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TARJOUSPYYNTÖ

• Lopullinen ilmaus hankinnasta
• Ei voida muuttaa tarjouskierroksen muissa vaiheissa
• Sisältää kaikki tarjousten vertailuun liittyvät vaatimukset/ kriteerit / ehdot 

yksityiskohtaisesti

• Julkinen tai suunnattu ennalta valikoidulle tarjoajajoukolle

• Jokaisella on oikeus ilmoittautua palvelutuottajaksi/tavarantoimittajaksi 
julkisyhteisölle

• Hankintayksikön on otettava ilmoitus huomioon valmistellessaan hankintoja

• Sisältää hankekuvaukset / sopimusehdot / tekniset asiakirjat
• Omat sopimusehdot kumoavat yleisiä ehtoja, eivät saa olla kuitenkaan syrjiviä tai 

kohtuuttomia
• Asiakirjojen pätemisjärjestyksellä voidaan ohjata
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POISSULKEMISPERUSTEET

• Kerrottava tarjouspyynnössä
• Lainsäädäntöön viittaavat kuten verojen ym. Lakiin perustuvien velvoitteiden 

laiminlyönti (maksujärjestely ei kelpaa enää esteeksi)
• Ammatillisiin vaatimuksiin viittaavat kuten, koulutusvaatimukset, turvakortit
• Hankinnan kohteeseen liittyvät kuten, koneen ominaisuudet, 

toiminnallisuus, (tilaaja päättää viimekädessä mitä ostaa)
• Kustannusrajat
• Laadulliset kuten, toimitusaikataulu, toimitusvarmuus, huolto
• Liikevaihtovaatimus (voi olla maksimissaan 2 kertaa hankinnan arvo)
• Vakuutusvaatimukset

TARJOUS
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• Noudatettava tarjouspyyntöä, muuta ei voi tarjota
• Hankintayksiköllä velvollisuus sulkea pois muunlaiset tai puutteelliset tarjoukset
• Osahankinta-/tarjousmahdollisuus ilmaistava tarjouspyynnössä

• Kaikki pyydetyt asiakirjat ja todistukset toimitettava
• Ilmoitettava liikesalaisuudet tarjouksessa
• Toimitettava määräajassa
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TULKINTAA
• Laki ei velvoita ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen

• Se mahdollistaa laatukriteereissä Esim. polttoaineen kulutus koneissa, vaurioiden 
vähäisyys ym.

• Kelpaa myös poissulkemisperusteeksi, jos tarjoaja on rikkonut ympäristövelvoitteita
• Voi velvoittaa kierrättämään jätteet, esim. taimisäkit, käyttämään biohajoavia öljyjä…

• Kaikkien hankinnanehtojen on liityttävä hankinnan kohteeseen
• Elinkaarikustannusvaikutus

• En keksi mitään yhtymäkohtaa metsäpalveluhankintoihin

• Sosiaaliset näkökohdat
• Voidaan ohjata hankinta vain sosiaalisen yritystatuksen omaaville tarjoajille 

(työllistäminen, liikuntarajoitteiset, maahan muuttajat…) ja  sulkea muut tarjoajat pois 
tarjouskilpailusta (=Erityisehto)

• Velvollisuus selvittää tausta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiselle tarjoukselle. Tarjoajalla 
vastausvelvollisuus.

• Esim. Työsuojelu, ylityökorvaukset, sosiaalimaksut, TES

• Kansallinen turvallisuus
• Puolustushallinnon hankinnat ovat salassa pidettäviä. Niihin pääsee tarjoajaksi ottamalla 

suoraan yhteyttä Puolustushallinnon rakennuslaitokseen. 
• Metsähallituksen hoidossa PL:n harjoitusalueet.
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• Hankinnan arvo on sen ennakoitu arvo sopimuskaudelta mukaan lukien 
optiot, pidennysehdot ja kaikki palkkiot . Alv 0 %.

• Laissa pilkkomiskielto § 31

• Erilaiset jäsenmaksut ja muut esim. kolmansilta osapuolilta saadut 
korvaukset on huomioitava tarjousten vertailussa, kun ne kohdistuvat 
hankintaan

• Hankinnan rahoitus siirtynyt entistä enemmän toteuttajalle, keinoina 
mm.

• Pitkät maksuajat, sopimusmaksujen poistuminen, reklamaatioiden käsittelyn hitaus, 
suoritteen hyväksymisen hitaus… 

• Tekninen vuoropuhelu
• Käytetään, kun hankintatuote on uusi hankintayksikölle ja halutaan toimittajien 

asiantuntemus käyttöön, varottava syrjintää

• Vain yksi mahdollinen toimittaja. Mitä voisi olla metsäalalla?
• Taiteellinen sisältö
• Kiiretilanne, syy pitää olla ulkopuolinen ja äkillinen tekijä esim. myrskytuho

leikkipuistossa tms. vaaran ennaltaehkäisy
• Viivyttely hankinnassa ei kelpaa syyksi, myös myrskytuhojen korjuun voi kilpailuttaa ennalta

• Lisätilaukset, jos ”malli” muuten vaihtuu

TULKINTAA
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• Puitejärjestely sopisi metsäpalveluhankintoihin hyvin, kun työajankohtaa 
ja kohteita ei voida tarkasti määritellä ennalta

• Suorahankinnan ilmoittaminen Hilmassa vaikuttaa hankinnan valitusajan 
laskentaan 14 vrk (mahdollisuus)

• Puukauppa on  myyntiä eikä pystykaupat  kuulu hankintalainpiiriin
• Entä pystykaupan yhteydessä ostettavat työt kuten ennakkoraivaus, 

hankintapuunkorjuu – ne kuuluisi ja pitäisi huomioida hankintana, ei ennakkotapausta
• Hyvän hallintotavan mukaista on ottaa maksimihyöty kunnalle

TULKINTAA
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PIENHANKINNAT

• Ei tarvitse kilpailuttaa

• Hankintalainmukaisin periaattein

• Toteutettava hankintastrategian / talousarvion mukaisesti

• Eivät kuulu hankintalain piiriin, kunnilla omat ohjeet ja rajat, valtiolla 
hankintakäsikirja

• Hankinnat ryhmiteltävä tarkoituksen mukaisesti – monet pienhankinnat 
voidaan tulkita kansallisiksi

• Hankintalain tavoitteissa viitattu riittävään avoimuuteen ja 
syrjimättömyyteen

• Tehtävä hankintapäätös kuten muistakin hankinnoista

• Tehtävä kirjallinen hankintasopimus
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