioinnissa kiinnite-

tään huomiota puun alkuperän sekä koko toimitusketjun seurantaan, jotta voidaan var-

mistua vastuullisesta toiminnasta metsissä ja puuperäisissä tuotteissa. Sertifioinnin puo-

lueettomuuden varmistamiseksi tarkastukset, auditoinnit, toteuttaa ulkopuolinen viran-

omaisten riippumattomaksi vahvistama taho. PEFC-merkin käyttö tarjoaa asiakkaille 

mahdollisuuden valita kestävästi tuotetusta puusta valmistettuja tuotteita. PEFC-kriteerit 

uudistetaan viiden vuoden välein ja taustat monelle kriteerille tulevat lainsäädännöstä, 

joita on voitu tarkentaa kriteerein. (PEFC-esittely 2018) 

 

3.1.3 PEFC julkisille hankintayksiköille 

 

Julkisia hankintoja tekevien organisaatioiden on mahdollista hakeutua PEFC-sertifioin-

nin piiriin kahdella tavalla; liittymällä ryhmäsertifiointiin tai hakemalla omaa, metsän-

omistajakohtaista sertifiointia. Ryhmäsertifiointia ylläpitävät metsänhoito- ja/tai puun-

hankintapalveluita tarjoavat yritykset, joiden kautta liitytään alueelliseen ryhmäsertifioin-

tiin. Omaa sertifiointia varten tulee metsänomistajan ottaa yhteyttä sertifiointia tarjoavaan 

yritykseen sertifioinnin hakemiseksi. Ryhmäsertifiointiin liittyvät myös palveluita tarjoa-

vat yritykset ja yrittäjät. Liittyessään ryhmäsertifiointiin yritykset sitoutuvat noudatta-

maan PEFC-sertifioinnin kriteerejä ja näin ollen hankintoja tekevät tahot voivat varmis-

tua kriteerien toteutumisesta sekä kestävyydestä hankintoja tehdessään. Yleisin sertifioin-

titapa on liittyä ryhmäsertifiointiin ja muita kuin alueellisia ryhmäsertifikaatteja on tällä 

hetkellä vain neljä. (Metsien sertifiointi 2018) 

 

Hankintayksiköt voivat edellyttää tuotantoketjulle ja tuotannolle kestävyysvaatimuksia. 

Näin ollen hankintayksikkö voi vaatia PEFC-merkittyjä tuotteita ja sertifioituja palveluita 

tietyin edellytyksin osoitukseksi kestävyydestä. Valtion hankintakäsikirjassa (2017) ym-

päristömerkin, luomumerkin tai sektorikohtaisen merkin (esim. PEFC) vaatimisesta to-

detaan seuraavat hankintalain säännökset; ”Riippumattoman kolmannen tahon myöntä-

män merkin vaatiminen edellyttää, että: 1. merkille asetetut vaatimukset koskevat aino-

astaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena 

olevien tavaroiden, palveluiden tai rakennusurakoiden ominaisuuksien määrittelemiseen; 

2. merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syr-

jimättömiin perusteisiin; 3. merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon kaikki asi-

aankuuluvat sidosryhmät, kuten viranomaiset, kuluttajat, työmarkkinaosapuolet, valmis-

tajat, kaupan edustajat ja valtioista riippumattomat organisaatiot, voivat osallistua; 4. 
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kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki; 5. merkille asetetut vaa-

timukset laatii kolmas osapuoli, jonka suhteen merkkiä hakeva taloudentoimija ei voi 

käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa.” 

 

Oleellista on huomata, että jos merkin vaatimuksissa on kriteereitä, jotka eivät liity han-

kinnan kohteeseen, tuotteelta tai palvelulta ei saa merkkiä vaatia. Tällöin voidaan vaatia 

ainoastaan yksilöityjen merkin kriteerien täyttymistä merkin sijasta. 

 

3.1.4 Puun alkuperän seuranta, PEFC-CoC 

 

Osana PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää on alkuperän seuranta, PEFC-CoC. CoC, eli 

Chain of Custodyn tarkoituksena on osoittaa puun alkuperä laillisista lähteistä sekä met-

säsertifioinnin toteutumisen vaatimukset koko puunhankinnan ketjussa. Puuta jalostavat 

sekä markkinoivat yritykset voivat hyödyntää PEFC-CoC:ta markkinoinnissaan ja liike-

toimintansa edistämisessä, ja sertifiointi vastaa myös kansallisten hankintapolitiikkojen 

vaatimuksiin ympäri maailman. Alkuperäketjun seurannalla voidaan erotella puutavara-

erät kannolle asti ja varmistua puutavaran kestävyysvaatimuksista ja laillisuudesta. (Al-

kuperän seuranta 2018)  
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4 KUNTIEN JA KAUPUNKIEN HANKINNAT 

 

Tässä luvussa on kaupunkien tutkimuskäyttöön toimittamien tarjouspyyntöjen perusteella 

tehtyjä arviointeja vaadituista kriteereistä. Tarjouspyynnöt ovat valikoituneet mukaan 

sillä perusteella, että niistä on tehty julkinen hankinta. Hankinnoista on arvioitu ainoas-

taan tarjouksen kohteeseen liittyviä erityispiirteitä esimerkiksi tuotteen laadulle kohdis-

tuvia vaatimuksia. 

 

 

4.1 Energian- ja biopolttoaineiden hankinnat 

 

Pyyntöön tarjouspyyntöasiakirjoista energia- ja biopolttoaineista tutkimushetkellä han-

kintayksiköt vastasivat ainoastaan kolmesta hankinnasta.  

 

Kaikki hankinnat koskivat polttoaineen hankintaa ja näin ollen kysymys on ollut tavara-

hankinnoista. Kaikissa kolmessa polttoaineen laatu määriteltiin ”Puupolttoaineiden laa-

tuohje VTT-M-07608-13” mukaan. Kaikille asetettiin polttoaineelle laatu- sekä kokovaa-

timus 

 

esim. Puuhake 

 - puuraaka-aine 1.1.1 Kokopuu ja 1.1.3 Runkopuu/Ranka 

 - kosteus  M45 

 - palakoko  P63 

 - energiatiheys 19,2 MJ/kg daf (qp,net,ar) 

 

 

ja vain tarjouspyynnössä oli mahdollisuus tarjota vastaavia tuotteita (erikseen mainit-

tuna).  

 

Hinta oli sopimuksen tekoperusteena kahdessa kolmesta, ja yhdessä kokonaistaloudelli-

sin edullisuus, jossa hinnan osuus oli 70%. Loppu 30 prosenttia koostui seuraavasti; Toi-

mitusvarmuus, resurssit, referenssit ja tilaajalle muodostunut käsitys tarjoajan yhteistyö-

kyvystä: 20 pistettä (prosenttia) ja raaka-aineen kotimaisuusaste vuositoimitusmäärälle 

10 pistettä (minimivaatimus >50%). Kahdessa kolmesta toimittajalle asetetut kriteerit oli-
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vat tarkkaan määritellyt ja yhdessä kolmesta toimittajaa kuvailtiin vain sanallisesti. Toi-

sessa tarkkaan määriteltyjen kriteerien tarjouspyynnössä toimittajalle asetettiin tekninen 

referenssivaatimus sekä liikevaihtovaatimus edelliseltä tilikaudelta. Näiden kohteiden 

tuli vastata nykyisen kilpailutuksen kohdetta. Vain yksi kolmesta tarjouspyynnöstä oli 

jaettavissa osiin. Kahdessa kolmesta kohteesta vaadittiin ympäristöselvitys lähetettäväksi 

sekä tuotteiden, pakkausten ja logistiikan mahdollisimman vähäistä ympäristön kuormi-

tusta. Kaikissa kolmessa tarjouspyynnössä polttoaine tilattiin toimitettuna käyttäjän va-

rastoon sekä kuormakohtainen näyte kuljettajan ottamana.  

 

4.2 Metsänhoitotöiden ja metsäpalvelujen hankinnat 

 

Metsänhoitotöiden ja metsäpalvelujen hankintoihin liittyvässä yhteydenotossa vastasi ai-

noastaan yksi hankintayksikkö, joka toimitti tarjouspyyntöasiakirjan. Kirjoittaja on ollut 

mukana kilpailutuksissa ja käyttää myös esimerkissään julkisuuslain perusteella jul-

kiseksi tullutta asiakirjaa. 

 

Toisessa tarjouspyynnöissä pyydetään tarjousta metsäsuunnittelusta ja toisessa metsien 

kokonaisvaltaisesta hoidosta, sisältäen suunnittelun, metsänhoidon, puukaupan ja kor-

juun sekä muut metsään liittyvät työt. Molemmissa kohteissa kilpailun ratkaisevana teki-

jänä on hinta, tarjoajan valmiiseen hinnastoon asettama hinta. Kumpaakaan kilpailutusta 

ei ole jaettu osiin. Molemmissa edellytettiin PEFC-sertifioinnin tuntemusta, mutta toi-

sesta sen soveltaminen jäi epäselväksi. Molemmissa tarjouspyynnöissä edellytettiin riit-

tävää kokemusta ja toisessa riittävää pätevyyttä. Kummassakin pyynnön kohteessa han-

kintayksiköt lähettivät perusteellisesti laaditut tavoitteet metsäomaisuuden hallinnalle ja 

vaatimukset työn teknisestä laadusta sekä teknisestä yhteensopivuudesta eri ohjelmiin. 

 

 

4.3 Ruokahankinnat 

 

Ruokahankinnoista lähetettyihin pyyntöihin tarjouspyynnöistä ei vastannut yksikään han-

kintayksikkö. Näin ollen kirjoittaja ei ole saanut vertailua toteutuneista ruokahankin-

noista, muutoin  kuin lakitapausten osalta. 
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5 MARKKINATUOMIOISTUIMEN RATKAISUJA KILPAILUTUKSISTA 

 

 

5.1 Case; Vertailuperusteiden painottaminen tarjouskilpailussa - metsäsuunnit-

telu 

 

Markkinaoikeus on ratkaissut tapauksessaan MAO:125/11 valitustapauksen, jossa met-

säsuunnittelupalvelun hankintapäätöstä tehtäessä oli toimittu virheellisesti vertailtaessa 

tarjouksia ja tarjouspyyntöjen laadullisia kriteereitä. Tarjouspyynnössä oli määritelty 

osoitettuihin suunnitteluresursseihin vaikuttavat pisteytettävät tekijät; henkilöstön määrä, 

koulutus ja työkokemus. (MAO:125/11) 

 

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu valittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja 

hankintapäätöstä tehtäessä hinnan painoarvo on ollut 60 % ja laadun 40%. Laadun jakau-

tuminen oli ilmoitettu seuraavasti; suunnittelutyöhön osoitetut resurssit (henkilöstön 

määrä, koulutus ja kokemus) 20% sekä kokemus vastaavista tehtävistä 20%. Tarjous-

pyynnössä oli määritelty myös seuraavasti; ”Tarjouksen tekijän tulee esittää tarjouksessa 

tiedot yrityksestä, yrityksen resurssit ja aikaisempi kokemus vastaavasta suunnittelusta. 

Tarjouksessa on nimettävä suunnittelua tekevät henkilöt, joiden ammattitaito voidaan tar-

vittaessa varmistaa haastattelulla tai työtodistuksilla. Suunnittelijoilta edellytetään vähin-

tään metsätalousteknikon tai metsätalousinsinöörin tutkintoa sekä luonnonhoitotutkintoa 

ja riittävää tämän tehtävän edellyttämää tietotaitoa (mm. kokemusta metsäsuunnittelusta 

vähintään 3 000 hehtaarilta).” (MAO:125/11) 

 

Valitus hankintapäätöksestä kohdistui resurssien ja referenssien pisteytykseen, koska re-

surssia koskevassa pisteytyksessä arvioitiin määrä, koulutus sekä kokemus yhdessä. Pis-

teytyksessä myös arvioitiin referenssit hakijan mukaan väärällä perusteella. Referenssit 

olivat arvioitu ainoastaan määrällisesti, eikä lainkaan laadullisesti. Hakijan mukaan edus-

tamallaan yhtiöllä ei ole ollut syytä alempaan pistemäärään. (MAO:125/11) 

 

Vastineessaan hankintayksikkö selvittää, että henkilöstön määrä on ollut sama hakijalla 

sekä voittaneella. Koulutus ja kokemus on arvioitu laatupisteytyksen osuudessa. 

(MAO:125/11) 
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Ratkaisussaan markkinaoikeus toteaa, että kokemusvuosien osalta on hankintayksikkö 

voinut ottaa ne huomioon laadullisessa arvioinnissa ja sen perusteella antaa pisteitä laa-

dullisessa vertailussa. Hankintayksikkö oli päätöksessään perustellut myös vastaavan 

laisten kohteiden lukumäärän tuovan pisteitä laadullisessa arvioinnissa. Markkinaoikeus 

on valituksen mukaisesti todennut, että pelkästään lukumäärä ilman laadullista arviointia 

ei ole hankintalain mukainen ja vertailukelpoinen. Markkinaoikeus ratkaisussaan on mää-

rännyt hankintapäätökselle toimeenpanokiellon. 

 (MAO:125/11) 

 

Hankintalain (30.3.2007/348) 72§ 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, 

joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. 

Tarjouksia vertailtaessa ja hankintapäätöstä tehtäessä hankintayksiköllä on harkintavaltaa 

edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä ja niiden soveltamisessa. Tarjousten 

vertailu tulee kuitenkin suorittaa etukäteen ilmoitettujen seikkojen perusteella ja tarjoajia 

kohtaan tasapuolisesti. Hankintayksikkö on tarjousten vertailussa oikeutettu ottamaan 

huomioon vain tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot. Hankintapäätös on tehtävä siten 

että siitä käy ilmi, mihin seikkoihin tarjousten vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta 

perustunut. (MAO:125/11) 

 

5.2 Case; Epäselvä tarjouspyyntö ja vertailuperusteet – metsänhoitopalvelut 

 

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:624/14 on pohdittu tarjouspyynnön selkeyttä sekä 

vertailuperusteita metsänhoitohankinnoissa. Hakija on valittanut hankinnan perustuneen 

seikkoihin, joita ei ole mainittu tarjouspyynnössä sekä tulkinnut virheellisesti annettuja 

tarjouksia. (MAO:624/14) 

 

Hakijan mukaan heiltä oli vähennetty perusteetta laatupisteitä sekä arvioitu organisaati-

onsa kokemusta väärin. Hakijalla ja voittaneella tarjoajalla on tapahtunut organisaatiouu-

distuksia ja hakijan tarjouksen jättänyt yksikkö on uusi, mutta henkilöillä on vankka ko-

kemus alalta ja paikallisesti. Tarjousten vertailussa on hakijan mukaan myös arvioitu pai-

kallistuntemusta, mitä ei oltu tarjouspyynnössä ilmoitettu lainkaan. Hakijan mukaan tar-

jouksen puutteeksi on myös kirjattu paikallisen markkinatilanteen ja toimintatapojen tun-

temuksen puute, vaikka tarjouspyynnössä palveluun ei ole sisällytetty kuuluvan kiinteis-

tönvälitystä. Lisäksi hakijan mukaan alentavana seikkana on huomioitu, ettei hakija tunne 



20 

 

kaupungin maaomaisuuden hoitoa ja toimintatapoja. Puutteellisena oli merkitty myös al-

hainen paikkakunnan tuntevien henkilöiden määrä, vaikka tarjouspyynnössä oli pyydetty 

ainoastaan kahden vastaavan henkilön nimet. Hakijan mukaan hankintayksikkö on toden-

nut hakijan organisaatiouudistuksen aiheuttavan siirtokustannuksia ja palvelutason las-

kua, mutta perusteettomasti. Voittaneen tarjoajan tarjous on hakijan mukaan ollut tarjous-

pyynnön vastainen ja olisi pitänyt sulkea pois kilpailusta. Voittanut tarjoaja oli muuttanut 

tarjouspyynnön tekstiä sekä jättänyt oman tarjouksensa eri sanamuodoin. Tämän takia 

tarjous olisi hakijan mukaan tulkinnanvarainen. (MAO:624/14) 

 

Vastineessaan hankintayksikkö kertoo haastatelleensa molempia tarjouksen jättäneitä 

varmistaakseen ymmärtäneensä tarjousten sisällöt oikein. Tarjouspyynnössään hankin-

tayksikkö on kuvaillen luetellut laatuperusteita joilla voisi olla vaikutusta palveluun ja 

tarjousten vertailu on perustunut annettuihin kriteereihin, hintaan sekä laatuun. ”Hakija 

on aloittanut palvelujen nykymuotoisen tarjoamisen yleisille markkinoille vuonna 2012. 

Työntekijöiden työhistoria ja tarjoajan toimintahistoria on otettu huomioon työkokemuk-

sen ja toimintavarmuuden kohdalla. Voittaneella tarjoajalla on pidempi tausta tehtävän-

kuvaukseen sisältyvistä tehtävistä, sillä on enemmän toimipisteitä ja henkilöstön työko-

kemus on pidempi. Henkilöstönsä paikallistuntemuksen ja työkokemuksen perusteella 

voittanut tarjoaja on ollut työkokemuksen, palvelujen nopeuden ja joustavuuden sekä toi-

mintavarmuuden vertailussa hakijaa ansioituneempi”(MAO:624/14). Vastineessa han-

kintayksikkö kertoo myös maininneensa tarjouspyynnössä markkinahinnan mukaisen 

puun- ja metsäkiinteistöjen arvon arvioinnin. Voittaneella tarjoajalla on myös alueella 

metsäkiinteistöjen arviointiin erikoistunut henkilö. Kokemusta arvioitaessa on myös huo-

mioitu voittaneen tarjoajan pitkä kokemus hankintayksikön maaomaisuuden hallinnassa 

ja näin ollen paremman paikallistuntemuksen. Henkilöstömäärää arvioitaessa on asetettu 

minimiraja sekä edellytetty toimintavalmiutta poikkeustilanteessa kahden tunnin kulu-

essa toimeksiannosta. Palvelun laatu on hankintayksikön mukaan arvioitu kokonaisar-

viona. Hakijan mukaan haastatteluista, jotka ovat nousseet määräävään asemaan, ei ole 

saatavilla minkäänlaista muistiota. (MAO:624/14) 

 

Ratkaisussaan markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on laadittava ”selväksi, että sen 

perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia”. Han-

kintapäätöstä tehtäessä hinnalle on annettu 70% painoarvo ja laadulle 30%. Tarjouspyyn-

nössä ei ole ilmoitettu laatutekijöille painoarvoja etukäteen. Tarjouspyyntöön vastaavien 
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tulee voida etukäteen tietää, millä seikoilla on merkitystä tarjousta jättäessään. Hankin-

tayksikön harkintavalta kokonaisvaltaisen edullisuuden arvioinnissa vaatii tässä erityistä 

tarkkuutta. ”Tarjouspyynnössä on otettava huomioon myös hankintamenettelyn vaiheit-

taisuus, jossa erikseen arvioidaan tarjoajien soveltuvuus ja soveltuvien tarjoajien anta-

mien tarjouspyynnön mukaisten tarjousten paremmuus. Tarjouspyynnössä on selvästi yk-

silöitävä, miltä osin tarjoajilta ja tarjouksilta edellytettyjä ominaisuuksia on tarkoitus 

käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa.” 

(MAO:624/14) Hankintayksikkö ei ole noudattanut täsmällisyyttä tarjousten ja tarjoajien 

kelpoisuuden arvioinnissa ja noudattanut hankintaprosessin vaiheittaisuutta eikä noudat-

tanut hankintalain tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua -vaatimusta tarjous-

kilpailussa. Markkinaoikeus on kieltänyt tekemästä hankintasopimusta ja edellyttänyt 

uutta tarjouskilpailumenettelyä, mikäli hankinta aiotaan toteuttaa. (MAO:624/14) 

 

5.3 Case – Sopimuskokonaisuus ja metsäpalvelujen hankkiminen ja uhkasakon 

tuomitseminen maksettavaksi 

 

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:233/03 käsittelee seuraavia asioita; aiemman julkisen 

hankintapäätöksestä asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi, puun myyntiä, 

metsäpalvelujen hankkimista sekä sopimuskokonaisuutta. Hankintayksikkö on pyytänyt 

tarjouksia metsänhoito- sekä puunmyyntipalveluista, ja tarjouspyyntöä ei oltu lähetetty 

hakijalle. (MAO:233/03) 

 

Tarjouspyyntö on lähetetty 2.12.2002. Kunnanhallitus on päätöksellään solminut väliai-

kaisen metsäpalvelusopimuksen 17.2.2003 metsänhoitoyhdistyksen kanssa, jonka täytän-

töönpanon jatkamisen markkinaoikeus on kieltänyt 4.4.2003 uhkasakon uhalla. Samassa 

markkinaoikeus toteaa, jos kunta aikoo toteuttaa metsänhoito- ja metsänmyyntipalvelujen 

hankkimisen julkisena hankintana, sen tulee järjestää asiassa uusi tarjouskilpailu, jossa 

tarjouksia pyydetään hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä, ja tehdä sen 

nojalla uusi hankintapäätös. Kunnanhallitus on tyytynyt markkinaoikeuden päätökseen 

ja jättänyt jatkotoimenpiteet metsätyöryhmän valmisteltavaksi. (MAO:233/03) 

 

Hankintayksikkö on 27.5.2003 pyytänyt uudella tarjouspyynnöllä tarjouksia puun ostosta 

ja samassa yhteydessä tiedustellut tarjoajien mahdollisuutta hoitaa avohakkuualueiden 

uudistustyöt. Tarjouspyynnössä on pyydetty tietoja työn toteutuksesta, hoidettaisiinko 

työt omana työnä vai ostopalveluna ja millaisin kaupan ehdoin. (MAO:233/03) 
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Kolmesta saadusta tarjouksesta kunnanhallitus on 17.6.2003 hyväksynyt tarjouksen, si-

sältäen puunoston sekä uudistustyöt. Hankintasopimus on allekirjoitettu puukauppasopi-

muksen yhteydessä myös metsänuudistamistöistä. (MAO:233/03) 

 

Hakemuksessaan markkinaoikeudelle hakija vaatii seuraavia asioita; uhkasakon tuomit-

seminen kunnan maksettavaksi, metsänuudistamisesta tehdyn päätöksen kumoamista, 

velvoittamaan kunnan järjestämään uuden tarjouskilpailun koskien uudistamistöitä, kun-

taa suorittamaan hakijalle hyvitysmaksua, velvoittamaan kuntaa järjestämään tarjouskil-

pailun metsänhoito- ja metsänmyyntipalveluista hankintasäännösten mukaisesti, korvaa-

maan hakijan oikeudenkäyntikulut. Hakijan perusteluissa esitetään seikat; ”metsänhoi-

toyhdistyksen kanssa solmittu väliaikainen sopimus on pitänyt olla voimassa siihen asti, 

kunnes kunnanhallituksen päätöksestä tehdyt valitukset on käsitelty”, ”Hakijalle on 9.6. 

selvinnyt, että puunostotarjouksia on pyydetty 10.6 mennessä” ja näin ollen hakijan ei ole 

tosiasiallisesti ollut mahdollista jättää tarjousta. Näin ollen hakija ei ole voinut jättää tar-

jousta myöskään uudistamistöistä. Aiempaan tarjouskilpailuun nähden muutettu tarjous-

pyyntö on sisällöltään muuttunut sisältäen puukaupan sekä metsänuudistamisen. Puukau-

pan kohteen ollessa niin suuri, hakija ei olisi voinut jättää tarjousta. Hakijan mukaan si-

sällön muuttaminen ei ole antanut oikeutta kunnan syrjiä alan yritystä hankinnan sisältöä 

muuttamalla, edes tapauksessa jossa ”aiemmat tarjoajat mahdollisesti tietävät toistensa 

tarjoushinnat ja että itsenäinen hinnoittelu uudessa, samansisältöisessä tarjouskilpailussa 

tästä syystä vaarantuisi”. (MAO:233/03) 

 

Markkinaoikeuden 4.4. antamassa päätöksessä uhkasakon asettamisesta on velvoitettu 

olla jatkamatta väliaikaisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hakijan mukaan kunta 

on tosiasiallisesti jatkanut sopimusta tilaamalla kevätkaudella 2003 metsänviljelyyn liit-

tyvää materiaalia ja palveluita. Kunta on hankkinut metsänhoitopalveluita julkisena han-

kintana markkinaoikeuden päätöksen jälkeen, ja markkinaoikeuden päätöksen mukaan 

hankinnoista tulee järjestää uusi tarjouskilpailu. (MAO:233/03) 

 

Hankintamenettelyn tulee hankintalain mukaan olla avointa ja tarjoajien ennakoitavissa 

olevaa. Hakijan mukaan kunta on tarkoituksella syrjinyt hakijaa ja ei ole käyttänyt hy-

väkseen hankintalain pääperiaatteita; edullisten hankintojen tekemistä ja tehokkaan kil-

pailun aikaansaamista sekä yritysten vapaata markkinoille pääsyä. Väitetty syrjiminen on 
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tapahtunut hankinnan sisältöä muuttamalla aiempiin hankintaperiaatteisiin ja uudistamis-

töiden kilpailuttamisen vain puunostajien kesken. (MAO:233/03) 

 

Vastineessaan kunta kertoo keväällä 2003 tehtyjen metsänhoitotöiden kuuluneen edelli-

sen vuoden toimeksiantoon. Hakkuut olivat jo toteutettu ja taimia ei olisi voinut jättää 

istuttamatta. Kunta viittaa korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön, jossa ns. ”väliai-

kana on mahdollista ostaa alan yrittäjältä sellaisia palveluita, joita ei tarkoituksenmukai-

sesti voi lykätä suoritettavaksi seuraavan tarjouskilpailun jälkeen”. (MAO:233/03) 

 

Tarjouspyynnössä kunta on tiedustellut viideltä yritykseltä heidän mahdollisuuksiaan 

puukaupan yhteydessä hoitaa uudistustyöt. Yrityksiksi on valikoitu ”tunnetuiksi ja vaka-

varaisiksi arvioituja puuyhtiöitä, joiden on katsottu pystyvän täyttämään puukauppaan 

liittyvät velvoitteensa”. Tarjouspyynnössä uudistamistöihin on sisällytetty hakkuutähtei-

den ja kantojen keruu uudistusalalta. Kunta on arvioinut, ettei pienten metsäpalveluyrit-

täjien taloudellinen ja tekninen suorituskyky riitä tarjoamaan vastaavaa palvelua. 

(MAO:233/03) 

 

Vastineessaan kunta kertoo toimineensa velvoitteen riittävän kilpailun aikaansaamiseksi 

mukaisesti ja uudistustyötarjouksista hyväksytyn halvimman tarjouksen. Kunnan mukaan 

uudistustyöt muodostavat vain rajoitetun osuuden työkokonaisuudesta. Tarjouskilpailua 

ei ole järjestetty uudelleen, koska kunta harkitsee, toteutetaanko metsänhoito- ja metsän-

myyntipalvelun hankkiminen julkisena hankintana jatkossa. (MAO:233/03) 

 

Vastaselityksessään hakija toteaa 7.4.2003 kunnan tietoon tulleen markkinaoikeuden pää-

töksen jälkeen kunnalla olisi ollut mahdollisuus kilpailuttaa metsänhoitopalvelut koko-

naisuudessaan tai osittaisena hankintana. Hakija katsoo, että 2003 metsänviljely olisi pi-

tänyt kilpailuttaa joka tapauksessa, jolloin uusi sopimus olisi ollut mahdollista solmia vil-

jelykauden alkuun mennessä tai viljelyn olisi voinut ajoittaa syksyyn. Hakija katsoo myös 

toimeksiannon jatkuneen, koska puukauppatarjouksen liitteenä olleista neljästä metsän-

hoitoyhdistyksen leimausselosteesta, joissa kaikissa on ollut maininta ”MHY avustaa”. 

Neljästä leimausselosteesta yksi on päivätty 9.4.2003 eli väliaikaisen sopimuksen jälkeen. 

Metsänhoitoyhdistys on antanut lisätietoja asiasta myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Hakijan mukaan kunnan väite, että väliaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen toteute-

tut työt perustuisivat aikaisempiin toimeksiantoihin, ei mahdollista aiempiin toimeksian-

toihin tehtävistä, joita uusi kokonaissopimus sisältää. Hakijan mukaan kunnalla ei ole 
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myöskään ollut hankintalain vaatimia erityisiä syitä julkisen hankinnan jatkamiseen il-

man tarjouskilpailua. Avoimella tarjouspyynnöllä uudistamisen osalta kunnalla olisi ollut 

mahdollisuus saada enemmän tarjouksia, kuin vain suurilta puunostajilta. (MAO:233/03) 

 

Lisävastineessaan kunta toteaa, että tehdyissä metsänhoitotoimenpiteissä on saatettu lop-

puun ennen 7.4.2003 sovittuja ja aloitettuja toimeksiantoja. Metsänhoitoyhdistys on toi-

mittanut yhtä tilaa koskeneen leimausselosteen jälkitoimituksena 9.4.2003. Jälkitoimitus 

on toimitettu, koska kuntaan maaliskuun lopussa toimitetuissa kolmessa leimausselos-

teessa puunmyyntitulot eivät ole olleet riittäviä talousarviossa varattuihin puunmyyntitu-

loihin. (MAO:233/03) 

 

Markkinaoikeus perustelee ratkaisuaan seuraavasti. Tarjouskilpailuun liittyvä palvelujen 

hankinta on kiinteä osa sopimuskokonaisuutta, jossa kaikki tarjoajat ovat tarjoutuneet os-

tamaan kunnalta puut, sekä toimittamaan metsänuudistamistyöt. Tarjouspyynnössä ei ole 

ollut mainintaa mahdollisuudesta tehdä tarjousta pelkästään palveluista eikä yksikään tar-

joaja ole niin tarjonnut. Myös kunnanhallituksen päätöksessä todetaan selkeästi, että nel-

jännen leimausselosteen toimeksianto tapahtui metsäpalvelusopimuksen voimassa ol-

lessa. (MAO:233/03) 

 

Hankintalain 4§ 1 kohdassa hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, 

vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Tässä tapauk-

sessa hankintayksikkö myy omaisuuttaan ulkopuoliselle yrittäjälle, eikä hankintalakia so-

velleta. Hankintalakia ei sovelleta myöskään palveluosioon, vaikka palveluosio erillisenä 

hankintana muodostaisikin yksinään hankintalain tarkoittaman hankinnan. Tarjouspyyn-

nössä markkinaoikeus katsoo puun oston olleen pääasiallinen kohde, eikä palveluhankin-

nan merkitys kokonaisuudessa ole ollut olennainen. Järjestelyä tulee käsitellä kokonai-

sena, pääasialliseen osaan voida soveltaa ratkaisun mukaan hankintalakia. Näin ollen 

markkinaoikeus ei voi ratkaista toimivaltaansa kuulumatonta asiaa. (MAO:233/03) 

 

Hakijan vaatimus uuden tarjouskilpailun järjestämisestä ei markkinaoikeuden mukaan 

kuulu heidän päätöksentekoon vaan palveluiden tuottamisesta tai ostamisesta päättämi-

nen kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon. (MAO:233/03) 
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Uhkasakon tuomitsemisesta markkinaoikeus katsoo kunnan selvityksen mukaisesti saa-

tetun loppuun vuoden 2002 hakkuisiin liittyvät työt eikä enää hankitun uusia töitä. Koko-

naisuutena markkinaoikeus katsoo toimien olleen vähäisiä, eikä uhkasakon tuomitsemi-

seen ole edellytyksiä. Hallintolainkäyttölaki velvoittaa hakijan korvaamaan toisen asian-

osaisen oikeudenkäyntikulut sekä pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

(MAO:233/03) 

 

5.4 Case - Kunnan metsänhoitopalvelut - epäselvä tarjouspyyntö - arviointipe-

rusteet - paikallisen toimittajan suosiminen 

 

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:176/04 arvioitavana on ollut tarjouspyynnön sel-

vyys, arviointiperusteet ja niiden käyttö sekä paikallisen toimittajan suosiminen. Kunta 

on pyytänyt tarjouksia kunnan metsien hoitotehtävistä vuosille 2004-2006. Kunta on saa-

nut kaksi tarjousta. Kunnaninsinööri on viranhaltijapäätöksellään hyväksynyt tarjouksen. 

Kunta on ilmoittanut, ettei tee hankintasopimusta asian ollessa vireillä markkinaoikeu-

dessa. (MAO:176/04) 

 

Hakija hakemuksessaan vaatii markkinaoikeutta kieltämään hankintapäätöksen täytän-

töönpanon, kumoamaan kyseisen päätöksen ja velvoittamaan kunnan korjaamaan virheel-

lisen menettelynsä järjestämällä uuden tarjouskilpailun. Hakija vaatii markkinaoikeutta 

velvoittamaan kuntaa suorittamaan hyvitysmaksua hakijalle sekä korvaamaan hakijan oi-

keudenkäyntikulut arvonlisäveroineen ja korkoineen. (MAO:176/04) 

 

Hakijan mukaan kunta on julkaissut tarjouspyyntöilmoituksen mm. metsänhoitotöistä. 

Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat olleet tarjouspyyntö, tehtäväerittely ja tarjousten arviointi-

perusteet. Hakijan mukaan tarjouspyyntöasiakirjoista ei selviä yksiselitteisesti mistä teh-

tävistä tarjousta pyydetään, työnjohtopalvelusta ja puukaupan ym. asiantuntijapalveluista 

vai myös varsinaisista metsänhoitotöistä. Tehtäväerittelyssä on mainittu hoito- sekä asi-

antuntijatehtävät. Arvioinnissa on käytetty henkilökunnan määrää ja metsien tuntemusta. 

Tarjouspyynnössä ei ole selvitetty palveluiden määrää eikä hankinnan arvoa. Tähän han-

kintayksiköllä olisi ollut mahdollisuus voimassa olevan metsäsuunnitelman pohjalta. Sel-

vyyden saamiseksi hakija on suullisesti pyytänyt kunnaninsinööriltä lisäselvitystä siitä, 

mitä tietoja he pyytävät tarjouspyynnössä. Kunnaninsinööri on suullisesti vastannut tun-

tihinnan olevan riittävä tieto. (MAO:176/04) 
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Hankintapäätöksessä ei ole tarjousten vertailua eikä siitä ilmene, miksi kyseinen tarjous 

on valittu. Tarjouspyynnössä valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar-

jouspyynnössä mainitut kriteerit ovat niin suurpiirteisiä, ettei niitä voida pitää hakijan 

mukaan valideina. Kriteereinä ovat henkilökunnan määrä, koulutus, kokemus, paikka-

kunnan metsien aiempi tuntemus ja toimipisteen sijaintipaikka ilman, että kerrotaan miten 

ne vaikuttavat arvosteluun ja pisteytykseen. Hakija väittää myös pisteytyksen tehdyn alun 

perinkin aiempaa toimittajaa suosivaksi. (MAO:176/04) 

 

Vastineessaan kunta toteaa molempien tarjousten avatun avaustilaisuudessa. Tilaisuu-

dessa tarjouksia vertailtaessa on todettu hakijan tarjouksen olleen tuntihintaperusteinen 

ja voittaneen tarjoajan tarjouksen osaksi päiväperusteinen, osittain kuutiometreihin pe-

rustuva, johon annetaan -10% suurasiakasalennus. Vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi 

voittaneen tarjoajan hinta on muutettu tuntiperusteiseksi. Kunta ilmoittaa pyytäneensä 

hinnan lisäksi henkilökunnan määrää, koulutusta, työkokemusta, toimipisteen sijaintia, 

henkilöstön paikallistuntemusta sekä käytettävien atk-laitteiden ja ohjelmien soveltu-

vuutta. Näillä kriteereillä olisi vaikutusta tarjouksia vertailtaessa. (MAO:176/04) 

 

Toimipisteen sijainnilla ja henkilökunnan paikallistuntemuksella kunta väittää todetun 

olevan hyötyä tehtävien hoitamisen kannalta ja koneiden, laitteiden ja ohjelmien valin-

nalla työn tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta. Kunta on huomioinut em. seikat 

voittaneen tarjoajan eduksi. Hakija on ilmoittanut palkkaavansa henkilökuntaa ja hankki-

vansa ohjelmia, mikäli voittaa tarjouksen. Kunta toteaa tarjouskilpailussa kilpailutetun 

vain asiantuntija- ja hallintopalvelut, mutta ei metsureiden tai koneyrittäjien palveluita. 

(MAO:176/04) 

 

Vastaselityksessään hakija lausuu kunnan tavan muuttaa päivähinta keskituntihinnaksi 

olevan virheellinen, koska voittanut tarjoaja on ilmoittanut vain kateprosentit metsänhoi-

totöiden päälle. Näin ollen kunta jättäisi huomiotta suurimman osuuden, eli metsänhoito-

työn vaikutuksen hintaan. Kunnaninsinööri oli kuitenkin antanut pyydetyn tarkennuksen 

tarjouspyyntöön, jonka mukaan pelkkä tuntihinta riittää. Hakija toteaa myös metsänhoi-

tomaksun vaikutuksen laskevan tuntihintaa, vaikka se ilmenee toimitusmaksuluettelosta. 

Näin asiantuntijatöiden hintoja olisi subventoitu metsänhoitomaksulla. Ilman subventio-

vaikutusta hakijan tuntihinta olisi ollut edullisempi. (MAO:176/04) 
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Markkinaoikeuden mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettu vertailun tehtävän vertailu-

taulukon mukaisesti, jolla lasketaan pisteen hinta. Taulukon arvoista muodostetaan koko-

naistaloudellisesti edullisin tarjous. Kriteeri toimipisteen sijainti antaa paremmat pisteet 

samalla paikkakunnalla, kuin naapuripaikkakunnalla olevalle ja näin markkinaoikeus kat-

soo kriteerin olevan syrjivä ja kriteerin suosivan paikallisia tarjoajia. Hinnoittelussa ha-

kija on ilmoittanut selkeästi annetun tuntihinnan ja voittanut tarjoaja on toimittanut toi-

mitusmaksuluettelon eri palveluille, joista ilmenee hinnat euroa/päivä, euroa/ha, eu-

roa/kappale tai euromääräisenä. Markkinaoikeus katsoo tarjouspyynnön laaditun virheel-

lisesti, koska sitä ei ole laadittu riittävällä tarkkuudella. Näin ollen tarjouspyyntö ei ole 

soveltuva tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tämä olisi turvannut 

tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Markkinaoikeus kieltää kuntaa toimeen-

panemasta hankintapäätöstä ja velvoittaa kunnan korvaamaan hakijan oikeudenkäyntiku-

lut ilman arvonlisäveroa. Hakija voi vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan. 

Hankintamenettely voidaan oikaista vain järjestämällä uusi tarjouskilpailu, mikäli han-

kinta aiotaan toteuttaa julkisena hankintana. (MAO:176/04) 

 

5.5 Case – metsänhoito- ja metsänmyyntipalvelut – vireillepano-oikeus – kilpai-

lumahdollisuuksien hyödyntäminen 

 

Hankintayksikkönä toimiva kunta on lähettänyt tarjouspyynnön 2.12.2002 kahdelle toi-

mijalle. Tarjouspyyntö on kattanut metsänhoito- sekä metsänmyyntipalvelut. Tarjous-

pyynnössä ilmoitetaan vuotuisen myyntimäärän olleen noin 5000 kuutiometriä ja metsä-

palveluihin varatun 24000€. Tehtäviin on lukeutunut käytännössä kaikki metsäalan asi-

antuntijatehtävät sekä suorittavien töiden kokonaisvaltainen toteuttaminen. Tarjouspyyn-

nössä ei ole määritelty toiminnan kestoa, vaan kunnan vastineen mukaan on ajateltu so-

pimuksen olevan voimassa vuoden kerrallaan. Kunnan metsätyöryhmä on ehdottanut 

kunnanhallitukselle sopimusta tehtävän kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen 

kanssa. Sopimusta ei ole pantu täytäntöön, koska hankintapäätöksestä on tehty valitus 

markkinaoikeudelle. (MAO:75/03) 

 

Hakijana on toiminut metsäpalveluyritys, joka ilmoittaa tarjoavansa toimihenkilöpalvelut 

sekä metsäalan suorittavat palvelut. Hakija lausuu kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa 

kutsuttava vähintään viittä ehdokasta jättämään tarjouksen ja tätä voitavaksi pitää vähim-

mäisvaatimuksena myös kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Hakijan mukaan riittävää 

kilpailua ei ole saatu aikaiseksi pyytämällä tarjoukset vain kahdelta yritykseltä vaan useat 
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metsäpalveluyritykset olisivat voineet jättää tarjouksia, mikäli olisivat olleet tietoisia asi-

asta. Hakija sai tiedon tarjouskilpailusta, kun kunnan verkkosivuilla kerrottiin kunnan-

hallituksen päätöksestä tehdä lopullinen hankintasopimus voittaneen tarjoajan kanssa. 

Hakija olisi jättänyt tarjouksen, mikäli olisi asiasta tiennyt. Hakija katsoo olevansa sellai-

nen asianosainen, joka olisi voinut menestyä kyseisessä tarjouskilpailussa. Hakija katsoo 

kunnan toimineen virheellisten mielikuvien ja asiantuntemattomuutensa varassa, jonka 

takia hakija on jäänyt kilpailun ulkopuolelle. Hakija katsoo kunnan rikkoneen syrjimät-

tömyyden ja avoimuuden periaatteita eikä kunta näin ollen ole hyödyntänyt kilpailumah-

dollisuuksia. (MAO:75/03) 

 

Vastineessaan kunta edellä mainittujen lisäksi lausuu voittaneen tarjoajan hoitaneen kun-

nan metsiä jo pitkään ja tarjoajan esittäneen kunnalle palvelusopimuksen tekemistä. Sa-

massa tarjoaja on tarjoutunut hoitamaan kunnan metsiä myös jatkossa. Metsätyöryhmä 

on päättänyt pyytää tarjoukset kahdelta palveluntarjoajalta, jotka ovat katsoneet täyttävän 

parhaiten edellytykset puolueettomien ja kokonaisvaltaisten metsäpalveluiden tuottami-

seen. Metsätyöryhmä on maininnut esimerkiksi puunostajien jätetyn tarjouskilpailun ul-

kopuolelle puolueellisuuden takia. Metsätyöryhmä on perustellut isojen organisaatioiden 

kykenevän paremmin pysymään ajan tasalla puun hinnoista sekä metsäpolitiikasta ja met-

sänkäyttötapojen muutoksista. Metsätyöryhmä kertoo yksityisen palveluyrittäjän resurs-

sien riittävän tarvittaviin työsuoritteisiin, muttei ”laajakantoisempaan pohdiskeluun ja 

asioiden seurantaan”. (MAO:75/03) 

 

Vastaselityksessään hakija toteaa metsätyöryhmän näkemyksen ison organisaation pa-

remmuudesta palveluntarjoajana perustuvan virheellisiin mielikuviin ja asiantuntematto-

muuteen. Hakijan mukaan yksityisen metsäpalveluyritys on rinnastettavissa metsänhoi-

toyhdistykseen ja yksityisen metsäpalveluyrityksen mieltäminen vain suorittavaan työ-

hön osoittaa tietämättömyyttä ja ennakkoluuloista asennetta. Hakijan mukaan metsäpal-

veluyritys tarjoaa kaikkia palveluita työllistäen myös metsureita ja urakoitsijoita. 

(MAO:75/03) 

 

Markkinaoikeus on katsonut hakijan olevan asianosainen, ja hakijan tarjous olisi voinut 

tulla hyväksytyksi osallistuessaan tarjouskilpailuun. Ratkaisussaan markkinaoikeus to-

teaa, että koska palvelusopimuksen kestoa ei ole määritelty, on hankinnan arvoa määri-

tettäessä käytettävä hankinnan kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48 (24 000 € / 12 x 48 = 

96 000 €). Voimassa ovat siis hankintalain säännökset. Markkinaoikeus toteaa hallituksen 
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esityksessä todettavan julkisissa hankinnoissa pääsääntöisesti aina järjestettävän tarjous-

kilpailun hankinnan arvosta riippumatta. Hankinnan arvon alittaessa kynnysarvot voidaan 

tarjouskilpailu järjestää julkaisemalla hankintailmoitus tai pyytämällä tarjouksia suoraan 

riittävän monilta tahoilta. Markkinaoikeuden mukaan hankintalaissa (kirjoittajan huo-

mautus, huomaa vanha hankintalaki) ei ole minimimäärää tarjouskilpailuun kutsuttavien 

määrästä kynnysarvot alittavissa hankinnoissa, mutta kynnysarvot ylittävien hankintojen 

määriä voidaan pitää ohjeellisina myös alittavissa hankinnoissa. Hakijan mukaan useat 

metsäpalveluyritykset olisivat voineet tulla kyseeseen ehdokkaina tarjouskilpailussa. Asi-

assa ei ole markkinaoikeuden mukaan esitetty sellaisia erityisiä perusteita, joilla tarjous-

pyyntöjen määrä olisi voitu rajata vain kahteen. Päätöksenään markkinaoikeus toteaa 

kunnan rikkoneen velvoitettaan saada aikaan riittävä kilpailu. (MAO:75/03)  

 

Kirjoittaja huomauttaa, että voimassa olevassa hankintalaissa on asetettu minimimäärät 

eri hankintamenettelyille ja vähimmilläänkin määrä on kolme, ilman erityisen painavaa 

syytä.  

 

 

5.6 Case - pehmeän ruokaleivän hankinta - julkinen hankinta - tarjouksen tar-

jouspyynnön mukaisuus 

 

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:180/18 käsitellään tarjouksen tarjouspyynnön mu-

kaisuutta hankinnassa, jossa kunnat yhdessä hankkivat pehmeää ruokaleipää annetuin kri-

teerein. Tarjouksia on saatu kaksi ja hakijan mukaan heidän tarjouksensa on suljetuksi 

kilpailusta perusteettomasti. (MAO:180/18) 

 

Tarjouspyynnössä on pyydetty pehmeää ruokaleipää seuraavin laatukriteerein "LUOMU 

vaalealeipä viip tai pala" sekä "Suolapitoisuus 1,1 %, kuitupitoisuus vähintään 3 g, mai-

doton". Tarjoaja on jättänyt tarjouksen 2,8g kuitua sisältävästä leivästä ja hakemukses-

saan vaatii oikaisua, koska hänen mukaansa tarjouksen pitää vastata pyyntöön samalla 

tarkkuudella kuin tarjouspyyntö on jätetty. Kokonaislukuun pyöristäen arvoksi tulisi 3g. 

Markkinaoikeus ratkaisussaan toteaa, että kriteeri vähintään 3g ei täyty vaan 2,8g jää alle 

kolmen. Markkinaoikeus hylkää valituksen. (MAO:180/18) 



30 

 

6 POHDINTA 

 

 

Julkisten hankintojen merkitys taloudessa on suuri ja merkittäviä lainsäädännöllisiä muu-

toksia on tehty pk-yritysten pääsemiseksi markkinoille. Julkisia hankintoja tekevissä han-

kintayksiköissä kuin myös yrityksissä vaihtelu hankintaosaamisessa on suurta. Oikeusta-

pauksissa on havaittavissa melko räikeitä protokollavirheitä kuin myös pieniä yksityis-

kohtia, jotka ovat johtaneet ennalta odottamattomaan lopputulokseen. 

 

Epäselvyyksiä on ollut erityisesti yrityksen kokoon ja kokemukseen liittyvissä tapauk-

sissa. Kilpailutusta toteuttaneissa hankintayksiköissä on saattanut olla ennakkoluuloja tai 

asenteita yritysten kokoon nähden, joka on poissulkenut suoraan pieniä yrityksiä. Toisena 

vaihtoehtona lienee ollut myös tietämättömyys yrityksistä. Tämä tarkoittaisi, etteivät yri-

tykset ole osanneet markkinoida itseään riittävästi hankintoja tekeville tahoille. Hankin-

talaki antaa mahdollisuuden jakaa hankinnat osiin ja kokonaistaloudellisimman ratkaisun 

löytämisessä pienetkin yritykset yhteenliittymänä voivat tarjota hankintayksiköille tosi-

asiassa kokonaistaloudellisimman ratkaisun. 

 

Hinta on näytellyt selkeästi suurinta osaa ratkaisevana tekijänä julkisia hankintoja tehtä-

essä. Toiset kunnat, oikeustapausten ja allekirjoittaneen kokemuksen perusteella, ovat 

määritelleet todella selkeästi mitä haluavat. Sinällään kilpailutuksen kannalta on helppoa, 

kun kriteerit ovat hyvin selkeät ja laadulliset määritteet siltä osin kunnossa, jolloin kaikki 

kriteerit täyttävien tarjousten perusteella voidaan valita hinnaltaan halvin. Menetelmä toi-

mii, jos kilpailuttajat tietävät todella, mitä ovat tilaamassa ja käyttävät kilpailutusta stra-

tegisena työkaluna halutun yhteiskuntakehityksen suuntaan. Tämä yleensä kuitenkin vaa-

tii vielä ammattilaisen näkemyksiä (mikäli päättäjä ei ole juurikin alan ammattilainen), 

jotta päättäjät saavat sellaisen lopputuloksen, jonka he tosiasiallisesti tarvitsevat politii-

kan toteuttamiseksi. Jos kriteerit ovat tarkasti määritellyt, tilaa luoville ratkaisuille ei juu-

rikaan jää, vaikka lopputulos saattaisikin olla parempi, kuin alan ulkopuolinen on kritee-

reitä määrittäessään alun perin ajatellut. Joissain hankinnoissa teknisten yksityiskohtien 

takia tarkat kriteerit voivat olla välttämättömät. 

 

Kaikissa tutkituissa tapauksissa laatu on näytellyt kriteereissä niin pientä osaa, ettei tosi-

asiallisesti laadulla ole ollut niinkään suurta merkitystä. Toki päätöksenteko hankinnoissa 
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on useasti niukkuuden jakamista ja riittäviksi ratkaisuiksi voi riittää kompromissi eri omi-

naisuuksien kesken. Nähdäkseni laatu kärsii kuitenkin liiaksi pienen hintaeron kustan-

nuksella. Innovaatioille ja luovuudelle ei jää sijaa liian tiukalla rajauksella. Näin ollen 

myös uudet hyvät käytännöt ja toteutukset jäävät syntymättä. 

 

Julkisten hankintojen osaamista ei ole myöskään pk-yrityksissä. Tiukempien kriteerien 

kilpailutuksissa monet pk-yritykset voisivat vastata tarjouspyyntöihin huolehtiessaan 

omien laatukriteeriensä osoittamisesta. Yhteiskunnalliset paineet ovat haastaneet ja haas-

tavat jatkossakin osaamisen ja laadun näyttämisessä ja erilaiset sertifioinnit ja laatutodis-

tukset ovat vain yleistyneet. Sertifioinnin vaatiminen voi olla joissain tapauksissa syrjivä 

kriteeri, mutta yritykseltä sertifioinnin tai muun laatutodistuksen löytyessä on helpompaa 

todistaa hankintayksiköille kelpoisuutensa osallistua. Monet asiat tulevat suoraan laeista 

ja ovat jo sinällään pakollisia, mutta lisäksi eri aloilla on omia laatua osoittavia merkke-

jään. Todistamalla oma osaamisensa ja aktiivisella markkinoinnilla hankintayksikköjen 

suuntaan pääsee helpommin mukaan kilpailutuksiin. Oikeustapauksissa esille tulleet koh-

dat hankintayksiköiden tietämättömyydestä yrityksistä ja epäluuloista niitä kohtaan, pe-

rustuen kokemusten lukumäärään, henkilökunnan määrään tai paikallisuuteen, ovat mark-

kinaoikeuden mukaan syrjiviä perusteita jättää yritykset kilpailutusten ulkopuolelle. Laa-

tukriteerien ollessa kunnossa yritykset voivat yksin tai yhteenliittymällä tarjota markki-

noita kehittäviä tuotteita ja palveluita julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille. 

 

Selvityksessä ilmenneissä tapauksissa eniten virheitä on hankintamenettelyssä olevissa 

virheissä. Esimerkiksi jo tarjouspyyntö on ollut virheellinen, joka on aiheuttanut virheel-

lisiä vastauksia. Koska menettely on tarkkaa, pitää tarjousten jättämisessäkin olla huolel-

linen. Hankintayksikkö ei voi valita toimittajaksi yrityksiä, jotka eivät vastaa tarjouspyyn-

töön ja vastaavasti hankintayksikön ehdot eivät voi olla syrjiviä. Laki ei niinkään puutu 

siihen, mitä ostetaan vaan siihen, miten ostetaan. Siksi on tärkeää olla tarkkana määritel-

täessä mitä ostetaan, käyttää sitä strategisena työkaluna yhteiskuntakehityksen ohjaami-

sessa, ja varmistaa vielä hankintamenettelyn oikeellisuus. 
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