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Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti

Sisäasiainministeriölle

Vuoden 2005 aikana valmisteltiin kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla EY:n han-
kintadirektiivien voimaansaattamista kansallisella lainsäädännöllä. Hallituksen esitys
laiksi julkisista hankinnoista annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2006. Jo valmistelu-
työn perusteella oli tiedossa, että uusi laki aiheuttaa lukuisia muutostarpeita sisäasi-
ainhallinnon voimassa olevaan hankintaohjeeseen. Lisäksi sisäasiainministeriön toi-
minnan kehittämishankkeen (YTOMI) ohjausryhmä teki syksyllä 2005 ehdotuksia
ministeriön hankintatoimen kehittämiseksi. Sisäasiainhallinnon hankintastrategia, joka
on määritelty vuonna 1998, oli myös tarkistettava.

Edellä mainituilla perusteilla sisäasiainministeriö asetti 22.9.2005 hankintatoimen
kehittämishankkeen. Hankkeen tehtäväksi määriteltiin ministeriön toiminnan kehittä-
mishankkeen (YTOMI) ehdotusten pohjalta ja vuonna 2006 voimaan tuleva uusi han-
kintalaki huomioon ottaen arvioida ja tarkistaa sisäasiainhallinnon hankintastrategia ja
tehdä ehdotuksia hankintakäytäntöjen tehostamiseksi ja tuottavuushyötyjen saamiseksi
hankintatoimessa. Lisäksi hankkeen tuli tehdä selvitys hallinnonalan hankintakeskuk-
sen perustamisen edellytyksistä tilaaja-tuottaja-mallin periaatteilla sekä laatia uusi si-
säasiainhallinnon hankintaohje.

Hankkeen työryhmään määrättiin puheenjohtajaksi tuottavuusvirkamies Pekka Taipale
ja sihteeriksi neuvotteleva virkamies Ulla Kumpulainen, molemmat sisäasiainministe-
riön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmästä. Jäseniksi määrättiin suun-
nittelujohtaja Arto Kujala ja ylitarkastaja Tiina Ferm poliisiosastolta, Rajavartiolaitok-
sen hankintapäällikkö, sittemmin ministeriön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän
erityisasiantuntija Pertti Rantanen sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolta neu-
votteleva virkamies Matti Korkealehto ja hallitussihteeri Tuula Manelius. Ryhmälle
annettiin oikeus tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja asettaa alatyöryh-
miä. Hankkeen toimikaudeksi määrättiin 22.9.2005 – 31.5.2006.

Hankintatoimen kehittämishanke teki 13.12.2005 ehdotuksen valtiovarainministeriölle
siitä, että hankkeessa valmisteltaisiin hankintaohjemalli, joka soveltuisi käytettäväksi
kaikissa valtionhallinnon hankintayksiköissä. Valtiovarainministeriön suostuttua eh-
dotukseen hankintaohjeen laatiminen erotettiin kehittämishankkeen muusta työstä si-
ten, että ohjeuudistusta käsiteltäessä hankkeen asiantuntijoina toimivat johtava kon-
sultti Liisa Lehtomäki Haus Oy:stä, tutkija Tarja Aarla kauppa- ja teollisuusministeri-
östä sekä vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä. Tarja
Aarlan jäätyä virkavapaalle helmikuussa 2006 kutsuttiin hänen tilalleen hallitussihtee-
ri Johanna Lähde.

Hankintatoimen kehittämishanke perusti alatyöryhmän laatimaan toimitilastrategia
sisäasiainhallinnolle. Toimitilastrategiaryhmän puheenjohtajana toimi tuottavuusvir-
kamies Pekka Taipale ja jäseniksi tulivat päätyöryhmästä suunnittelujohtaja Arto Ku-
jala ja neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sekä muiksi jäseniksi neuvotteleva
virkamies Johanna Hakala pelastusosastolta ja kiinteistöpäällikkö Heikki T. Lappalai-
nen Rajavartiolaitoksesta. Ryhmän sihteerinä toimi päätyöryhmän sihteeri.
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Hanke antoi työstään väliraportin sisäasiainministeriölle 28.2.2006, jossa esitettiin
alustava luonnos sisäasiainhallinnon hankintastrategian tarkistamisesta sekä selvitys
hallinnonalan hankintakeskuksen perustamisen edellytyksistä tilaaja-tuottaja-mallin
periaatteilla. Lisäksi väliraportissa esiteltiin tilaaja-tuottaja-mallin soveltamista sisä-
asiainministeriön omassa hankintatoimessa.

Työryhmän valmistelema luonnos sisäasiainhallinnon hankintaohjeeksi luovutettiin
18.4.2006 valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle. Valtiovarainministeriö työstää
luonnoksen pohjalta koko valtionhallintoa varten malliohjeen.

Sisäasiainhallinnon virastoilta ja laitoksilta sekä hankintatoimen asiantuntijaverkostol-
ta (edustajat hallinnonalan virastoista) pyydettiin lausunnot hankintaohjeluonnoksesta.

Toimitilastrategiaryhmä laati sisäasiainhallinnolle ehdotuksen toimitilastrategiaksi.
Ryhmä pohti myös toimitila-asioiden organisointia hallinnonalalla, ja päätyi ehdotta-
maan toimitila-asioiden keskittämistä sekä ministeriön että aluehallinnon tasolla.
Ryhmän taustaselvitys toimitila-asioista on liitetty muistioon.

Hankintatoimen kehittämishanke luovuttaa muistionsa ehdotuksineen sisäasiainminis-
teriölle.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Pekka Taipale

Tiina Ferm Tuula Manelius

Matti Korkealehto Arto Kujala

Pertti Rantanen Ulla Kumpulainen
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1 SISÄASIAINHALLINNON HANKINTATOIMEN STRATEGIAT

1.1 Taustatekijät ja toimintaympäristön muutokset

Sisäasiainministeriö määritteli vuonna 1998 perusstrategiat hallinnonalan hankintatoimelle. Määrit-
telytyö perustui hankintamenettelytyöryhmän ehdotuksiin (SM:n julkaisu 7/1998). Määrittelyn poh-
jaksi tuotteet ja palvelut ensin analysoitiin ja sitten luokiteltiin kolmeen ryhmään (A, B ja C). Perus-
strategiat on määritelty erikseen A-, B- ja C-luokille sen mukaisesti, mikä on tuotteiden ja palvelu-
jen merkitys toiminnalle.

Edellä mainitun työryhmän ehdotuksen mukaisesti ministeriöön perustettiin hankintatiimi, joka
kansliapäällikön apuna ohjaa ja koordinoi koko hallinnonalan hankintojen valmistelua. Tiimi on
vuosittain hankintasuunnittelun avulla selvittänyt hallinnonalan strategisesti tärkeimpien hankinto-
jen luokittelun A-, B- ja C-luokkiin sekä niiden määrät ja niistä aiheutuvat rahoitustarpeet, ja tehnyt
ministeriön johdolle ehdotuksen hankintamenettelyistä. Hankintamenettelyissä on esim. päätetty
keskitettyjen kilpailutusten suorittamisesta ja niiden organisoinnista, yhteistyöstä toimialojen ja
muiden ministeriöiden välillä tai yhteishankintayksikön käytöstä. Ministeriö on aiempaa enemmän
tehnyt strategisesti tärkeitä keskitettyjä sopimuksia hallinnonalan puolesta.  Tämän tuloksena sisä-
asiainhallinnon hankintapolitiikassa on mm. Valtiontalouden tarkastusviraston raporttien mukaan
onnistuttu varsin hyvin.

Myös valtiovarainministeriön ote hankintatoimen kehittämisessä on korostunut 2000-luvun alussa.
Valtiovarainministeriö asetti v. 2002 hankintatoimen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta laati vuo-
den 2004 alussa valtion konsernitason hankintastrategian, jossa on tuotu esille ne kehittämisalueet,
joihin konserninäkökulmasta hankintatoimen ohjaus- ja kehittämistyössä tulee keskittyä.

Hankintadirektiivien muuttuminen ja tuleva lainsäädännön uudistaminen tuovat tullessaan uusia,
aiempaa mutkikkaampia menettelytapoja (esim. uudet kilpailutusmenettelyt). Markkinaoikeuden
julkisuudessa esittämän käsityksen mukaan laista on tulossa hyvin vaikeaselkoinen jo senkin takia,
että pykälien määrä nelinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Toimittajat ovat enenevässä määrin ha-
lukkaita hakemaan muutosta hankintayksiköiden hankintapäätöksiin. Hankinnat eivät etene toivo-
tulla tavalla, koska markkinaoikeuden ratkaisuja joudutaan odottamaan ruuhkatilanteen johdosta
kohtuuttoman kauan. Hankintayksiköiden epävarmuus säädösten tulkintakäytännöstä vaikeuttaa
hankintojen tekemistä.

Valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n toimintatavan muuttuminen ja sen järjestämien koko
valtiosektorin keskitettyjen kilpailutusten ja puitejärjestelyjen hyödyntäminen ovat osaltaan mer-
kinneet myös muutoksia hankintatoimen järjestelyille. Hanselin toiminnasta on jätetty myyjän rooli
kokonaan pois, ja nykyisin Hansel on yhteishankintayksikkö, joka vain järjestää kilpailutuksia. Uusi
toimintatapa ei kuitenkaan yksiselitteisesti vähennä virastoissa hankintatoimeen sitoutuneita henki-
lövoimavaroja.

Seuraavassa on esitetty työryhmän ehdotukset sisäasianhallinnon hankintatoimen periaatteiksi ja
tavoitteiksi sekä ehdotukset keskeisiksi strategisiksi lähestymistavoiksi.
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1.2. Sisäasiainministeriön hallinnonalan hankintatoimen periaatteet ja
yleistavoitteet

Periaatteet

Hankintatoimi on ydintoiminnan välttämätön tukitoiminto, jonka tehtävänä on tarjota organisaatiol-
le oikeanlaatuiset tuotteet ja muut palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että orga-
nisaatiolla on tarvittavat edellytykset tulokselliseen toimintaan.

Hankintatoimessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja pyrittävä sisäasiain-
hallinnon kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Hankinnoissa on, riippu-
matta hankinnan suuruudesta, noudatettava avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Ehdokkaita
ja tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintalaki edellyttää, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään hankintatoimensa siten, että
hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden.

Perusedellytys hankintaan ryhtymiselle on, että hankittavan tavaran tai palvelun tarve on välttämä-
tön ja että hankintaa varten on tarpeelliset varat tai talousarviossa myönnetty tilausvaltuus.

Tavoitteet

Hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liittyvää logistiik-
kaa sekä lisätä hankintatoimen toteutuksen tuottavuutta koko sisäasiainhallinnossa.

Hankintatoimi tukee organisaation tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla oikeat tuotteet, oike-
alla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Hankintatoimien kehittämisen tavoitteena on tuotteiden ja palvelujen standardisoimisella yhdenmu-
kaistaa viranomaistoimintaa sekä myös supistaa tuote-valikoimaa optimoimalla tuotteiden ja toimit-
tajien määrää.

Tavoitteena on kokonaiskustannusten alentaminen sekä tuotteiden taloudellinen ja tehokas hallinta
koko elinkaaren ajan.

Hankintatoimessa pyritään yhteistyöhön valtionhallinnon muiden hankintayksiköiden ja valtion
yhteishankintayksikön kanssa, jotta saavutettaisiin myös koko valtion kannalta taloudellinen ja tar-
koituksenmukainen lopputulos.

Hankintatoimen arvostusta ja ammattitaitoa kehitetään määrätietoisesti.
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1.3. Keskeiset strategiset lähestymistavat

1.3.1 Eri organisaatiotasojen vastuut

Valtion konsernitason hankintastrategia ohjaa hallinnonalojen strategioita, joilla puolestaan ohja-
taan virastotason strategioita. Ministeriö vastaa hallinnonalan hankintatoimen strategisesta ohjauk-
sesta, hankintastrategian määrittelystä ja hallinnonalan hankintasuunnitelmien laatimisesta osana
toiminta- ja taloussuunnittelua.

Ministeriön vastuulla on hankintatoimen yhteistoimintamenettelyjen aikaansaaminen hallinnonalan
eri tasoilla ja eri tasojen välillä sekä sopiminen hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa keskite-
tyistä menettelyistä. Ministeriö vastaa myös siitä, että sovittuja tai määrättyjä, koko valtiokonsernia
koskevia keskitettyjä menettelyjä noudatetaan.

Hankintayksikkö tekee hankintapäätökset käytössään olevien määrärahojen ja ministeriön määritte-
lemissä puitteissa.

Ministeriön strategisen ohjauksen tavoitteet ovat:
• hankintatoimen yhteensovittaminen talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä viranomaisten

operatiiviseen toimintaan
• volyymietujen hyödyntäminen
• päällekkäisen työn vähentäminen
• prosessikustannusten alentaminen
• tilausrytmin järkevöittäminen
• optimaalinen tuoteryhmäjako ja yhtenäistäminen
• tuotteiden yhteensopivuuden turvaaminen
• palvelujen laadun yhtenäistäminen ja saavuttaminen

Vuosittaisen hankintasuunnittelun tulee entistä paremmin nivoutua toiminnan ja talouden suunnitte-
luun, ja hankintasuunnittelu tulee nähdä sitovampana kuin tähän saakka. Hankinnat ja niiden rahoi-
tus tulee suunnitella huolellisesti. Strategisesti tärkeät hankinnat ja muutkin hankinnat voidaan ra-
hoittaa myös useamman eri ministeriön alaisen viraston määrärahoista.

Lähtökohtana on pakottavien lainmukaisten menettelytapojen turvaaminen hankintatoimen kaikissa
vaiheissa (avoimuuden, tasapuolisuuden ja suhteellisuuden periaatteet). Kaikkien hankintaluokkien
osalta tulee huolehtia hallinnonalan kokonaisvolyymiä hyödyntävien hankintojen keskitetystä kil-
pailuttamisesta ja edullisten sopimusehtojen saamisesta kaikille sisäasiainhallinnon yksiköille.
Tuotteita ja työmenetelmiä tulee pyrkiä yhtenäistämään siten, että niiden toiminnallinen yhteenso-
pivuus varmistetaan. Hankintojen toteuttamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia tulee vä-
hentää ja niihin sitoutuneita henkilöstövoimavaroja kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Han-
kintojen taloudellisuutta ja laadukkuutta tulee edistää.
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1.3.2 Vuosittain päätettävät strategiset toimintamallit

Hankintastrategia muotoillaan sisäasiainhallinnossa vuosittain ja linjataan ministeriön vuotuisessa
hankintojen toteuttamismenettelyssä (nykyisin hankintamenettelyt), jossa määritetään keskeisiä
linjauksia, mm:

• Yhteistoiminta ja yhteishankinnat toimialojen sekä ministeriöiden välillä
• Tuetaan hallinnonalan alueellistettua toimintamallia
• Mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan
• Hankintatoimen kehittämistä koskevat tavoitteet ja niiden seuranta
• Hankintatarpeiden ja rahoituksen käsittelymenettely ja seuranta
• Hankintojen toteuttamisen organisointi, esimerkiksi:

- Missä tilanteissa käytetään valtion yhteishankintayksikön palveluja
- Mitkä hankinnat kilpailutetaan keskitetysti koko hallinnonalalla ja mitkä hankinnat hankin-
tayksiköt kilpailuttavat itse
- Missä tilanteissa tulee toimia yhteistoiminnassa muiden hallinnonalan hankintayksikköjen
tai muiden valtion hankintayksikköjen kanssa.

1.3.3 Perusstrategiat hankintaluokittain

Tuotteet ja palvelut on sisäasiainhallinnossa luokiteltu ABC-luokkiin niiden strategisen merkityk-
sen, yhteensopivuusvaatimusten, volyymitekijäin tai massatavaraluonteen mukaan. Seuraavassa on
esitetty perusstrategiat hankintaluokittain:

A-strategiat

A-hankinnoille on ominaista, että niillä on vaikutusta usealle toimialalle, hankinta on seurausta uu-
desta tai muuttuneesta toiminnasta tai hankinta edellyttää huomattavia B- tai C-hankintojen lisäystä
tai muuttamista aiempaan nähden. A-hankinta on aina taloudellisesti merkittävä.

• A-hankinta liittyy usein toiminnan muutoksiin tai organisaatiomuutoksiin
• Sillä on vaikutuksia muihin hankintoihin, yleensä A-hankinta aiheuttaa joukon B- ja C-

luokan hankintoja tai muita hankkeita
• Edellyttää pitkäjänteistä näkemystä ympäristön ja toiminnan kehittymisestä
• Edellyttää pitkäjänteistä hankinnan suunnittelua
• Eri osapuolten sitouttaminen, erityisesti johdon sitouttaminen
• Edellyttää monipuolista omaa asiantuntemusta: substanssiosaamista, kaupallista, taloudellis-

ta, juridista ja teknillistä asiantuntemusta
• Rahoitustavan valinta keskitetyn ja hajautetun välillä
• Vaatii panostusta tarjouskilpailuihin, sopimusneuvotteluihin
• Edellyttää projekti/tiimiorganisaation hyödyntämistä, yhteistyöpartnereiden käyttöä tai liit-

toutumista
• Edellyttää usein myös ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöä
• Voidaan antaa toimeksiantona hoidettavaksi esim. Hansel Oy:lle, mutta se ei voi yleensä yh-

teishankintayksikkönä huolehtia hankinnasta.
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B-strategiat

B-hankintoja ovat tavanomaisesti saatavilla olevat tuotteet silloin, kun hankintoja halutaan yhden-
mukaistaa. Ne voivat myös olla hallinnonalan toiminnan vaatimia käyttöesineitä tai immateriaalisia
oikeuksia, joilta vaaditaan toimintaan soveltuvuutta, saatavuutta tai muusta syystä nimike on toi-
minnalle tärkeä.

• B-tuotteilla ja palveluilla yhdenmukaistetaan laitteistoja ja työmenetelmiä ja ohjataan koko
hallinnonalan toimintaa yhteensopivaksi

• Keskitettyjen sopimusten käyttäminen volyymietujen saavuttamiseksi
• Edellyttää ohjeistusta ja ohjausta tarjouspyynnöissä yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi
• Nimikkeiden määrän radikaali vähentäminen
• Hankinta/sopimusrytmin aikaansaaminen (esim. 3-vuotiset sopimukset, optioiden hyväksi-

käyttö)
• Edellyttää yhteistoimintaa eri tasoilla

C-strategiat

C-hankintoja ovat massatavara (polttoaineet, toimitilojen tukipalvelut, toimisto- ja muut tarvikkeet)
sekä välittömän kulutuksen nimikkeet, jotka eivät kuulu A- tai B-nimikkeisiin.

• Keskittyminen ydintoimintaan järkevöittämällä tukitoimintojen tehtäviä
• VM/Hansel Oy:n puitejärjestelyjen käyttäminen
• Hankintaprosessin suorituksen ja lainmukaisuuden vastuun antaminen yhteishankintayksi-

kölle
• Henkilöpanoksen vapauttaminen keskeisimpiin hankintatoimen tehtäviin
• Materiaalinen ja logistinen yhteistoiminta silloin, kun toimitaan samalla maantieteellisellä

alueella.

2. SISÄASIAINHALLINNON TOIMITILASTRATEGIA

2.1 Lähtökohdat

Sisäasiainhallinnosta on tähän saakka puuttunut toimitilastrategia. Valtiovarainministeriö antoi
16.11.2005 toimitilastrategian, jossa on määritelty toimitilastrategian perusteet koko valtionhallin-
nolle. Hankintatoimen kehittämishankkeen asettama toimitilastrategiaryhmä on perehtynyt valtion
toimitilastrategiaan sekä myös eräiden muiden hallinnonalojen toimitilastrategioihin saadakseen
kuvan siitä, miten muilla hallinnonaloilla on toimitilakysymyksien strategisia päämääriä käsitelty.

Sisäasiainhallinnon strategisten päämäärien vaikutuksia toimitiloihin ei ole kattavasti selvitetty.
Esimerkiksi sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisten toimintojen keskit-
tämisen kautta tavoiteltavien tuottavuushyötyjen saavuttaminen edellyttää joissain kohteissa tiloista
luopumista, toisissa tilojen laajennustarvetta. Myös hallintoselonteon linjauksilla on vaikutuksia
paikallis- ja aluehallintoviranomaisten organisointiin ja siten myös toimitilakysymyksiin. Tekninen
kehitys asettaa uusia vaatimuksia toimitiloille. Fyysisen suojelun ja tietosuojan merkitys kasvaa
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entisestään. Myös henkilökunnan viihtyvyyteen ja tilojen kaikinpuoliseen tarkoituksenmukaisuu-
teen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Toimitilavuokrien taloudellinen merkitys on huomattava. Koko sisäasiainhallinnon suorittamien
toimitilavuokrien määrä oli vuonna 2005 yli 80 miljoonaa euroa, joka on noin 10 prosenttia koko
valtionhallinnon vuokramenoista. Yli puolet vuokramenoista aiheutuu Senaatti-kiinteistöiltä vuok-
ratuista tiloista.

Kaiken kaikkiaan toimitiloilta vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän muunneltavuutta ja jous-
tavuutta. Tämä edellyttää, että toimitilahallinnossa on  toimitilateknistä asiantuntemusta sekä kes-
kushallinnossa että lähellä toimitilojen loppukäyttäjiä.

2.2 Toimitilahallinnon päämäärä

Asianmukaisesti järjestetyllä toimitilahallinnolla on tarkoitus varmistaa sisäasiainministeriön ja
sisäasiainhallinnon toiminnan vaatimuksien mukaiset tilat, joita hallinnoidaan tasokkaasti, tarkoi-
tuksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimitilastrategialla tuetaan sisäasiainhallinnon ydintoimintaa.
Sisäasiainhallinnon toimitilastrategialla täsmennetään ja yhteen sovitetaan valtion toimitilastrategi-
an tavoitteet sisäasiainhallintoon.

Työryhmä ehdottaa seuraavia tavoitteita ja strategioita sisäasiainhallinnolle.

2.2.1 Yleiset periaatteet

Toimitilojen tulee olla keskipitkällä aikavälillä (n. 10 vuotta) sopeutettavissa toiminnan muuttuviin
tarpeisiin.

Tilojen sijoittelut ja toimitiloihin liittyvät ratkaisut tukevat ja tehostavat sisäasiainministeriön toimi-
alojen ja myös muiden ministeriöiden hallinnonalojen yhteistoimintaa.

Toimitiloja käsittelevä hallinto järjestetään tehokkaasti. Tilahallinnon tueksi ja työvälineeksi otetaan
käyttöön koko hallinnonalan toimitilojen tietotekninen hallintajärjestelmä, joka on toimialojen yh-
teinen ja joka tyydyttää sekä paikallistoiminnan että johtotason tietotarpeet.

Tilakustannukset saadaan hallintaan ja ohjaukseen, ja sitä kautta luodaan edellytyksiä tuotta-
vuushyötyihin.

2.2.2 Strategiset tavoitteet

1) Toimitilojen laatu

Tavoite Tilat ovat mitoitukseltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan toimintaan soveltuvia. Työ-
suojelu ja ergonomia on otettu huomioon. Tilat tukevat kannustavuutta ja työssä viih-
tyvyyttä.
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Toteutuskeinot
Ohjeistus.
Huolto- ja korjaussuunnitelmat sekä dokumentointi.
Uusien ja uudistettavien tilojen ammattitaitoinen ja osaava hankehallinta.

2) Tilahallinnon tehostaminen ja tuottavuus

Tavoite Voimavarojen ja osaamisen saamiseksi tehokkaaseen käyttöön nykyinen hajautunut
tilahallinto kootaan palvelemaan koko sisäasiainhallintoa. Tilahallinnon organisoinnil-
la luodaan ohjausjärjestelmä. Ministeriössä osastoilta keskitetään asiantuntemus yh-
teen yksikköön ja vapautetaan ministeriön osastot ydintoimintaansa, jolloin taataan
parempi tilahallinnon palvelutaso osastoille. Aluehallinnossa keskitetään lääninhalli-
tuksiin kaikkien toimialojen toimitilojen isännöintipalvelu ja alueellinen vuokralaisen
edunvalvonta, uudisprojektien ja korjausprojektien vetäminen.

Ohjauksen tueksi luodaan suunnittelua, hankehallintaa, budjetointia ja kustannusseu-
rantaa palveleva tietojärjestelmä koko hallinnonalalle hyödyntäen olemassa olevia ra-
javartiolaitoksen tietojärjestelmiä.

Toteutuskeinot
Tilahallinnon uudelleen organisointi –hanke.
Toimitilatietojärjestelmän käyttöönotto ja keskitetty hallinnointi.

3) Toimitilojen hallinta

Tavoite Toimitilojen määrä, mitoitus, sijainti ja toimintaan sekä sen ennakoituun muutoksiin
soveltuvuus on jatkuvasti hallinnassa.
Soveltuu toimintaan ja sen ennakoitaviin muutoksiin: työmuotojen ja työskentelytapo-
jen (esim. etätyö), henkilöstömäärän ja organisaatiomuutosten (esim. ulkoistus) yh-
teensovittaminen toimitilatarpeeseen.

Toteutuskeinot
Toimitila-asiat on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti yhdessä varsinaista toimintaa käsitel-
täessä. Toimintapisteiden määrän optimointi. Pyritään valtion toimitilastrategian mu-
kaiseen mitoitukseen. Sijainti on toiminnan ja sijaintialueen vuokratason kannalta op-
timoitu.

4) Edunvalvonta

Tavoite Saadaan oikea-aikaiset elinkaaren mukaiset palvelut vuokranantajalta. Tavoitteena on
saada vuokranantaja toteuttamaan velvollisuutensa tilojen jatkuvan käyttökelpoisuu-
den takaamiseksi suunnitelmallisesti. Ylläpitokustannukset ovat sovittujen tavoittei-
den mukaiset. Mahdollistetaan vuokrankorotuspaineiden tasaaminen. Huolehditaan
sopimusten valvonnasta ja joustavuudesta.
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Toteutuskeinot
Tietotekninen sopimushallintajärjestelmä. Isännöinti.
Uudistilojen toiminnallisten vaatimusten mukainen ammattitaitoinen hankehallinta.

5) Kilpailun hyödyntäminen

Tavoite Vuokratason kohtuuhintaisena pitämiseksi hyödynnetään jatkuvasti markkinatilanteen
mukaisia kilpailuolosuhteita taloussuhdanteet huomioon ottaen. Uudisvuokrauskohteet
lähtökohtaisesti kilpailutetaan siten, että vuokrasopimukset ovat vuokralaisen kannalta
joustavia.

Toteutuskeinot
Ohje toimitilahankintojen suorittamisesta sekä sopimushallinta.

2.3 Sisäasiainhallinnon toimitilajohtaminen ja uudelleenorganisointi

2.3.1 Taustaa

Työryhmä on nähnyt keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi tilahallinnon tehostamisen ja tuottavuu-
den lisäämisen sisäasiainhallinnossa. Sisäasiainhallintoon on ensin luotava tilahallinto, ennen kuin
muut asetetut tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa.

Rajavartiolaitos, joka on vielä tällä hetkellä kiinteistöomaisuuden hallintaan oikeutettu virasto (ns.
haltijavirasto), on organisoinut ja resursoinut toimitilahallintonsa asianmukaisesti. Sen osalta voi-
daan puhua ammattimaisesta toimitilajohtamisesta. Ministeriön muilta toimialoilta puuttuu asian-
mukainen päätoiminen toimitilahallinnon osaaminen, kuten liitteenä oleva selvitys eri toimialojen
toimitilojen ja toimitilahallinnon nykytilasta osoittaa.

Rajavartiolaitoksessa on yhteensä noin 70 henkilöä kiinteistöhallinnon tehtävissä. Suunnitelmien
mukaan rajavartiolaitos kuitenkin luopuu vuodesta 2008 alkaen haltijavirastoasemastaan, kiinteistöt
siirretään pääsääntöisesti Senaatti-kiinteistöjen omistukseen ja laitos tulee jatkossa toimimaan aino-
astaan vuokratiloissa. Rajavartiolaitos tarvitsee edelleen osittain kiinteistöhenkilöstöään, mutta sen
vapautuvia resursseja on mahdollista hyödyntää laajemmaltikin sisäasiainhallinnon käyttöön. Mah-
dollisuudet käyttää hyväksi kiinteistöhenkilöstöä on selvitettävä tarkemmin. Tämän resurssin käyt-
töön otto mahdollistaa koko sisäasiainhallinnon tilahallinnon uudelleen organisoinnin.

2.3.2 Toimenpide-ehdotus

Työryhmä ehdottaa toimitilastrategiaryhmän ehdotuksiin perustuen toimitilajohtamisen uudelleen-
organisoimista sisäasiainhallinnossa. Taloudellisuuden ja tuottavuuden kannalta paras ratkaisu näyt-
täisi oleva toimitilahallinnon keskittäminen, kuten jo aiemmat työryhmät ovat ehdottaneet.
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Sisäasiainministeriössä osaaminen keskitettäisiin talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryh-
mään. Alaisessa hallinnossa luontevin keskittämispaikka olisi lääninhallitustaso. Niihin perustettai-
siin toimitilayksikkö (voimavaramäärä voisi vaihdella lääninhallituksittain). Lääninhallitusten alu-
eet myös vastaisivat hyvin Senaatti-kiinteistöjen alueellista organisaatiota. Rajavartiolaitoksen ny-
kyisestä kiinteistöhallintoon sijoitetusta henkilöstövoimavarasta olisi saatavissa noin 10 henkilötyö-
vuotta. Loput tarvittavat voimavarat pyrittäisiin saamaan muualta sisäasiainhallinnosta

Hallinnonalan toimitilaohjaus

Työryhmä ehdottaa, että sisäasiainministeriö vastaisi hallinnonalan strategisesta toimitilaohjaukses-
ta, joka käsittäisi seuraavia kokonaisuuksia:

• toimitilastrategia
• tulosohjaus ja ohjeistus
• organisointi
• menettelytapapäätökset

Alueellinen toimitilahallinto

Alueellinen toimitilahallinto hoidettaisiin lääninhallituksista, joista yhden lisätehtävänä voisi olla
valtakunnallisen toimitilarekisterin hallinta, tietojen kokoaminen ja muokkaaminen valtakunnallista
päätöksentekoa ja toiminta- ja taloussuunnittelua sekä budjetointia varten.

Lääninhallituksen toimitilayksikön tehtävänä olisi
• Toimitilahankinnat

o tilatarveselvitykset
o hankintojen alueellinen vastuu
o hankkeiden vetovastuu

• Toimitilapalvelujen hankinta ja johtaminen
o mm. vahtimestaripalvelut, siivous, vartiointi
o valtakunnallisten puitesopimusten huomioiminen

• Isännöinti
o toimitilojen ylläpitosuunnittelu yhdessä vuokranantajan kanssa
o toimitilahallinto: vuokrahallinto, tilahallinto /tietojärjestelmät, palvelusopimushallin-

ta, tietohallinto
o käytännön toimitilajohtaminen (palveluntuottajien paimentaminen, yhteydenpito

vuokranantajaan, säännöllinen yhteydenpito käyttäjiin ym.)

Työryhmässä on ollut esillä myös mahdollisuus sijoittaa alueellinen toimitilahallinto Poliisin tek-
niikkakeskuksen yhteyteen. Koska sen tuleva rooli ei ole vielä tiedossa, ryhmä ei ole voinut selvit-
tää tätä vaihtoehtoa tarkemmin.

Työryhmän ehdotuksen perusteella tulisi asettaa hanke, joka tekee tarkemman toimeenpanosuunni-
telman. Siinä tulisi selvittää henkilöstöresurssit, alueelliset sijoituspaikat sekä aikataulutus niin, että
uusi organisaatio saataisiin käyntiin vuonna 2008.
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3. SISÄASIAINHALLINNON HANKINTAKESKUKSEN
PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET TILAAJA-TUOTTAJA-
MALLIN PERIAATTEILLA

3.1 Tilaaja-tuottaja-malli

3.1.1 Mallista yleisesti

Tilaaja-tuottaja-mallia on Suomessa käytetty lähinnä kunnan eri palvelutehtävien organisoinnissa.
Kunnan konsernihallinto hakee sen avulla tuottavuutta hallintokunnista, jotka tuottavat palveluja
kuntalaisille. Mallilla pyritään tehostamaan omaa palvelutoimintaa kiristyneessä taloudellisessa
tilanteessa. Mallin avulla halutaan vahvistaa asiakaskeskeisempää palvelutuotantoa ja varmistaa
palvelujen laatu. Sitä on käytetty etenkin kuntien kiinteistöpalveluissa ja kunnallistekniikassa, josta
sen käyttö on laajenemassa muihinkin toimintoihin. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa mallilla
on arvioitu saavutettavan suurimmat hyödyt.

Tilaaja-tuottaja-mallien perusajatuksena on, että palveluiden tilaaminen ja tuottaminen eriytetään
hallinnollisesti toisistaan. Tilaajan ja tuottajan välinen asiointi tapahtuu tilauksilla, joita säädellään
sopimuksilla. Tilaajan keskeiset tehtävät sopimusprosessissa ovat sopivien palvelutuottajien löytä-
minen, kilpailuttaminen, sopimuksista neuvotteleminen, sopimusten monitorointi ja niiden arviointi.

Suomen Kuntaliiton mukaan (tiedote 21.4.2004) malli vaatii onnistuakseen ammattitaitoa sekä tilaa-
jalta että tuottajalta. Mallin toteuttaminen edellyttää selkeää tilaajaan ja tuottajaan kohdistuvaa
omistajaohjausta. Tilaajan on voitava määrittää, mitä palveluita tilataan ja toisaalta tuottajalla pitää
olla mahdollisuus mm. toiminnan sopeuttamiseen kysynnän muuttuessa. Omistajaohjaus tilaajan
suhteen on taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen tähtäävää ohjausta ja tuotta-
jan suhteen taloudelliseen tulokseen tähtäävää ohjausta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisussa Terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-malli (Paul Lillrank
ja Pirjo Haukkapää-Haara, KTM Rahoitetut tutkimukset 1/2006) on kuvattu mallin käyttöä tervey-
denhuollossa ja pyritty selvittämään sen keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita. Raportissa
myös kuvataan ulkomaisia kokemuksia mallin käytöstä. Kokemusten katsotaan osoittavan, että mal-
lin käyttö terveyspalvelujen tuotannossa on mahdollista, mutta se edellyttää pitkäjänteistä kehittä-
mistyötä ja eri toimijoiden sitoutumista.

Myös valtionhallinnossa on pohdittu toimintojen järjestämisessä tilaaja-tuottaja-mallia, esim. puo-
lustusvoimien ruokahuolto on suunniteltu organisoitavaksi mallin periaatteiden mukaisesti. Ruoka-
huollon tuottajina olisivat edelleen samat yli 20 muonituskeskusta, joita johdettaisiin keskitetysti
yhdestä palvelukeskuksesta.

Hankintatoimen kehittämishanke on tutustunut edellä mainittuun terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-
malliin sekä Tampereen kaupungissa käynnistettyyn organisaatiomalliin.
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3.1.1 Mallin käsitteistöä

Terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-mallia koskevan raportin mukaan malleissa neljä keskeistä toi-
mintoa ja toimijaa ovat 1) toimeksiantajat, jotka määrittelevät toiminnan tavoitteet, valitsevat palve-
lutyypit ja osoittavat niihin tarvittavat resurssit, 2) tilaajat, jotka arvioivat, kilpailuttavat, tekevät
tilaukset ja valvovat niiden noudattamista, 3) tuottajat, jotka tuottavat tilaajan tekemän tilauksen
perusteella tarvittavia palveluita ja 4) palveluiden loppukäyttäjät, työnantajat ja muut edunsaajat.

Viides malliin vaikuttava toimijaryhmä ovat toiminnan säätelijät, esimerkiksi valtio ja professioiden
ammattijärjestöt. Toimijoiden väliset suhteet perustuvat erilaisiin, julkisella sektorilla pääsääntöi-
sesti legitiimeihin valtasuhteisiin, autonomisten toimijoiden välisiin vapaaseen vaihdantaan perus-
tuviin asiakassuhteisiin sekä tiedon epäsuhdan vallitessa toimeksiantosuhteisiin eli päämies - agent-
tisuhteisiin.

Keskeisiä arvoa tuottavia elementtejä eli arvoajureita tilaaja-tuottaja-mallissa ovat toimeksiantajan
ja tilaajan väliseen suhteeseen liittyvien taloudellisten tekijöiden läpinäkyvyys, tilaajan ja tuottajan
välisiin sopimuksiin sisältyvä mahdollisuus kehittää toiminnan ohjattavuutta, tuottajien hallinnolli-
seen irrottamiseen tilaajista ja toimeksiantajista sisältyvä mahdollisuus lisätä tuotannon autonomiaa
sekä autonomisten tuottajien sekä myös erikoistuneiden tilaajaorganisaatioiden välinen markkina-
kilpailu.

3.2 Tilaaja-tuottaja-mallin soveltaminen sisäasianhallintoon

3.2.1 Sisäasiainhallinnon hankintakeskus

Edellä kuvatussa strategiassa on kuvattu eri toimijoiden roolia. Sisäasiainministeriölle kuuluva hal-
linnonalan ohjaus on ministeriön ydintehtäviä. Hallinnonalan hankintatoimen ohjaus ja kehittämi-
nen kuuluu ministeriön työjärjestyksen mukaan hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmälle (HTR),
joka avustaa tässä tehtävässä kansliapäällikköä. Hankintojen suunnittelu, koordinointi ja keskitetysti
kilpailutettavien hankintojen määrittely kuuluu myös strategiseen ohjaustehtävään, ja se on osa toi-
minnan ja talouden suunnittelua. Kansliapäällikön apuna tässä tehtävässä toimii ministeriön hankin-
tatiimi. Myös sisäasiainministeriö virastona on yksi hallinnonalan ohjauksen kohteena olevista vi-
rastoista, joka hyödyntää päätettyjä keskitettyjä menettelyjä.

Edellä kuvattu strateginen ohjaustehtävä on nähty ministeriön keskeiseksi tehtäväksi valtion hankin-
tastrategiassa ja tämän tehtävän mukaisesti hankintatoimi on ministeriössä organisoitu. Hankinta- ja
toimitila-asioiden ryhmällä ei työjärjestyksen mukaan ole yleisesti ministeriön hankinnoissa avusta-
vaa roolia; vain keskeiset hankinnat valmistellaan yhteistyössä osastojen kanssa.

On huomattava, että tilaaja-tuottaja-malli ei sovellu kuvaamaan edellä mainittua strategisen tason
ohjaustehtävää. Tilaaja-tuottaja-malleilla organisoidaan operatiivisen tason hankintatointa ja ne
soveltuvat käytännön hankintojen organisointiin.
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Yhteishankintayksikkö tilaaja-tuottaja-mallissa

Hansel Oy:n toiminta suhteessa valtion virastoihin ja laitoksiin voidaan nähdä eräänlaisena tilaaja-
tuottaja-mallin sovelluksena hankintatoimintaan. Virastot ovat toimeksiantajia, Hansel Oy vastaa
kilpailuttamisista ja tekee niiden perusteella puitejärjestelyjä. Ulkopuoliset markkinoilla toimivat
yritykset ovat tuottajia.  Puitesopimusten osalta Hansel Oy on tilaaja, mutta se ei kuitenkaan tee
lopullista ostosopimusta tuottajan kanssa. Myös virasto osaltaan on tilaaja, koska sen tehtävänä on
järjestää kevennetty kilpailutus ja tehdä lopullinen puitesopimustoimittajan valinta. Tilaajan rooli
siis jakautuu Hansel Oy:n ja viraston kesken.

Jos Hansel Oy:n tyyppinen oma järjestely eli oma hankintakeskus perustettaisiin sisäasiain-
hallintoon, virastot eivät pääsisi kokonaan irti tilaajan roolista, koska uuden direktiivin mukaisen
puitejärjestelyn sisällä on tehtävä ns. minikilpailutus (kevennetty kilpailutus), koska puitejärjeste-
lyyn pääsääntöisesti valitaan useita toimittajia.

Malli edellyttäisi hankintakeskukseen mittavia resursseja. Koko sisäasiainhallinnosta olisi siirrettä-
vä keskukseen jokaisen tuotealueen osalta asiantuntemusta. Jotta sisäasiainhallinnon hankintakes-
kus voisi olla uskottava toimija, tulisi sillä olla myös takanaan huomattavat volyymit kaikissa tuote-
alueissa. Todennäköisesti pelkkä sisäasiainhallinnon volyymi ei olisi riittävä, vaan keskuksen tulisi
volyymia kerätäkseen tehdä yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa.

Mallilla on vaikea välttää päällekkäisyyttä Hansel Oy:n toiminnan kanssa. Valtiovarainministeriö
on ottanut selkeän kannan Hansel Oy:n käytön puolesta, joten voimavarojen saaminen kilpailevalle
yhteishankintayksikölle on vaikeaa. Valtiovarainministeriö on myös valmistelemassa talousarvio-
lain muutosta, jolla valtiovarainministeriölle annettaisiin valta määrätä koko valtiosektorin keskite-
tyistä kilpailutuksista, joiden hoitamisen valtiovarainministeriö antaisi Hansel Oy:lle.

Valtionhallinnossa on tilaaja-tuottaja-mallista esimerkkinä erityisesti hankintatoimeen sovellettuna
puolustushallinnon materiaalilaitoksen perustaminen huolehtimaan puolustusvoimien kalusto- ja
muista hankinnoista. Järjestelyssä on epäkohdaksi havaittu toimeksiantajan ja tilaajan erottaminen
liian kauas toisistaan, jolloin seurauksena on substanssiosaamisen puute hankintapalvelun tuottajal-
ta, erityisesti kun on kyse ministeriötason hankinnoista (muista siis kuin puolustusmateriaalista).
Organisoinnista tulee raskas ja se johtaa informaatiokatkoksiin.

Valtion hankintastrategia ja valtiovarainministeriön edellä selostetut näkemykset huomioon ottaen
hankintatoimen kehittämishankeen mielestä sisäasiainhallinnon hankintakeskuksen perustaminen ei
ole perusteltua.

On kuitenkin muistettava, että ministeriöllä on mahdollisuus jo nyt vuotuisissa hankintojen toteut-
tamismenettelyissä hyödyntää esim. Poliisin tekniikkakeskusta ja Poliisin tietohallintokeskusta
eräiden niiden toimialaan sopivien tuotteiden kilpailuttajana toimeksiantoperusteisesti. Tätä menet-
telyä voidaan jatkossakin käyttää ja laajentaa, eikä se edellytä uutta toimintamallia.
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3.2.2 Tilaaja-tuottaja-malli sisäasiainministeriön operatiivisissa hankinnoissa

Hankintatoimen kehittämishanke on selvittänyt myös tilaaja-tuottaja-mallin soveltuvuutta sisäasi-
ainministeriön sisäisen hankintapalvelun organisoinnissa. Mallin sovelluksessa hankintatoimintaan
ei ole kyse lopputuotteen tuottamisesta, joka jää aina ulkopuolisen tuottajayrityksen tehtäväksi,
vaan mallissa on keskitetty toimintoketjun alkuun eli toimeksiantaja – tilaaja –suhteeseen. Tällä
hetkellä sisäasiainministeriön omissa hankinnoissa hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmälle
(HTR:lle) ei ole annettu tehtäväksi yleistä hankintojen toteutuksesta huolehtimista, vaan HTR osal-
listuu vain keskeisten hankintojen valmisteluun. Se on avustanut osastoja konsultoiden ja lausunto-
menettelyllä erityisesti toimitilakysymyksissä sekä tukenut niitä muutoin niiden pyytämällä tavalla.
Menettely ei ole toiminut tilaaja-tuottaja-mallin pohjalta, sillä siinä ei ole selkeää toimeksiantajan ja
tilaajan välistä suhdetta.

Työryhmä on pohtinut toiminnan kehittämistä tilaaja-tuottaja-mallia soveltaen seuraavasti: Mallin
sovelluksessa ministeri, kansliapäällikkö tai osasto toimii toimeksiantajana ja hankintayksikkö
(HTR) tilaajana. Tilaaja kilpailuttaa ulkopuoliset tuottajat eli yritykset ja solmii tarvittavat sopimuk-
set.

Kuvaus mallin toiminnasta

Toimeksiantaja Tilaaja Tuottaja

Toimeksiantosopimus Kilpailutus

Sopimus

Toimeksiantaja määrittelee hankinnan kohteen ja toiminnallisen aikataulun sovittamisen hankinta-
aikatauluun. Toimeksiantajan, esim. osaston on huolehdittava siitä, että se luovuttaa tilaajalle han-
kintaprosessin aikana tarvittavan substanssiosaamisen ja voimavarat. Tilaaja laatii yhteistyössä toi-
meksiantajan kanssa sekä hankintailmoitukset että tarjouspyynnön. Tilaaja lähettää tarjouspyynnön,
ottaa vastaan tarjoukset, avaa ne, tekee yhdessä substanssiosaston kanssa tarvittavat hankintajuridi-
set päätökset kelpoisuuden osalta, tekee tarjousvertailut ja valmistelee yhteistyössä osaston kanssa
hankintapäätöksen. HTR valmistelee hankintasopimuksen yhdessä osaston kanssa, ja molemmat
osallistuvat sopimuksen valvontaan. Malli mahdollistaisi sen, että HTR voisi jatkossa pitää yllä yh-
tenäistä sopimusrekisteriä.

Uudistetun prosessin vaiheiden yksilöintiin ja vastuun terävöittämiseen otetaan käyttöön pakollinen
lomakkeisto. Toimeksianto voidaan yksilöidä lomakkeella, jossa olisi määritelty hankinnan kohde
ja tarvittavat resurssit. Toimeksiantaja ja tilaaja allekirjoittaisivat toimeksiannon. Hankinta käynnis-
tettäisiin toimeksiannolla. Kilpailutuksen käynnistymisessä voitaisiin käyttää apuna samaa lomaket-
ta, ja sillä toimeksiantaja hyväksyisi siihen liitettävät hankintailmoitukset ja/tai tarjouspyynnön.

Ministeri, KP, osasto Hankintayksikkö (HTR) Yritys
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Mallissa voi toimia vaihtoehtoiset menettelyt sen suhteen, kuka tekee ja allekirjoittaa tarjouspyyn-
nön ja hankintapäätöksen. Sen voi tehdä HTR tai toimeksiantaja. Lopullinen toimivalta on joka ta-
pauksessa toimeksiantajalla, ja oleellista on, että toimeksiantajalla on mahdollisuus tarjouspyynnön
lopulliseen hyväksymiseen, jonka jälkeen kilpailuttamisvastuu siirtyy HTR:lle. Tämän jälkeen pro-
sessi etenee lain mukaisesti ja lopputuloksena oleva hankintapäätös on objektiivinen seuraus kilpai-
lusta eikä hankintapäätöksen tekijällä ole tässä vaiheessa enää vapaata harkintaa vaan kilpailun voit-
taja on valittava.

Hankinnan sisällöstä ja lopputuloksen saavuttamisesta on vastuu osastolla, HTR:llä on vastuu han-
kintaprosessin lainmukaisesta kulusta sekä kaupallisten näkökohtien huomioon ottamisesta kilpailu-
tuksessa.

Edellytykset mallin käyttöönotolle

Valmisteilla oleva uusi hankintalainsäädäntö edellyttää hankintayksiköiltä aikaisempaan verrattuna
huomattavasti enemmän panostusta hankintaprosessin läpiviemiseen. Viimeistään kuvatun kaltaisen
mallin käyttöönotto edellyttää lisäresurssien kohdentamista HTR:n perustehtäviä varten. Hankinta-
toimen kehittämishanke arvioi, että hankintatoimen volyymien säilyessä nykyisellä tasolla edellyt-
tää pelkästään kaikkien ministeriöön saapuvien tarjousten avaus- ja ensi vaiheen tarkastustehtävät
uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisesti varahenkilöjärjestelmineen ainakin kahden henkilö-
työvuoden lisäpanoksen. Substanssiosastojen on miellettävä se, että niiden on luovutettava hankin-
nan kohteeseen liittyvää teknillistä osaamista hankintaprosessiin (HTR:lle).

Toimitilahankintojen kehittämistä pohtineet aikaisemmat työryhmät ovat ehdottaneet toimi-
tilahallinnon osaamisen keskittämistä HTR:ään. Ehdotusten perusteella ei kuitenkaan toistaiseksi
ole tehty päätöksiä.

HTR:llä on oltava hankintaprosessiin työnjohto-oikeus, mutta substanssiosastolla on luonnollisesti
koko sen hankkeen johto, johon hankinta liittyy. Malli mahdollistaa HTR:n nykyistä paremman
toiminnan ja osin edellyttää substanssiosastonkin toimintatapojen muuttamista. Malli luo vaatimuk-
sia erilaisten lomakkeiden ja muiden välineiden käyttöönotolle (esim. toimeksiantolomake ja han-
kinnan käynnistyslomake) sekä sopimushallinnan käynnistämiseksi. Huolimatta siitä, että HTR saa
osastoilta substanssiosaamista, on HTR:llä myös ajoittain kiiretilanteissa oltava mahdollisuus hank-
kia ulkopuolista osaamista hankinnan laajuuden mukaisesti.

Mallin käyttöönoton edut

Edellä kuvatun muokatun tilaaja-tuottaja-mallin etuna voidaan pitää projektiin ja eri prosesseihin
kuuluvan vallan ja vastuun nykyistä selkeämpää määrittelyä. Osastojen ei tarvitse enää panostaa
lisää henkilöstöresursseja hankintaosaamiseen. Malli korostaa toimeksiantajaosaston vastuuta ja
varojen käyttöä, eikä vie osastolta päätösvaltaa hankinnassa. Osastojen substanssiosaaminen saatai-
siin nykyistä paremmin koko ministeriön käyttöön, kun useampia osastoja hyödyttävä hankinta voi-
taisiin hoitaa koordinoidusti. Hankintojen yleisosaaminen ja ammattitaito olisi keskitettynä
HTR:ssä, joka vastaisi myös kaupallisesta ja juridisesta osaamisesta. Hankintaosaamisen varmista-
minen antaisi mahdollisuuden tuottaa edullisia sopimuksia ministeriölle.

Uuden lainsäädännön mutkikkuuden johdosta ei enää ole perusteltua, että osastojen henkilöstö pe-
rehtyisi syvällisesti hankintalainsäädäntöön, ja näin ollen osaamisen keskittäminen olisi järkevää.
Sopimushallinta saataisiin järjestettyä tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestely toisi jatkuvuutta
hankintatoimintaan, loisi edellytykset lainmukaiseen menettelyyn ja sillä voitaisiin estää päällek-
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käisten hankintojen toteuttaminen. Yhteiset malliasiakirjat edesauttaisivat välttämättömien yhteisten
menettelytapojen käyttöönottoa ja jäntevöittäisivät päätöksentekoa. Muistion liitteenä ovat työryh-
män laatimat alustavat mallit toimeksiantolomakkeeksi, tarjousten avauspöytäkirjaksi ja hankinta-
päätökseksi vastauslähetteineen.

Mallin käyttöönoton haitat

Mallin haittapuolena on isojen hankkeiden itsenäisen prosessipäätösvallan jakaminen osastolta
HTR:lle. Jotta malli voisi toimia, on toimeksiantajaosaston myös kohdennettava henkilöstöresursse-
ja HTR:ään hankintaprosessin ajaksi. HTR:n näkökulmasta sille tulee melko paljon rutiiniluontoisia
tehtäviä. HTR:lle tulee kaksijakoinen luonne: yhtäältä se huolehtii merkittävistä operatiivisista han-
kinnoista ja toisaalta ohjaa koko hallinnonalaa.

Toimenpiteitä, jos malli otetaan käyttöön

Edellä kuvatun mallin käyttöönotto edellyttää osastojen ja HTR:n tehtävissä ja joidenkin virkamies-
ten tehtävissä muutoksia, joiden toteuttaminen edellyttää avointa keskustelua ja asianmukaista yh-
teistoimintamenettelyä. Ministeriön työjärjestystä tulee muuttaa. Ministeriön toiminnan ja talouden
suunnittelussa tulee tehostaa hankintojen suunnittelua. Mallin käyttöönotolla ei ole budjettivaiku-
tuksia, jos tarvittavat resurssit on siirrettävissä ministeriön sisältä eikä yleisesti suoritevaatimuksia
lisätä. Luonnollisesti tehtävään osoitettavalle henkilöstölle tulee kohdentaa yksilöityä osaamiskou-
lutusta. Mikäli resursointia ei voida tehdä, on koko malli mahdoton.

Työryhmä pitää tärkeänä, että tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönoton toimeenpano käynnistetään pi-
kaisesti.

4. HANKINTAKÄYTÄNTÖJEN TEHOSTUMINEN JA
TUOTTAVUUSHYÖDYT

4.1 Keskittäminen ja yhteiset käytännöt

Hankintatoimen tuottavuutta on jo 1990-luvulta lähtien saatu lisättyä sisäasianhallinnossa ottamalla
hallinnonalan hankintatoimi ministeriön ohjauksen kohteeksi. Hankintasuunnitelmien kokoaminen
ja volyymitietojen kerääminen ovat mahdollistaneet yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämisen.
Vuotuisilla hankintamenettelyillä on määritelty hankintatavat suuressa osassa hankintoja. Sisäasi-
ainhallinnon hankintaohjeella on jo vuodesta 1999 lukien yhtenäistetty hankintatointa ja erityisesti
tarjouskilpailujen järjestämistä hankintalainsäädännön mukaisina.

Sisäasiainhallinnon keskitetyillä kilpailutuksilla on kyetty yhdenmukaistamaan tuotteita ja palveluja
sekä sitä kautta on myös vaikutettu itse toiminnan yhteneväisyyteen. Logistisia ketjuja on pystytty
myös tätä kautta järkevöittämään. Koska lähtökohdat ovat olleet sisäasiainhallinnon hankintatoimen
strategiassa varsin hyvät verrattuna muuhun valtion hallintoon, ei tuottavuushyötyjen saamisessa
ole enää sellaisia potentiaalisia mahdollisuuksia kuin 1990-luvulla, kun hankintatoimen ohjaus
käynnistettiin.
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Sisäasiainministeriön hankintatoimen edellä kuvattu keskittäminen tilaaja-tuottaja-mallin periaat-
teilla tuo tullessaan hyötyjä, kuten muun muassa osastojen resurssien vapautuminen ydintehtäviin,
yhdenmukaiset sekä uuden lainsäädännön edellyttämät menettelytavat itse hankintaprosessissa sekä
sopimushallinnan haltuunotto. Vaikka koko hallinnonalalle ei ehdoteta perustettavaksi tilaaja-
tuottaja-mallin mukaista hankintakeskusta, voivat ne virastot tai laitokset, joissa on merkittävää
hankintatoimintaa, soveltaa omassa virastossaan sisäasiainministeriön mallin mukaista osaamisen
keskittämistä.

Hankintaosaamisen keskittäminen ja työn ammattimaistumisen kautta on entistä helpompi luoda ja
ottaa käyttöön yhtenäisiä käytäntöjä. Työryhmä ehdottaa otettavaksi käyttöön yhteisiä lomakkeita
kuten avauspöytäkirja-, hankintapäätös- ja toimeksiantolomake, joiden luonnokset ovat liitteenä.

Yhteishankintayksikkö Hanselin käytön kautta saadaan ainakin yksinkertaisissa tai tavanomaisissa
tavarahankinnoissa edelleen tuottavuushyötyjä. Hyödyt ovat sitä suuremmat mitä yksinkertaisem-
masta hankintamenettelystä on kyse (esim. yhden toimittajan kanssa tehty puitejärjestely, jossa
kaikki ehdot on sovittu etukäteen). Hankintayksiköt eivät kuitenkaan vapaudu omasta vastuustaan.
Myös työmäärä ja resurssit, jotka joudutaan sitouttamaan yhteishankinnan valmisteluun Hanselin
asiantuntijaryhmissä, on huomattava. Laajoissa yhteishankinnoissa sisäasiainhallinto ei välttämättä
pysty saamaan esille omia erityistarpeitaan, koska kilpailutuksen kohde on usean hallinnonalan tar-
peiden kompromissi. Mikäli sisäasiainhallinnon vaatimat erityispiirteet eivät toteudu, joudutaan
järjestämään oma kilpailutus.

Hansel Oy:n puitejärjestelyn valmistelua on seurattu parhaillaan käynnissä olevassa IT-laitteiden
kilpailutuksessa. Sisäasiainhallinto on liittynyt kilpailutukseen, mutta edellä kuvatun epäkohdan
johdosta on osittain jouduttu eräät tuoteryhmät kilpailuttamaan omina kilpailutuksina. Hanselin
kanssa yhteistyötä tekevän sisäasiainhallinnon atk-kilpailutusryhmän mukaan sen työmäärä ei ole
vähentynyt aikaisemmin järjestettyihin omiin kilpailutuksiin verrattuna. Lisäksi usean toimittajan
puitejärjestelyssä hankintayksikölle jäävät ns. kevennetyt kilpailutukset vievät lähes saman ajan ja
työmäärän kuin omatkin kilpailutukset.

Valtiovarainministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat käynnistämässä sekä valtion tietotek-
niikkahankintoja että yleisiä julkisia hankintoja koskevien yleisten sopimusehtojen uudistamisen.
Ajanmukaistetut yleiset, kaikkien hankintayksiköiden käytettävissä olevat sopimusehdot luovat
yhtenäisiä menettelytapoja hallintoon. Yleiset sopimusehdot ovat myös toimittajakunnan kannalta
uskottavia.

Työryhmän ehdotusten avulla voidaan tehostaa hankintatoimintaa, mutta samalla valmisteilla oleva
hankintalainsäädäntö tekee hankintaprosessista entistä mutkikkaamman ja työläämmän. Hankinta-
toimeen panostettava työmäärä ei tule ainakaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
vähenemään entisestä. Vaikka ehdotusten perusteella ei ole nähtävissä suoranaisten säästöjen ai-
kaansaamista, on huomattava, että uuden hankintalainsäädännön tuomiin huomattaviin lisävaati-
muksiin on vastattava asianmukaisesti.

4.2 Hyödyt toimitilahallinnossa

Hanke on ensimmäistä kertaa sisäasiainhallinnossa tuonut esille toimitiloihin liittyvät strategiset
kehittämisalueet. Ehdotusten perusteella toimitilahallintoa voidaan kehittää niin, että merkittävä
määrärahojen käytön kohde (toimitilavuokrat olivat yli 80 milj. euroa vuonna 2005) saadaan hallin-
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taan selkeästi ohjattavaksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen ehdotus perustuu toisaalta
rajavartiolaitoksen olemassa olevaan organisaatioon, osaamiseen ja tietojärjestelmiin sekä toisaalta
olemassa olevan lääninhallitusorganisaation käyttöön.

Etenkin uusien toimitilojen hankinnan ollessa kyseessä on selvää, että tehtävä kannattaa keskittää
asiantuntevalle taholle ja antaa substanssiviraston keskittyä ydintehtäväänsä. Rajavartiolaitoksen
henkilöstöresursseja uudelleen suuntaamalla ja olemassa olevia organisaatiorakenteita hyväksikäyt-
tämällä voidaan saada kohtuullisilla voimavaroilla rakennettua asiallinen toimitilahallinto koko si-
säasiainhallintoon.

5. SISÄASIAINHALLINNON HANKINTAOHJE

5.1 Yleistä

Sisäasiainhallinnolla on ollut käytössään koko hallinnonalaa koskeva hankintaohjeistus jo vuodesta
1999 lukien. Läheskään kaikissa muissa ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla asiaa ei ole ollut
järjestetty yhtä hyvin. Hankintaohjetta on uudistettu vuonna 2002 ja siihen on tarpeen mukaan lisät-
ty eräitä uusia liitteitä, kuten toimitilojen vuokraamista koskeva osuus vuonna 2003.

Uuden hankintaohjeen laatimisen lähtökohtana pidettiin olemassa olevaa ohjetta, jota täydennettiin
uuden lain vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi tarkasteluun otettiin kauppa- ja teollisuusministeriön
voimassa olevan lainsäädännön perusteella laatima hankintaprosessikuvaus sekä muutaman muun
viraston hankintaohje.

5.2 Keskeiset lainsäädäntöuudistukset ohjeistuksen kannalta

Erityisesti uudet hankintamenettelyt ja entisten käytön täsmennykset edellyttävät erityistä lisäystä ja
selostusta hankintaohjeessa, vaikka kaikkia uusia menetelmiä ei suositeltaisikaan käytettäväksi hal-
linnonalalla. Myös alle EU-kynnysarvon jäävien hankintojen pakollinen julkinen ilmoittaminen ja
uusi ilmoituskanava on tuotava selkeästi esille. Uudet kynnysarvot ja erityisesti kansallinen kyn-
nysarvo hankintalain soveltamisalan rajana sekä siihen liittyvä hankintojen pilkkomiskielto on
huomiota herättävä uudistus, joka on ohjeessa selkiytettävä. Tarjouspyynnön sisällölle asetetut vaa-
timukset sekä tarjoajan kelpoisuusarviointi ja valintakriteerien suhteellisen painotuksen pakollisuus
EU-hankinnoissa ovat ohjeessa esille otettavia uusia kokonaisuuksia.

5.3 Ehdotus sisäasiainhallinnon uudeksi hankintaohjeeksi

5.3.1 Ohjeen laatimisprosessi

Uuden hankintalain johdosta kaikkien valtion hankintayksiköiden on uusittava hankintaohjeensa.
Koska uusi hankintalaki sisältää varsin monimutkaisia menettelytapoja ja yksityiskohtaisia sään-
nöksiä, olisi suotavaa, että kaikilla virastoilla olisi käytettävissään yhtenäinen malli helpottamassa
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ohjeen uudistamistyötä. Tämän johdosta sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämishanke esit-
ti valtiovarainministeriölle, että valtiovarainministeriö tai hankintatoimen neuvottelukunta nimeäisi
sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämishankkeen hankintaohjeen uudistamisen osalta valti-
on hankintatoimen kehittämispilotiksi, jossa valtiovarainministeriön tuella laaditaan hankintaohje-
malli hallinnolle. Valtiovarainministeriö suostui ehdotukseen ja tilasi Haus Oy:ltä konsulttityö-
panoksen, jota voitiin hyödyntää sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämishankkeessa. Ohje-
ehdotusta käsiteltäessä hankkeen kokouksiin ovat osallistuneet Haus Oy:n konsultin lisäksi valtio-
varainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön edustajat.

Ohje-ehdotuksen valmistuttua se luovutettiin valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle, joka
muokkaa tekstin käytettäväksi yleisenä ohjepohjana kaikissa virastoissa.

5.3.2 Ohje-ehdotuksesta saadut lausunnot ja johtopäätökset

Hankintatoimen kehittämishanke pyysi ohje-ehdotuksesta lausuntoja sisäasiainministeriön osastoil-
ta ja hallinnonalan virastoilta. Pääsääntöisesti virastojen ja laitosten lausunnoissa pidettiin ohjetta
hyvänä ja selkeänä. Saaduista 20 lausunnosta 11 oli sellaisia, joissa ei esitetty muutoksia ohje-
ehdotukseen. Osassa lausuntoja toivottiin käytännön hankintatointa helpottavia prosessikaavioita,
lomakkeistoja ja koulutustilaisuuksien järjestämistä. Myös hankintakohteen suunnittelusta, pien-
hankinnoista, atk-hankinnoista sekä puitejärjestelyistä toivottiin yksityiskohtaisempia ohjeita. So-
pimusluonnoksen laatimisesta ja sopimushallinnasta toivottiin laajempaa esitystä. Lisäksi toivottiin
käsitteiden täsmentämistä, talousarviolain 22 a §:n vaikutusten ja valtion IT-strategian huomioon
ottamista.

Hankintatoimen kehittämishanke on saattanut lausunnoissa tehdyt ehdotukset tiedoksi valtion ylei-
sen hankintaohjemallin laatijoille. Osa lausunnoissa tehdyistä ehdotuksista, kuten prosessikaaviot,
tulevat täsmennetyiksi valtion yleisessä hankintaohjemallissa. Osa ehdotuksista kuuluu virastojen
sisäisesti ohjeistettaviin asioihin. Sopimusasiat eivät kuulu hankintaohjeistukseen, ja toisaalta val-
tiovarainministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat uudistamassa yleisiä valtion sopimuseh-
toja sekä tietotekniikkahankintoja koskevia erityisehtoja. Muutamia ehdotettuja korjauksia on otettu
jo huomioon hankkeen viimeistelemässä ehdotuksessa sisäasiainhallinnon hankintaohjeeksi. Joitain
täsmennysehdotuksia on jouduttu karsimaan, koska ohjeesta piti tulla toimeksiannon mukaan mah-
dollisimman selkeä ja tiivis. Työryhmä tähdentää, että ohje-ehdotusta jouduttaneen täsmentämään
vielä uuden lainsäädännön valmistuttua ja lisäksi sitä täydennetään ainakin vielä puuttuvien liittei-
den osalta valtion yleisen ohjeen mukaiseksi.

Ohjeella tavoiteltiin selkeitä ja yksinkertaisia menettelytapaohjeita käytännön hankintatyötä tekevil-
le. Työryhmä on tehnyt ohjeesta niin selkeän ja tiiviin kuin se lakiehdotus huomioon ottaen on ollut
mahdollista.

Työryhmän ehdotus sisäasiainhallinnon hankintaohjeeksi on liitteenä.
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6. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET JA NIIDEN TOIMEENPANO

Työryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä:

1. Asetetaan hanke, joka tekee tarkemman toimeenpanosuunnitelman
1.1 sisäasiainministeriön hankintatoimen keskittämisestä
1.2 toimitilahallinnon organisoimisesta sisäasiainhallinnossa

2. Sisäasiainhallinnon hankintaohje-ehdotus täydennetään ja hyväksytään lain voimaantultua. Viras-
tojen tulee täydentää hankintaohjeen perusteella organisaatioonsa sovelletut käytännön menettely-
ohjeet sekä saattaa työjärjestyksensä tämän osalta ajan tasalle.

3. Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä laatii yhdessä ministeriön hallintoyksikön kanssa koulutus-
ohjelman osasto- ja virastopäälliköille sekä ministeriön muulle henkilöstölle.
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1. Toimitilastrategian tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa sisäasiainministeriön ja sisäasiainhallinnon toiminnan vaa-
timuksien mukaiset tilat, joita hallinnoidaan tasokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja ta-
loudellisesti. Toimitilastrategialla tuetaan sisäasiainhallinnon ydintoimintaa. Sisäasi-
ainhallinnon toimitilastrategialla täsmennetään ja yhteen sovitetaan valtion toimitila-
strategian tavoitteet sisäasiainhallintoon.

2. Toimitila-asioiden nykytila

2.1 Yleistä

Hallinnonalan toimitiloja hallinnoidaan pääsääntöisesti käyttöoikeudella. Lähtökohtai-
sesti hallinnointi perustuu vuokrasopimuksiin. Poikkeuksena muusta sisäasiainhallin-
nosta rajavartiolaitos on valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoi-
tamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen tarkoittama haltijavirasto. Vuodesta 2008
alkaen rajavartiolaitos kuitenkin on aikeissa luopua haltijavirastoasemastaan ja siirtää
pääosan kiinteistöistään Senaatti-kiinteistöille, minkä jälkeen se hallinnoi tiloja vuok-
rasopimuksin. Tämän rajavartiolaitoksen erikoisaseman johdosta tässä selvityksessä
on rajavartiolaitoksesta laajempia kuvauksia kuin muiden toimialojen osalta.

Valtioneuvoston harjoittaman alueellistamispolitiikan mukaisesti sisäasiainhallinnossa
alueellistetaan voimakkaasti hallintoa, mikä merkitsee, että uusia toimintoja on sijoi-
tettu ja sijoitetaan eri puolille maata. Tilatarpeet kehittyvät alueellistamistarpeiden
mukaisesti.

2.2 Tilahallinnon kuvaus

2.2.1 Olemassa olevien tilojen käyttöperiaatteet toimialoittain

Alue- ja kihlakuntahallinto

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston toimialaan kuuluvat toimitilahallinnon näkö-
kulmasta Väestörekisterikeskus, erillisvirastona toimivat maistraatit, lääninhallitukset
sekä kihlakuntien yhtenäisvirastot.

Väestörekisterikeskus hoitaa tulosvastuullisena virastona toimitila-asiansa itse lukuun
ottamatta sellaisia hankkeita tai tilatarpeita, joilla on olennainen budjettivaikutus. Sa-
ma pätee lääninhallituksiin lääninhallitusten omien toimitilojen osalta.

Lääninhallitusten alaisen hallinnon ensiportaan toimitilahallinto on lääninhallituksissa.
Toimitilahallintoon kuuluvat rutiinitehtävät hoidetaan kuitenkin paikallisvirastoissa.
Lääninhallituksen kanssa neuvotellaan lähinnä määrärahakysymyksistä.
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Poliisitoimi

Poliisitoimen toimitiloista vastaavat sekä alue- ja kihlakuntahallinto että poliisihallin-
to. Toimitilahallinnon jakautuminen kahden organisaation vastuulle haittaa toimitilo-
jen kokonaisvaltaista kehittämistä ja toimitilojen käytön taloudellisuutta. Toimitilojen
kehittämishankkeiden johtovastuu jakautuu myös näille kahdelle organisaatiolle.

Oikeus- ja poliisitalojen yhdistämisestä on saatu myönteisiä kokemuksia. Tämän joh-
dosta sisäasiainministeriön poliisiosasto neuvottelee oikeusministeriön kanssa yhteis-
työstä ja hankkeiden yhtäaikaisen toteuttamisen mahdollisuuksista sen jälkeen, kun
toimitilojen uudistamista koskevasta kiireellisyysjärjestyksestä on tehty päätökset.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Toimitilahallinnon kannalta pelastustoimeen kuuluu Kuopiossa sijaitseva Pelastus-
opisto, jonka toimitiloista (ns. A, B, C, D, E ja F –rakennukset sisältäen mm. opiston,
asuntolan ja kurssihotellin) ja harjoitusalueesta on tehty eri vuokrasopimuksia. Kaikis-
sa sopimuksissa vuokranantajana on Senaatti-kiinteistöt. Tilojen ja harjoitusalueen
isännöinnin hoitaa Senaatti. Toimitilojen osalta vuokraan sisältyy kiinteistönhoito ja
kunnossapito. Harjoitusalueen simulaatiorakennelmista osa on luonteestaan johtuen
vuokrattu sopimuksella, jossa vuokraan sisältyy ainoastaan pääomaosuus ilman kiin-
teistönhoitoa ja kunnossapitoa.

Hätäkeskuslaitoksessa on hätäkeskusyksikkö ja 15 eri puolille maata sijoitettua hätä-
keskusta, joista osassa ovat toimitilaprojektit parhaillaan käynnissä. Hätäkeskuslaitok-
sen kaikki tilat ovat vuokrattuja. Vuokrasopimuksia on tehty Senaatti-kiinteistöjen,
Lapin lääninhallituksen, kaupungin, kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön tai yksityi-
sen yhtiön kanssa. Tilojen isännöinnin hoitaa tilojen omistaja. Hoitovastikkeeseen si-
sältyy kiinteistönhoito ja kunnossapito. Tilojen siivouksesta on erilliset sopimukset,
jotka perustuvat Hansel Oy:n järjestämään kilpailutukseen.

Rajavartiolaitos

Yleistä

Rajavartiolaitos omistaa pääosan toimitiloistaan ja vastaa ns. käyttäjäomistajana kiin-
teistöjensä kiinteistönpidosta. Rajavartiolaitoksella kiinteistönpidolla tarkoitetaan kiin-
teistöistä ja niiden hyödyntämisestä vastaamista. Rajavartiolaitoksessa kiinteistöpidon
tehtävät muodostuvat seuraavasti:

• omistajahallinnasta (kiinteistöjen hankinta, luovutus ja poisto )
• toimitilojen ja rakenteiden käytöstä
• kiinteistöhallinnosta
• kiinteistöjen ylläpidosta
• rakennuttamisesta
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Kiinteistönpidon tehtävät ja niiden jakautuminen rajavartiolaitoksessa määritellään
seuraavasti:

• kiinteistöjen hankinta, luovutus ja poisto, joka sisältää maa-alueiden, raken-
nusten, rakenteiden ja huonetilojen hankintaan, luovutukseen tai poistamiseen
liittyvät asiat lukuun ottamatta uudisrakentamista, joka käsitellään kohdassa
”Rakennuttaminen”.

• toimitilojen ja rakenteiden käyttö, joka sisältää toimitilojen ja rakenteiden
käyttöön liittyvät määräykset ja ohjeet

• kiinteistöhallinto on toiminta, jonka tarkoituksena on kiinteistöön liittyvän ta-
louden, toiminnan, henkilöstön ja tietohallinnon ohjaus ja valvonta sekä kiin-
teistön juridisten asioiden hoito

• kiinteistöjen ylläpito on toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön
kunto, arvo ja ominaisuudet

• rakennuttaminen, joka sisältää kaikki rakennusten ja rakenteiden hanke- ja ra-
kennussuunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyvät asiat.

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto vastaa rajavartiolaitoksen kiinteis-
tönpidon ohjauksesta ja asioiden ohjeistuksesta, käsittelystä ja valmistelusta rajavar-
tiolaitoksen esikunnassa. Raja- ja merivartiostot alueellisina rajaviranomaisina, joiden
vastuualueet kattavat Suomen valtakunnan alueen, huolehtivat alueillaan kiinteistönpi-
dosta myös rajavartiolaitoksen esikunnan, vartiolentolaivueen ja raja- ja meri-
vartiokoulun osalta.

Valtion kiinteistövarallisuutta koskevan lainsäädännön sekä ministeriöiden määräys-
ten ja ohjeiden lisäksi rajavartiolaitoksen kiinteistönpito on ohjeistettu rajavartiolai-
toksen päällikön antamilla seuraavilla määräyksillä:

• RVLPAK D.30 Kiinteistönpito rajavartiolaitoksessa
• RVLPAK D.31 Kiinteistöjen hankinta, luovutus ja poistaminen rajavartiolai-

toksessa
• RVLPAK A.15 Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien asuinhuoneistojen

vuokrat ja muiden rajavartiolaitoksen suoritteiden maksut
• RVLPAK D.31 Rajavartiolaitoksen ympäristöjärjestelmä

Toimitilojen ja rakenteiden käyttö

Rajavartiolaitoksen esikunta määrää toimitilojen ja rakenteiden käyttöön liittyvät ylei-
set periaatteet, tilojen ja rakenteiden käytöstä perittävät korvaukset ja niiden mää-
ritysperusteet. Raja- ja meriosasto yhteistyössä teknillisen osaston kanssa vastaavat
toimitilojen ja rakenteiden käytön ohjeistuksesta, käsittelystä ja valmistelusta.
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Hallintoyksiköt voivat päättää hallinnassaan olevien tilojen ja rakenteiden käytöstä ra-
javartiolaitoksen esikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Kukin hallintoyksikkö vastaa
käyttämiensä toimitilojen ja rakenteiden kustannuksista.

Toimitilat jakautuvat varsinaisiin toimitiloihin, yhteismajoitustiloihin, vierashuonei-
siin, palvelussuhdeasuntoihin, kerhotiloihin ja sotilaskoteihin, virkistyskäyttötiloihin
sekä muihin tiloihin.

2.2.2 Uusien ja lisätilojen käyttöön saaminen

Seuraavassa on toimialoittain kuvattu, miten toimitilojen käyttöön saaminen liittyy
toimialan ydintoimintaan ja strategisiin linjauksiin. Toimitilojen hankkimisen toi-
meenpanosta on annettu oma ohjeensa, jonka sisältöä ei tarkemmin tässä kuvata.

Alue- ja kihlakuntahallinto

Lääninhallitusten alaisen hallinnon toimitilojen koordinaatio on lääninhallituksissa.
Lääninhallitukset asettavat ensi sijassa tärkeysjärjestykseen uudet tilatarpeet. Sisäasi-
ainministeriön hoidettavaksi tai päätettäväksi tulee uudisrakennushankkeita, merkittä-
viä peruskorjaushankkeita tai kokonaan uusien vuokratilojen hankkimisia. Viimeksi
mainitut kohteet näkyvät lähinnä rahoituskysymyksinä, uudisrakennushankkeissa
myös projektityön muodossa. Hankkeet viedään toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Kih-
lakuntahallinnon osalta hankkeiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestystä käsitellään kih-
lakuntahallinnon yhteistyöryhmässä, jossa ovat edustettuina kihlakunnanviraston osas-
toja ohjaavat tahot.

Poliisitoimi

Kihlakuntajaosta ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista riippumatta toimitila-
ratkaisujen pohjana ovat aina toiminnalliset linjaukset. Poliisin lääninjohdot ovat
omissa strategisissa suunnitelmissaan linjanneet palvelutarjonnan tarpeen ja tason sekä
tarvittavien tilojen määrän suhteutettuna henkilökuntamäärään. Tehdyt linjaukset ovat
pohjautuneet palveluverkon mahdollisimman kattavaan säilyttämiseen.

Muutokset palveluverkon kattavuudessa palvelupisteiden osalta ovat hitaita toteuttaa
ja edellyttävät neuvotteluja asianomaisen kunnan johdon kanssa. Yhteispalveluhank-
keen linjaukset palvelujen saatavuuden ja mahdollisen uudelleenjärjestelyn osalta ei-
vät vielä ole käytettävissä. Tuottavuusohjelman vähennysvelvoite kohdentuu tasaisesti
useisiin toimipisteisiin. Tilantarve muuttuu henkilökuntamäärissä tapahtuvien muutos-
ten johdosta sekä palvelupisteissä että keskuspaikoissa. Keskuspaikoissa tilantarpeen
muutokset ovat helpommin hallittavissa.

Poliisin avainprosesseihin kuuluvien turvallisuuspalvelujen edelleen keskittämistä ei
ainakaan harvaanasutuilla seuduilla voi enää lisätä läheisyysperiaatteesta ja poliisi-
osaston asettamista palvelutasotavoitteista tinkimättä. Harvaanasutuilla alueilla edel-
leen keskittämisen arvioidaan heikentävän tutkinnan tuloksia sekä hälytyspalvelujen
saatavuutta.
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Poliisin lääninjohdot ovat tehneet alueillaan toiminnallisia linjauksia eräiden toiminto-
jen keskittämisestä. Nämä toiminnalliset keskittämiset eivät enää tule merkittävästi li-
sääntymään. Mahdollinen poliisitoiminnan uudelleen organisointi siten, että yksikkö-
jen lukumäärää vähennetään ja yksikkökokoa kasvatetaan, saattaa myös osoittaa lää-
nilliset toiminnot joiltain osin tarpeettomiksi. Poliisin hallinnolliset yksiköt voivat tu-
levaisuudessa kasvaa, vaikka nyt keskuspaikkoina toimivien toimipisteiden lukumää-
rää ei vähennettäisikään.

Erilaisiin poliisitehtäviin erikoistumisessa on hyödynnetty poliisilaitosten välisiä yh-
teistoimintajärjestelyjä, koska erikoistumista ei ole mahdollista eikä voimavarojen
käytön kannalta järkevää toteuttaa jokaisessa poliisilaitoksessa. Erikoistumista edellyt-
tävä toiminta on järjestetty usean kihlakunnan alueella alueelliseksi toiminnaksi kuten
esimerkiksi talousrikostutkinta, rikostiedustelu, tekninen rikostutkinta ja uutena toi-
mintana liikenneturvallisuuskeskukset. Asianomainen yksikkö on sijoitettu jonkin po-
liisilaitoksen toimitiloihin.

Harkittu keskittäminen ja alueellisen toiminnan kehittäminen voi tuoda toimintaan
lisää tehokkuutta, vaikka resursseja ei voitaisikaan lisätä. Tämä edellyttää keskittämi-
sen ja alueellisen toiminnan tarkastelua läänitasolla ehkä nykyistä harvalukuisemmissa
yksiköissä. Alueellisille yksiköille luovat velvoitteita myös poliittisella tasolla tehtävät
ratkaisut.

Alueellisten ja maakunnallisten keskusten merkitys tullee jatkossa lisääntymään ja
niihin jo sijoittuneita alueellisia toimintoja tultaneen jossain määrin vahvistamaan.
Keskittäminen ja/tai alueellinen poliisitoiminta sisältää myös tärkeitä strategisia ky-
symyksiä.

Toimitilan ahtaus tai tiloissa esiintyvät muut puutteet eivät saisi ohjata toiminnan stra-
tegista organisointia. Alueellisten keskusten ja/tai maakuntakeskusten toimitilojen
asianmukaisuutta ennen kaikkea toiminnan ja erikoistilojen osalta on tarkasteltava
erikseen aina toimitilahanketta käynnistettäessä.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastushallinnon oppilaitosten toiminta siirtyi 1990-luvulla Kuopioon. Pelastusopis-
ton toimintaan liittyvä toimitilojen ja harjoitusalueen rakentaminen on toteutettu Kuo-
piossa. Pelastusopiston toiminnan kannalta oleellista on pitää toiminnan vaatimat toi-
mitilat ja harjoitusalue toiminnan edellyttämässä kunnossa. Toiminnan kehittymisen
myötä on harkittava synergiaetujen hakemista muiden toimialojen kanssa, koska ny-
kyisellä tontilla mahdollisuus toimitilojen lisärakentamiseen on rajoitettua.

Hätäkeskustoiminnassa hätäkeskusyksikkö alueellistettiin sisäasiainministeriön pää-
töksellä Poriin. Eri puolilla maata sijaitsevat hätäkeskukset ovat suhteellisen uusia ja
osan toimitilahankkeet ovat vielä käynnissä, joten täysin uusia lisätilatarpeita ei liene
näköpiirissä tällä hetkellä. Hätäkeskukset on sijoitettu maanpäällisiin tai maan alle si-
joitettuihin suojattuihin tiloihin. Hätäkeskusten osalta tarjonta vuokranantajapuolella
on ollut rajoitettua, koska kysymyksessä ovat erikoistilat.
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Rajavartiolaitos

Uusien toimitilojen rakennuttaminen rajavartiolaitoksessa

Myös uusien toimitilojen rakennuttamista on käsitelty rajavartiolaitoksen osalta laa-
jemmin kuin muiden toimialojen osalta laitoksen haltijavirastoaseman johdosta.

Rajavartiolaitos on viime vuosina pääosin vuokrannut tarvitsemansa uudet toimitilat ja
uudisrakentamisen osuus rajavartiolaitoksen rakennusinvestointiohjelman inves-
toinneista onkin pieni (8,0 % vuonna 2004), sillä tunnusomaista rakennusinvestoin-
neille on niiden painottuminen olemassa olevien toimitilojen toiminnallisiin muutok-
siin, peruskorjauksiin ja –parannuksiin.

Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää esittelystä kaikista rakennusinvestoinneista ja
vahvistaa vartiostojen hankesuunnitelmat. Investointihankkeiden hanke-esitykset vah-
vistaa rajavartiolaitoksen esikunta. Teknillinen osasto vastaa rakennuttamisen oh-
jeistuksesta, käsittelystä ja valmistelusta rajavartiolaitoksen esikunnassa.

Rajavartiolaitoksen rakennushankkeiden kustannustavoitteiden mukaisesta toteutuk-
sesta vastaavat kiinteistönpidosta vastaavat vartiostot. Kiinteistönpidosta vastaavat
vartiostot huolehtivat myös rajavartiolaitoksen esikunnan, vartiolentolaivueen ja raja-
ja merivartiokoulun hankkeiden rakennuttamisesta. Kaikki rakennushankkeet tallen-
netaan kiinteistötietojärjestelmään, jonka avulla ylläpidetään rajavartiolaitoksen ra-
kennushankerekistereitä.

Toiminnan vaatimien rakennushankkeiden sisällyttäminen hallintoyksikön rahoituske-
hyksiin käsitellään toimitettujen hanke-esitysten ja hankesuunnitelmien perusteella
vuosittaisissa tulosneuvotteluissa. Valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen hallin-
toyksiköt toimittavat rajavartiolaitoksen tulo- ja menosääntö luonnoksen perusteella
laaditun oman hallintoyksikön rakennusinvestointiesityksen hankkeiden aktivointipro-
sentteineen rajavartiolaitoksen esikunnan teknilliselle osastolle.

Teknillinen osasto esittelee hallintoyksikköjen investointiesityksien pohjalta RAJA-
VARTIOLAITOKSEN RAKENNUSINVESTOINTIOHJELMAN rajavartiolaitoksen
päällikön vahvistettavaksi. Kiinteistönpidosta vastaavat vartiostot huolehtivat raken-
nushankkeiden toteutuksesta. Hyväksyttyihin kunnossapitohankkeisiin tarvittavat
määrärahat sisällytetään vuosittaiseen toimintamenokehykseen.

Rakennushankkeet toteutetaan pääosin ulkopuolisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita
käyttäen ja hyväksyttyjen kustannustavoitteiden mukaisesti. Kaikki rakennushankkeet
tallennetaan Rakennuttamistieto-ohjelmaan.

Kiinteistövarallisuuden vuokraaminen rajavartiolaitokselle

Yleistä

Rajavartiolaitos vuokraa joko toiselta valtion viranomaiselta, valtion liikelaitokselta
tai ulkopuoliselta toimitiloja, asuntoja ja maa-alueita. Maa-alue voidaan hankkia myös
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käyttöoikeussopimuksella, jolloin hankintaan sovelletaan valtion kiinteistövaralli-
suuden hankintaa koskevia säännöksiä.

Rajavartiolaitoksen esikunta voi päättää sitoutumisesta kiinteistövarallisuutta koske-
vaan vuokrasopimukseen, kun sopimuksesta ja muista vuokraukseen liittyvistä me-
noista (vuokramenot) aiheutuu koko sopimuskaudella menoja alle 5 miljoonaan euroa.

Sisäasiainministeriö päättää sitoutumisesta vuokrasopimukseen sen jälkeen kun asia
on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, jos vuokramenot koko sopi-
muskaudella ovat vähintään 5 miljoonaa euroa. Vuokramenoihin kuuluvat sekä pää-
omavuokra että jatkuvan hoidon aiheuttamat menot mukaan lukien vuokrauksesta ai-
heutuvat arvonlisäveromenot.

Maa- ja vesialueiden vuokraus

Rajavartiolaitos on vuokrannut pääosan tarvitsemistaan maa- ja metsäalueista Met-
sähallitukselta puitesopimuksella (Metsähallituksen ja Rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnan puitesopimus 9.1.2005 ).

Maa-alueita koskevissa kustannusvaikutuksiltaan vähäisissä maanvuokra- ja käyttöoi-
keussopimuksissa pyritään siihen, että vuokramaksu on kertakaikkinen. Rajavartio-
laitoksen esikunta päättää hallintoyksiköiden esityksestä tavanomaisista maanvuokra-
ja käyttöoikeussopimuksista.

Toimitilojen vuokraus

Hallintoyksiköt toimittavat toimitilahankkeista, joiden sopimuskauden kokonais-
vuokramenot ovat yli 500.000 euroa tai vuokramenot yli 35.000 euroa vuodessa, esi-
tykset rajavartiolaitoksen esikunnalle vuosittain siten, että ne ovat käsiteltävissä ao.
vuoden tulosneuvottelujen yhteydessä.

Esityksestä pitää selvitä seuraavat asiat:

• Hankkeen laatu ja laajuus (esim. hankesuunnitelma)
• Vuokra-aika
• Kokoisvuokramenoarvio / vuosivuokra-arvio
• Selvitys olemassa olevista valtion toimitiloista
• Tarjolla olevat muut mahdolliset toimitilat
• Selvitys tarjolla olevista valtion rakennuspaikoista (tarvittaessa)
• Kunnan rakennuspaikat ja kaavoitustilanne (tarvittaessa)
• Esitys hankintamenettelystä (suorahankinta Senaatti-kiinteistöiltä, avoin kil-

pailutus, rajoitettu kilpailu tai neuvottelumenettely)

Esityksien perusteella rajavartiolaitoksen esikunta päättää hankkeisiin ryhtymisestä tai
niistä luopumisesta ja hankintamenettelystä.

Rajavartiolaitoksen esikunta tekee päätökset hallintoyksiköiden esityksestä myös ta-
vanomaisista vuokrasopimuksista.
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Toimitilojen vuokraamisessa vuokrasuhteen ehdot määräytyvät liikehuoneistojen
vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Sopimuskaudet ja irtisanomisajat on neuvo-
teltava siten, että toimitiloista voidaan tarpeen vaatiessa luopua nopeasti. Vuokra-
maksut on pyrittävä neuvottelemaan siten, että ne vastaavat enintään paikkakunnan
käypää vuokratasoa.

Asuntojen vuokraus

Ensisijaisesti siirrettäville virkamiehille rajavartiolaitoksen on kyettävä osoittamaan
palvelussuhdeasunnot ja lisäksi rajavartiolaitoksen muut virkamiehet ovat oikeutettuja
hakemaan vapaita omia asuntoja. Hallintoyksiköt voivat vuokrata vapailta markki-
noilta asuntoja palvelussuhdeasunnoiksi, jos hallintoyksiköllä ei ole tarjota siirrettä-
ville virkamiehelle muutoin kohtuulliset vaatimukset täyttävää rajavartiolaitoksen pal-
velussuhdeasuntoa uuden virkapaikan yleisesti käytetyltä työssäkäyntialueelta(työmi-
nisteriön asetus työssäkäyntialueista 1368/2002 myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Rajavartiolaitoksen esikunta päättää hallintoyksikön esityksestä asunnon vuokraami-
sesta. Palvelussuhdeasunnoksi työssäkäyntialueelta vuokrattavaa asuinhuoneistoa kos-
kevassa esityksestä on ilmettävä, kenen siirrettävän virkamiehen palvelus-
suhdeasunnoksi asuinhuoneisto on tarkoitettu.

Hallintoyksikön on luovuttava palvelussuhdeasunnoksi vuokratusta asunnosta välittö-
mästi sen jälkeen, kun asuntoa ei tarvita kyseisen virkamiehen palvelussuhdeasuntona.
Mikäli asunnolla on käyttöä toisen virkamiehen siirtoon liittyen palvelusuhdeasuntona,
tulee hallintoyksikön pyytää lupa asunnon vuokraamiseen kyseiselle virkamiehelle ra-
javartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosastolta.

2.2.3 Tiloista luopuminen

Alue- ja kihlakuntahallinto

Jos olemassa olevista tiloista on mahdollista ja tarkoituksenmukaista luopua, on luo-
puminen muiden kuin kihlakunnanvirastojen poliisin käytössä olevien tilojen osalta
useimmiten ongelmatonta, koska tilat ovat normaaleja toimistotiloja. Normaalien toi-
mistotilojen osalta vuokrasopimuksetkaan eivät ole tavallista pitkäaikaisempia. Monet
historialliset arvorakennukset ovat käytännössä erityiskysymys, koska niistä luopumi-
nen tai uuden käyttötarkoituksen löytäminen on normaalia vaikeampaa. Tällaisia arvo-
rakennuksia ovat erityisesti vanhat lääninhallitusrakennukset. Erityisvarustellut tilat,
joita on erityisesti poliisilla, ovat vaikeampi kysymys. Jos vuokrasopimus on irtisanot-
tavissa, tästä ei viraston näkökulmasta aiheudu haittaa. Kuitenkin valtion toimitilahal-
linnon kannalta paikallistasolla syntyy toisinaan ongelma, kun valtion virastotaloksi
aikanaan rakennettu rakennus jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön.

Poliisitoimi

Poliisin toimitilojen osalta tilojen käytöstä luopumista on osin käsitelty jo aiemmin.
Poliisi on lähiaikoina luopumassa Poliisiammattikorkeakoulun nykyisistä tiloista,
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Poliisin tekniikkakeskuksen tiloista, Hämeenlinnan nykyisestä poliisitalosta sekä kah-
desta poliisitalosta Helsingissä.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastusopiston toiminnassa näköpiirissä ei ole nykyisistä tiloista ja harjoitusalueesta
luopuminen, sillä käytössä on erikoistiloja ja -alue. Pelastusopisto on ainoa valtakun-
nallinen pelastusalan ammatillinen oppilaitos ja koulutuskeskus, jonka toiminta ei ole
supistumassa vaan päinvastoin uutena tehtävänä opistolle on tullut muun muassa sivii-
likriisinhallintatehtäviin valmentava koulutus. Vuokrasopimusten kesto on pääsääntöi-
sesti 15 vuotta.

Hätäkeskusten voimassaolevat vuokrasopimukset ovat suhteellisia uusia, koska Hätä-
keskuslaitos aloitti toimintansa vuonna 2001 ja hätäkeskukset ovat käynnistäneet toi-
mintansa vaiheittain. Olemassa olevien vuokrasopimusten kesto lopullisissa toimipai-
koissa on 10 – 30 vuotta. Pitkä vuokra-aika on maanalaisilla suojattuihin tiloihin ra-
kennetuilla hätäkeskuksilla. Hätäkeskuslaitoksella ei ole näköpiirissä tiloista luopu-
mista hätäkeskustoimintaa varten rakennettujen tilojen osalta. Hätäkeskukset muodos-
tavat suojatun toimitilaverkon, jota voivat hyödyntää eri turvallisuusviranomaiset. Hä-
täkeskusten tilat ovat osa poikkeusolojen toiminnan varmistamista.

Rajavartiolaitos

Kiinteistövarallisuudesta luopuminen rajavartiolaitoksessa

Rajavartiolaitokselle tarpeettoman kiinteistövarallisuuden suhteen menetellään siten,
että tällaisen varallisuuden hallinta siirretään joko valtiovarainministeriölle tai maa- ja
metsätalousministeriölle, jotka siirtävät edelleen hallinnan käytännössä joko Senaatti-
kiinteistöille tai metsähallitukselle. Kiinteistövallisuudesta luopumiset käsitellään tu-
losneuvottelujen yhteydessä.

Valtion kiinteistövarallisuuden suora luovuttaminen ulkopuoliselle saattaa tulla kysy-
mykseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa valtiovarainministeriö eikä maa- ja metsä-
talousministeriö halua syystä tai toisesta ottaa vastaan hallinnan siirtoa.

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto sopii etukäteen valtiovarain-
ministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön kanssa hallinnan siirrosta sekä siihen
liittyvistä toimenpiteistä. Tässä yhteydessä selviää myös, voiko suora luovuttaminen
tulla kysymykseen.

Rajavartiolaitoksen esikunta päättää hallintoyksiköiden esityksestä tavanomaisista
kiinteistövarallisuuden luovutuksista. Tarpeettoman kiinteistövarallisuuden luovutuk-
set tehdään pääsääntöisesti vain kaksi kertaa vuodessa siten, että hallinnan siirto tapah-
tuu 1.1 tai 1.7. alkaen. Luovutukset käsitellään vuosittain tulosneuvottelujen yhteydes-
sä.

Hallintoyksikön tekemässä esityksessä tarpeettoman kiinteistövarallisuuden luovutta-
misesta on ilmettävä luovutettavasta kiinteistövarallisuudesta seuraavat asiat:
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• kiinteistövarallisuuden yksilöinti tasearvoineen (ote omaisuusluettelosta)
• kiinteistövarallisuutta koskevat saantoasiakirjat (kauppakirja, hallinnan-

luovutuspäätös, vaihtokirja, lahjakirja)
• lainhuutotodistus (mikäli kysymys on lainhuudatetusta tilasta)
• maarekisteriote (mikäli kysymys on maarekisteriyksiköstä)
• rasitustodistus

Esitys on tehtävä kuitenkin noin 6 kuukautta ennen luovutusajankohtaa siten, että raja-
vartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto ennättää sopia valtiovarainministeriön tai
maa- ja metsätalousministeriön kanssa hallinnan siirrosta sekä siihen liittyvistä käy-
tännön toimenpiteistä.

Maaomaisuuden vuokraaminen ulkopuoliselle

Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää rajavartiolaitoksen hallinnassa olevan valtion
maaomaisuuden vuokraamisesta silloin, kun vuokrattavan maaomaisuuden arvo on alle
5 miljoonaa euroa, koska kysymyksessä on rajavartiolaitoksen toimialaa koskeva, sisä-
asiainministeriön päätettäväksi säädetty muu kuin periaatteellisesti tärkeä ja laajakan-
toinen asia..

Hallintoyksiköt neuvottelevat maanvuokran ehdoista vuokralaisen kanssa ja laativat
soveltuvin osin liitteenä olevan mallin mukaisen maanvuokrasopimusluonnoksen ja
tekevät asiasta esityksen rajavartiolaitoksen esikunnalle. Rajavartiolaitoksen esikunta
päättää hallintoyksiköiden esityksestä tavanomaisista vuokra- ja käyttöoikeussopimuk-
sista.

Toimitilojen vuokraaminen ulkopuolisille

Rajavartiolaitoksen toimitiloja voidaan vuokrata ulkopuoliselle noudattaen suoritteiden
maksuista kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaista hinnoittelua. Hallintoyk-
sikön päällikkö voi päättää yksittäisten toimitilojen vuokraamisesta ulkopuoliselle.

Hallintoyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies voi luovuttaa auditorio-
tai luokkatiloja korvauksetta rajavartiolaitoksen sidosryhmien lyhytaikaiseen käyttöön.

Rajavartiolaitoksen esikunnan käsiteltäväksi on saatettava kaikki suurempia toimitila-
kokonaisuuksia koskevat asiat.

Erityisten oikeuksien luovuttaminen ulkopuolisille

Rajavartiolaitoksessa vakiintuneen käytännön mukaisesti erityisen (käyttö-) oikeuden
luovuttamisesta tehdään käyttöoikeussopimus, jossa sovitaan käyttöoikeuden ehdoista
vastike mukaan lukien.

Hallintoyksiköt tekevät esitykset käyttöoikeussopimuksista rajavartiolaitoksen esikun-
nan teknilliselle osastolle. Rajavartiolaitoksen esikunta päättää hallintoyksiköiden esi-
tyksestä tavanomaisista vuokra- ja käyttöoikeussopimuksista.
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Asuntojen vuokraaminen ulkopuolisille

Rajavartiolaitoksen asuntojen vuokraamiseen ulkopuolisille yksityisille henkilöille ja
yhteisöille on mahdollista erillisessä määräyksessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kiinteistövarallisuuden poistaminen (purkaminen)

Mikäli rajavartiolaitokselle tarpeettomaksi käyneen rakennuksen tai rakenteen luovut-
taminen on mahdotonta, niin kyseinen omaisuus on kuitenkin poistettava rajavartiolai-
toksen kiinteistöomaisuudesta. Poistaminen toteutetaan valtiolle kokonaistaloudellises-
ti edullisimmalla tavalla.

Rajavartiolaitoksen esikunta päättää hallintoyksiköiden esityksestä tavanomaisista
tarpeettomaksi käyneen rakennuksen tai rakenteen poistamisesta rajavartiolaitoksen
kiinteistöomaisuudesta..

Hallintoyksikön tekemässä esityksessä tarpeettoman kiinteistövarallisuuden poistami-
sesta on ilmettävä seuraavat asiat:

• kiinteistövarallisuuden yksilöinti tasearvoineen
• perusteet poistamiselle
• konkreettinen ehdotus siitä, miten rakennus/rakenne on tarkoitus poistaa

(esimerkiksi: 1) julkisella huutokaupalla kokonaan ja/tai rakennus- tai raken-
nusosina; 2) purkamalla tai 3) polttamalla tai muutoin tuhoamalla).

2.3 Tilahallinnon organisointi toimialalla

Alue- ja kihlakuntahallinto

Toimialalla ei ole päätoimisia toimitilahallinnon työntekijöitä. Asiantuntemus niin
sisäasiainministeriössä kuin lääninhallituksissa on lähinnä taloushallinnollista. Toimi-
tilakysymysten hoitoon yhteensä koko toimialalla tuskin on käytettävissä yhteen las-
kienkaan juuri yhtä henkilötyövuotta enempää. Näin ollen tämän hetken tilanne on
toimitilahallinnon henkilöstön määrän osalta riittämätön, kun ottaa huomioon tehtävän
laajuuden ja taloudellisen arvon. Sen lisäksi asiantuntemus on painottunutta taloudelli-
siin ja yleisiin hallinnollisiin kysymyksiin, joka on sinänsä tarpeellista. Kuitenkin toi-
mitilatekninen osaaminen puuttuu lähes täysin. Tämän vuoksi tilatarpeiden selvittämi-
nen jää usein puutteelliseksi ja suunnitelmien vertaaminen ja tärkeysjärjestykseen
asettaminen valtakunnallisesti on vaikeaa tai mahdotonta. Päätettyjenkin rakennuskoh-
teiden projektien käynnistäminen on hidasta, koska prosessit eivät suju niitä koskevien
määräysten mukaisesti.

Poliisitoimi

Toimitilahallintoon ja/tai toimitilajohtamiseen liittyvät toimenpiteet kuuluvat poliisi-
osastolla suunnittelu- ja talousyksikön toimialaan.
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Toimitilojen vuokrausta ohjataan suunnittelu- ja talousyksiköstä, mutta toimenpiteet
kohdistuvat pääosin suurimpiin toimitilojen vuokraushankkeisiin ja yksittäisiin uusit-
taviin ja/tai peruskorjattaviin toimitiloihin ja ovat luonteeltaan enemmänkin hanke-
suunnittelua ja suunnittelua ohjaavia. Tätä ohjausta palvelevat myös poliisihallinnossa
laaditut, hallinnollisesti hyväksytyt ohjeet toimitilojen varustelu- ja laatutasosta sekä
toimitilaturvallisuuteen liittyvistä asioista. Suunnittelu- ja talousyksikössä eikä myös-
kään poliisin lääninjohdoissa ole tilahallintoa päätyönään hoitavia henkilöitä. Poliisi-
hallinnossa ei ole käytössä tilahallinnon tietojärjestelmiä.

Valtakunnallisesti poliisihallinnon tilahallinto on järjestetty siten, että poliisin läänin-
johto kehittäessään ja organisoidessaan poliisitoimintaa alueellaan, huolehtii myös
toimitiloista ja osoittaa toimitilakustannuksiin tarvittavan määrärahan normaalin ke-
hysprosessin osana. Lääninjohdon tehtävänä on myös joko läänin oman kehysrahoi-
tuksen puitteissa tai tarvittaessa ministeriön poliisiosaston osoittaman lisärahoituksen
turvin huolehtia toimitilojen asianmukaisesta toiminnallisesta kunnosta ja tarpeellisis-
ta tilaturvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä. Omistajan (vuokranantajan) tilahallin-
nointi ei voi kattaa tiloissa tapahtuvan toiminnan ja siihen tarvittavien olosuhteiden
arviointia.

Valtakunnalliset yksiköt, oppilaitokset ja muut yksiköt sekä Helsingin poliisilaitos
toimivat saman periaatteen mukaan.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastusosastolla toimitilahallintoon kuuluvia asioita ei ole vastuutettu nimenomaisesti
minkään yksikön toimialaan.

Pelastustoimen käsitteeseen sisältyy mm. väestönsuojelu. Väestönsuojien rakentami-
sesta kuten myös rakennusten yleisestä paloturvallisuudesta sekä käyttöturvallisuudes-
ta on säädetty pelastuslaissa, vaikka rakentamisen sääntely sinänsä kuuluu ympäristö-
ministeriön toimialaan. Tämän vuoksi osastolla on toimitiloihin ja rakentamiseen liit-
tyvää asiantuntemusta, jota on voitu yleisemminkin hyödyntää sisäasiainministeriössä.

Hätäkeskuslaitoksessa toimitila-asiantuntijana toimii turvallisuuspäällikkö, joka johtaa
toimitiloihin liittyviä muutostöitä ja toimii vuokraamishankkeiden asiantuntijana.

Pelastusopiston toimitilahallinto on hallintojohtajan ja teknisen päällikön vastuulla
osana heidän toimenkuviaan. Heidän käytössään ei ole toimitilahallintaan liittyviä tie-
tojärjestelmiä.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen esikunta on rajavartiolaitoksen sotilaallinen johtoesikunta ja sa-
malla ministeriön rajavartio-osasto. Säädettyjen tehtävien luonteesta johtuen Raja-
vartiolaitoksen yksiköt sijoittuvat erittäin hajautetusti valtakunnan maarajan lähei-
syyteen, meren rannikolle ja saariin. Rajavartiolaitoksella on linja-esikuntaorgani-
saatioon perustuva sotilaallinen johtamisjärjestelmä.
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Rajavartiolaitoksen kiinteistönpito on organisoitu osaksi toiminnasta vastaavaa johta-
misjärjestelmää ja käytännössä asioiden hoitamiseksi kuhunkin hallintoyksikköön on
sijoitettu kiinteistötoimialan henkilöstöä.

Rajavartiolaitoksen esikunnassa teknillinen osasto vastaa rajavartiolaitoksen kiinteis-
tötoimialan ohjauksesta ja asioiden ohjeistuksesta, käsittelystä ja valmistelusta raja-
vartiolaitoksen esikunnassa ja kiinteistönpidosta vastaavat vartiostot huolehtivat alu-
eillaan varsinaisesti operatiivisesta kiinteistönpidosta. Lisäksi rajavartiolaitoksen tek-
nillinen osasto valvoo kiinteistönpitoa suorittamalla vuosittain tarkastuksia vartio-
stoihin.

Rajavartiolaitoksen päätoimisen henkilöstön määrä kiinteistötoimialalla on nykyisin
noin 70 henkilöä (2,3 prosenttia Rajavartiolaitoksen vakituisesta henkilöstöstä). Kiin-
teistöpäällikkö toimii laitostasolla toimialapäällikkönä rajavartiolaitoksen esikunnassa
ja loput henkilöstöstä toimivat pääosin kiinteistönpidosta vastaavien vartiostojen esi-
kuntien teknillisten toimistojen kiinteistöyksiköissä (6 kpl). Näissä noin 48 henkilöä
toimii kiinteistönhoidon tehtävissä ja loput asiantuntijatehtävissä.

Kiinteistönpidosta vastaavien vartiostojen kiinteistöhenkilöstön määrään vaikuttavat
kiinteistöjen määrä ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen alueellinen saatavuus. Ylläpito-
palveluissa on siirrytty oman henkilöstön poistuman myötä palvelujen hankintaan ul-
kopuoliselta toimittajalta aina, kun se on ollut taloudellisesti ja toiminnallisesti pe-
rusteltua ja palvelua on ollut saatavana. Vartioasemille sijoitettu henkilöstö huolehtii
päätehtäviensä ohessa erityisesti syrjäisissä toimipaikoissa niistä kiinteistöjen päivit-
täisistä ylläpitotehtävistä, jotka eivät vaadi erikoisammattitaitoa ja joita ei ole saata-
vana tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista hankkia palvelujen tuottajilta. (Työtehtä-
vien ohessa suoritettavia kiinteistöpidon tehtäviä kertyy noin 50 henkilötyövuotta)

2.4 Vuokrattujen toimitilojen alueellinen ja määrällinen tarkastelu

Sisäasiainhallinnolla on käytössään tiloja (omat ja vuokratilat) yhteensä
n. 900 000 m2. Rajavartiolaitoksen osuus kaikista tiloista on noin 30 prosenttia eli
vajaat 300 000 m2.

Sisäasiainhallinnon vuokraamien toimitilojen määrä on yhteensä noin 640 000 m2.
Vuokramenoja niistä aiheutuu vuositasolla yli 80 milj. euroa. Suurin osa toimitiloista,
eli 395 000 m2, on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä, jolle maksetaan vuosittain vuokria
noin 43 milj. euroa. Neljän tarkasteluun valitun toimialan osalta vuokratiloja on ole-
massa seuraavasti:

tilat yht. Senaatilta vuokrattu % ko. toimialan
m2 m2    * kaikista tiloista

alue- ja kihlakuntahallinto  307 900 203 000 66
poliisi 241 200 147 000 61
pelastushallinto   44 400   26 000 59
rajavartiolaitos   25 600       8 000 31
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* tiedot perustuvat Senaatti-kiinteistöiltä saatuihin tietoihin vuodelta 2004.
(Rajavartiolaitoksen mukaan se on vuokrannut tiloja Senaatilta yli 16.000 m2.)

Toimialoittain tarkasteltuna voidaan todeta, että sisäasiainhallinnon vuokramenojen
määrästä alue- ja kihlakuntahallinnon osuus on 42 prosenttia, poliisin 37 prosenttia,
pelastushallinnon 11 prosenttia ja rajavartiolaitoksen osuus 4 prosenttia. Toimialoittai-
sen tarkastelun pohjana on käytetty ministeriön osastoilta saatuja tietoja, jotka ovat
osin vuodelta 2003 ja osin uudempia, joten lukuja voidaan pitää vain suuntaa antavina.

Kaikista edellä mainittujen toimialojen vuokraamista tiloista arviolta 44 prosenttia
sijaitsee Etelä-Suomen läänin alueella, ja niiden osuus kaikista vuokrista on noin 50
prosenttia. Seuraavassa on esitetty toimialakohtainen vuokrattujen neliöiden ja niistä
aiheutuva vuokramenojen määrä prosentuaalisesti kaikista ko. toimialan toimitiloista
sen mukaisesti, minkä läänin alueella toimitilat sijaitsevat:

neliöt % eurot %
Etelä-Suomen lääni
alue- ja kihlakuntah. 35 42
poliisi 52 57
pelastus 18 20
rajavartiolaitos 70 75

Länsi-Suomen lääni
alue- ja kihlakuntah. 31 27
poliisi 34 32
pelastus 18 21
rajavartiolaitos 13 9

Itä-Suomen lääni
alue- ja kihlakuntah. 15 13
poliisi 8   6
pelastus 58 52
rajavartiolaitos 7   9

Oulun lääni
alue- ja kihlakuntah. 10 8
poliisi 4 4
pelastus 3 4
rajavartiolaitos 1 1

Lapin lääni
alue- ja kihlakuntah. 9 8
poliisi 1 1
pelastus 2 3
rajavartiolaitos 10 6

Lisäksi Ahvenanmaalla sijaitsee vähäinen määrä alue- ja kihlakuntahallinnon sekä
poliisin tiloja.
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2.5 Toimitilojen vastaavuus toiminnan tarpeisiin

Alue- ja kihlakuntahallinto

Lääninhallitusten, maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tilat vastaavat pääosin
hyvin toiminnallisia tarpeita. Tehtävämuutosten ja –lisäysten johdosta eräissä maist-
raateissa on lisätilan tarvetta. Samoin parissa kohteessa toimitilat ovat vanhentuneet
eivätkä täysin täytä toiminnallisia tarpeita erityisesti asiakaspalvelun sujuvuuden ja
henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta. Väestörekisterikeskuksen ajanmukaiset tilat
ovat tehtävien alueellistamisen vuoksi hiukan liian suuret. Pitkäaikaisen vuokrasopi-
muksen vuoksi tiloille haetaan lisäkäyttäjiä ja tässä on osittain onnistuttukin. Kihla-
kuntahallinnossa suurimmat toiminnalliset tilaongelmat liittyvät poliisin tiloihin, jois-
sa ilmenee runsaasti sekä tilojen vanhanaikaisuudesta, riittämättömyydestä että huo-
nosta teknisestä kunnosta aiheutuvia puutteita.

Poliisitoimi

Poliisin toimitiloissa on paljon rakennusteknisiä ja työsuojelullisia ongelmia, jotka on
korjattava pikaisesti, jotta henkilökunnan työskentelyolosuhteet vastaisivat voimassa
olevan lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi poliisin toiminnan teknistyminen ja työn
laadullinen ja sisällöllinen kehittyminen edellyttävät tilojen muutostarpeita.

Poliisin toimitilojen kehittämistarpeista tehtiin viime talvena kartoitus, jonka mukaan
välittömiä kehittämistoimenpiteitä edellyttäviä kohteita oli noin 40, joista aiheutuu yh-
teensä noin 18 milj. euron menopaine poliisin ja kihlakuntahallinnon määrärahake-
hyksiin.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastusopiston toimitilat ovat vastanneet tähän mennessä hyvin tarkoitustaan. Toimi-
tilat on rakennutettu 1990- ja 2000- luvuilla, joten lisätilatarpeeseen on pystytty tois-
taiseksi vastaamaan lisärakentamisella. Vuonna 2005 alkoi uutena tehtävänä siviilikrii-
sihallintaan liittyvä koulutus, jolta osin tilanahtauden takia toimitaan tilapäisjärjestel-
lyissä toimitiloissa.

Pelastusopiston harjoitusalue on osoittautunut liian pieneksi kun otetaan huomioon
toiminnan kasvanut volyymi, tiukentuneet ympäristövaatimukset sekä opettajien ja
opiskelijoiden työturvallisuus. Esimerkiksi nykyinen vaarallisten aineiden harjoitus-
kenttä on työturvallisuuden kannalta liian lähellä muita harjoituskenttiä. Opiston sam-
mutus- ja pelastustekniikan opetuksessa oleellinen harjoitusrakennus eli ns. palotalo on
vuosien käytön jälkeen uusittava piakkoin.

Hätäkeskusten toimitilat ovat vastanneet toiminnan tarpeisiin suhteellisen hyvin,
poikkeuksena Pohjois-Karjalan ja Lapin hätäkeskukset. Pohjois-Karjalan hätäkeskuk-
sien uusien tilojen hankinnasta on tehty esivuokrasopimus. Lapin hätäkeskuksen osal-
ta Hätäkeskuslaitos on yhteishankkeessa Poliisin tietohallintokeskuksen kanssa vuok-
ratakseen toimintaan paremmin soveltuvat tilat.
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Rajavartiolaitos

Kiinteistöt soveltuvat tällä hetkellä kohtuullisen hyvin rajavartiolaitoksen toimintaan,
sillä toimipaikkaverkoston kehittämisen ja kiinteistöjen kunnon säilyttämisen on mah-
dollistanut se, että rajavartiolaitos on luopunut ohjelmoidusti tarpeettomista kiinteis-
töistä ja talousarviotaso on vuoteen 2005 saakka mahdollistanut toteuttaa suunnitelmi-
en mukaiset investointi- ja kunnossapito-ohjelmat jäljelle jääneiden kiinteistöjen osal-
ta.

Toimintaympäristön muuttumisesta johtuvien uusien toimitilojen hankinta on aina to-
teutettu vuokraamalla pääsääntöisesti Senaatti-kiinteistöiltä.

3. Toimintaympäristö ja sen muutokset

3.1 Yleistä

Valtion toimitilastrategian 16.11.2005 mukaan virastojen ja laitosten toimintaympäris-
tö muuttuu: palvelujen tuotannossa hyödynnetään lisääntyvästi tietotekniikkaa, väestö
ja työvoima ikääntyvät, työvoimatarjonta vähenee ja kilpailu työntekijöistä kiristyy,
valtion palveluja tuotetaan enenevästi liikelaitoksissa ja myös yksityisen sektorin pal-
velutarjonta hallinnolle laajenee. Samanaikaisesti julkisen talouden kestävyys joutuu
kasvavien paineiden alaiseksi. Muutokset ovat suunnanneet virastojen ja laitosten stra-
tegioita avaintulosten tunnistamiseen ja keskittymiseen niiden saavuttamiseen, muu-
toksen hallintaan ja sen edellyttämään joustavuuden lisäämiseen. Vaikeutuviin haas-
teisiin voidaan vastata sitä paremmin mitä tuloksellisemmin virastojen ja laitosten eri
voimavaroja, ml. toimitilat, kyetään jatkossa käyttämään. Virastojen ja laitosten toimi-
tilojen optimaaliseen käyttöön liittyviä tavoitteita voidaan ja tulee tukea konsernitason
palveluilla.

Valtioneuvoston vahvistamien vuosien 2007 - 2011 menokehysten mukainen tuotta-
vuustoimenpiteiden henkilöstömäärää vähentävä vaikutus sisäasiainhallinnossa on 960
henkilöä. Ko. henkilöstömäärän vähennyksen laskennallinen vaikutus tilantarpeeseen
on valtion toimitilastrategian mukaisen toimistotyyppisten yksikön perinteisen tilate-
hokkuuden mukaan (30 huoneistom2/henkilö) noin 28 800 neliötä. Tuottavuustavoit-
teet ovat keskeisessä osassa myös valtion toimitilastrategiassa. Kehyspäätöksen mu-
kaan uudet toimintatavat edellyttävät usein myös uudenlaisia työtiloja ja toimintaym-
päristöjä. Valtion uudessa toimitilastrategiassa toimitilatehokkuuden tavoitteeksi on
asetettu 25 m2/työpiste.

Sisäasiainhallinnon toimitilojen osalta toimintaympäristönä on valtakuntaan hajautettu
virastojen sijoittelu, joka edellyttää ministeriötason jatkuvaa ohjausta ja erityisesti
strategiaa.
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3.2 Toimitilojen muutostarpeet vuosina 2007 - 2011

Alue- ja kihlakuntahallinto

Hallituksen kehyspäätös ja tuottavuusohjelma

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeen henkilöstövaikutukset läänin-
hallituksissa, rekisterihallinnossa sekä kihlakunnanvirastojen yhteisessä henkilökun-
nassa ovat vuoteen 2011 mennessä arviolta noin 300 henkilötyövuotta.

Henkilökunnan vähentyminen jakaantuu lähes sataan toimipisteeseen. Tämän vuoksi
kaavamaista toimitilojen vähentämismahdollisuutta ei voi esittää. Kuitenkin on selvää,
että toimintoja keskittämällä tavoiteltavat tuottavuushyödyt edellyttävät joissain koh-
teissa tiloista luopumista, toisissa tilojen laajennustarvetta.

Hallintoselonteko

Hallintoselonteon linjauksissa on hallituksen tahto, että valtion paikallishallintoa olisi
entistä enemmän koottava saman katon alle, valtion paikallishallintovirastoiksi (viras-
totaloiksi). Tätä ei voida vielä pukea toimintasuunnitelmaksi, koska ei ole selvillä, mi-
hin kokoamisvastuu sijoittuisi, mutta linjaus tukee vähintään sitä, että hallinnonalal-
lamme on ehdottomasti päästävä koottuihin tilaratkaisuihin.

Hallintoselonteko ja eduskunnan siihen antama vastaus tukee kihlakuntahallinnossa
tapahtuvia toimialuetarkistuksia. Niillä on vaikutusta toimitiloihin. Koko kihlakunta-
mallista saatetaan, aikaisintaan kuitenkin vuonna 2008, tehdä päätös, joka purkaa ny-
kyisen systeemin.

Aluehallinnossa tehdään pitkällä aikajänteellä uudistuksia, jotka saattavat merkitä sitä,
että itsehallinnollisen maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon tehtäväjakoa muute-
taan huomattavasti. Tällöin valtion aluehallinnosta vähenisi toimijoita, mutta joiden-
kin, lähinnä lääninhallitusten tehtävät lisääntyisivät jonkin verran.

Hallinnon toiminnan joustavuuden ja työtapojen täytyy muuttua. Yhteispalvelua te-
hostetaan, mikä merkitsee pienten asiakaspalvelupisteiden sulauttamista ja sähköisen
asioinnin olennaista lisäämistä.

Teknologia

Tekninen kehitys asettaa uusia vaatimuksia toimitiloille. Fyysisen suojelun ja tie-
tosuojan merkitys kasvaa entisestään. Myös henkilökunnan viihtyvyyteen ja tilojen
kaikinpuoliseen tarkoituksenmukaisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Kaiken kaikkiaan toimitiloilta vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän muunnelta-
vuutta ja joustavuutta. Tämä edellyttää, että toimitilahallinnossa on toimitilateknistä
asiantuntemusta sekä keskushallinnossa että lähellä toimitilojen loppukäyttäjiä.
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Poliisitoimi

Tuottavuusohjelma vähentää poliisin henkilökuntaa vuoteen 2011 mennessä yhteensä
358 henkilötyövuodella. Tuottavuusvähennykset on päätetty kohdentaa muihin henki-
löstöryhmiin kuin operatiivisissa poliisitehtävissä työskenteleviin.

Toimitilojen muutostarpeiden kannalta keskeisimmät tuottavuushankkeet ovat poliisin
organisaation muuttaminen ja palvelupisteverkoston mahdollinen karsiminen. Poliisi-
piirien määrää on tarkoitus merkittävästi vähentää. Poliisin toimintoja tullaan uudis-
tuksessa arvioimaan sekä prosesseittain että eri yksiköiden välisen työnjaon kehittämi-
sen näkökulmista. On nähtävissä, että organisaation ja palvelupisteverkon kehittämi-
nen aiheuttaa merkittäviä toimitilojen muutostarpeita.

Vapautensa menettäneiden säilytystiloissa tehtävistä turvallisuusselvityksistä saatavat
tiedot ja mahdolliset korjaustarpeet eivät vielä ole käytettävissä. Erillinen selvitys näi-
den tilojen osalta valmistuu syksyllä 2006, joten muutos- ja korjaustyötarpeiden kus-
tannusvaikutukset on otettava huomioon myöhemmin. Tämänhetkisten tietojen pohjal-
ta näyttäisi kuitenkin siltä, että useissa säilytystiloissa on tehtävä joitakin perusparan-
nus- ja muutostöitä ja että vartijoiden määrää ei pystytä vähentämään, mikäli säilytys-
pisteiden lukumäärää ei vähennetä. Turvallisuustason pitäminen lainsäädännön edel-
lyttämällä tasolla saattaa johtaa joissakin toimipisteissä vaatimuksiin vartijoiden li-
säämisestä. Näyttää myös siltä, että etävalvonnan hyödyntäminen säilytystiloissa tulee
edellyttämään merkittävää kehittämistä.

Paikallispoliisilla on koko maassa yhteensä 84 vapautensa menettäneiden säilytystilaa.
Vartijoita on yhteensä 396 henkeä, joissakin säilytystiloissa tukeudutaan vartioinnissa
vartioimisliikkeiden palveluihin. Turvallisuusselvityksistä saatavien tietojen jälkeen,
loppuvuodesta 2006, tullaan säilytystilojen lukumäärää tarkastelemaan uudelleen ja
aiempaa kriittisemmin. Tällöin myös tilojen muutos- ja korjaustyötarpeista ja niistä
aiheutuvista kustannuksista on tarkempaa tietoa.

Teknisissä rikostutkimuskeskuksissa on suoritettu tarkastuksia vuosien 2005 ja 2006
aikana. Tarkastuksissa on tullut esiin merkittäviä kehittämistarpeita, joiden korjaami-
nen edellyttää rakenteellisia muutos- ja korjaustoimenpiteitä toimitiloissa.  Joissakin
keskuksissa tarvitaan lisää toimitilaa. Valtakunnallinen tarkastus on vielä kesken, jo-
ten yksilöitäviä hankkeita ja kustannusvaikutuksia ei vielä voida esittää. Teknisen ri-
kostutkinnan tilojen hankkeistaminen edellyttää tietoa rikostutkinnan mahdollisesta
tulevasta keskittämisestä organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Sisäasiainhallinnon tuottavuusohjelmassa esitetyt toimenpiteet Pelastusopiston osalta
liittyvät palvelukeskushankkeeseen ja tietohallintokeskushankkeeseen. Pelastusopis-
ton koulutustoiminnan volyymi on kasvanut viime vuosina. Uutena koulutustehtävänä
siviilikriisihallintaa ei ole resursoitu asianmukaisesti tilojen osalta ja tältä osin opistol-
la on lisätilatarpeita. Pelastusopiston nykyiset toimitilat ovat täysin opiston nykyisen
toiminnan käytössä eikä opistolla ole ylimääräisiä toimitiloja esimerkiksi mahdollisen
Poliisin tekniikkakeskuksen sivutoimipisteen käyttöön vuokrattavaksi. Harjoitusalu-
een kriittisin ja nopeita ratkaisuja vaativa toimitilan muutostarve liittyy huoneistopa-
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losimulaattorirakennukseen eli ns. palotaloon. Työsuojelullisiin ja ympäristön suoje-
luun liittyviin asioihin joudutaan Pelastusopistossa jatkossa kiinnittämään entistä
enemmän huomiota opetustyön luonne huomioon ottaen erityisesti harjoitusalueella.

Hätäkeskuslaitoksen osalta on uuden tekniikan mahdollistaman toiminnan tehostami-
sen myötä tavoitteena 15 htv:n tuottavuushyöty.

Hätäkeskusten toimitilahankkeissa on otettu huomioon suojaustasoon liittyviä asioita
sekä tietosuojanäkökohdat. Hätäkeskusten tulee pystyä toimimaan myös poikkeus-
oloissa ja tarvittaessa keskusten tulee pystyä toimimaan toistensa varakeskuksena.
Toimitilojen viihtyisyyteen on panostettu ottaen huomioon erityisesti se, että osa ti-
loista sijaitsee maan alla.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksessa toteutettiin lähinnä 1990-luvulla toiminnallisten yksikköjen run-
sas yhdistäminen ja sen seurauksena kiinteiden toimipaikkojen määrää vähennettiin
suunnitelmallisesti oleellisesti erityisesti vartioasemien osalta. Vartioasemien luku-
määrä oli vielä vuonna 1989 125 kpl ja vuonna 2004 enää 63 kpl.

Toiminnalle tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta suunnitelmallista luopumista on
jatkettu 2000-luvulla ja vuosien 1998 - 2005 aikana luovutetun kiinteistöomaisuuden
määrä olikin mittava (tasearvo oli 26.106.500 euroa ja tilavuus 197.113 m³).

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat rajavartiolaitoksen toimintaan
rajaturvallisuusviranomaisena heijastuen myös toimitila-asioihin ja lisäksi rajavartio-
laitoksen kiinteistöomaisuuden hallinnan siirtäminen vaiheittain Senaatti–kiinteistöille
vuodesta 2008 alkaen tulee olemaan haasteellista.

Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelmassa 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa
2008 – 2011 ym. muutokset tullaan huomioimaan kiinteistötoimialalla mm. seuraavas-
ti:
• Tehdään tarpeettoman kiinteistöomaisuuden luovuttamisohjelma
• Huomioidaan kiinteistöjen investointitarpeissa myös toiminnallisten

tarpeiden aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet (esim. turvallisuus-
luokitus ja murto- ja kulunvalvontajärjestelmät)

• Kehitetään kiinteistöpidon palveluja vartiostojen välisellä
asiantuntijayhteistyöllä

• Varaudutaan ja varataan voimavaroja kiinteistöomaisuuden siirtoon
Senaatti-kiinteistöille

• Kansainvälisten rajanylityspaikkojen infrastruktuuri,
henkilöstövoimavarat ja tekninen varustus kehitetään vastaamaan
liikenteen kasvua ja turvallisuusriskejä tiiviissä yhteistyössä tullin
kanssa.
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4. Toimitilahallinnon tavoitteet

4.1 Yleiset tavoitteet

Toimitilojen tulee olla keskipitkällä aikavälillä (n. 10 vuotta) sopeutettavissa toimin-
nan muuttuviin tarpeisiin.

Tilojen sijoittelut ja toimitiloihin liittyvät ratkaisut tukevat ja tehostavat sisäasiainmi-
nisteriön toimialojen ja myös muiden ministeriöiden hallinnonalojen yhteistoimintaa.

Toimitiloja käsittelevä hallinto järjestetään tehokkaasti. Tilahallinnon tueksi ja työvä-
lineeksi otetaan käyttöön koko hallinnonalan toimitilojen tietotekninen hallintajärjes-
telmä, joka on toimialojen yhteinen ja joka tyydyttää sekä paikallistoiminnan että joh-
totason tietotarpeet.

Tilakustannukset saadaan hallintaan ja ohjaukseen, ja sitä kautta luodaan edellytyksiä
tuottavuushyötyihin.

4.2 Strategiset tavoitteet

1) Toimitilojen laatu

Tavoite Tilat ovat mitoitukseltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan toimintaan
soveltuvia. Työsuojelu ja ergonomia on otettu huomioon. Tilat tukevat
kannustavuutta ja työssä viihtyvyyttä.

Toteutuskeinot
Ohjeistus.
Huolto- ja korjaussuunnitelmat sekä dokumentointi.
Uusien ja uudistettavien tilojen ammattitaitoinen ja osaava
hankehallinta.

2) Tilahallinnon tehostaminen ja tuottavuus

Tavoite Voimavarojen ja osaamisen saamiseksi tehokkaaseen käyttöön nykyinen
hajautunut tilahallinto kootaan palvelemaan koko sisäasiainhallintoa. Ti-
lahallinnon organisoinnilla luodaan ohjausjärjestelmä. Ministeriössä
osastoilta keskitetään asiantuntemus yhteen yksikköön ja vapautetaan
ministeriön osastot ydintoimintaansa, jolloin taataan parempi tilahallin-
non palvelutaso osastoille. Aluehallinnossa keskitetään lääninhallituksiin
kaikkien toimialojen toimitilojen isännöintipalvelu ja alueellinen vuokra-
laisen edunvalvonta, uudisprojektien ja korjausprojektien vetäminen.

Ohjauksen tueksi luodaan suunnittelua, hankehallintaa, budjetointia ja
kustannusseurantaa palveleva tietojärjestelmä koko hallinnonalalle hyö-
dyntäen olemassa olevia rajavartiolaitoksen tietojärjestelmiä.
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Toteutuskeinot
Tilahallinnon uudelleen organisointi –hanke.
Toimitilatietojärjestelmän käyttöönotto ja keskitetty hallinnointi.

3) Toimitilojen hallinta

Tavoite Toimitilojen määrä, mitoitus, sijainti ja toimintaan sekä sen ennakoituun
muutoksiin soveltuvuus on jatkuvasti hallinnassa.
Soveltuu toimintaan ja sen ennakoitaviin muutoksiin: työmuotojen ja
työskentelytapojen (esim. etätyö), henkilöstömäärän ja organisaatiomuu-
tosten (esim. ulkoistus) yhteensovittaminen toimitilatarpeeseen.

Toteutuskeinot
Toimitila-asiat on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti yhdessä varsinaista
toimintaa käsiteltäessä. Toimintapisteiden määrän optimointi. Pyritään
valtion toimitilastrategian mukaiseen mitoitukseen. Sijainti on toiminnan
ja sijaintialueen vuokratason kannalta optimoitu.

4) Edunvalvonta

Tavoite Saadaan oikea-aikaiset elinkaaren mukaiset palvelut vuokranantajalta.
Tavoitteena on saada vuokranantaja toteuttamaan velvollisuutensa tilo-
jen jatkuvan käyttökelpoisuuden takaamiseksi suunnitelmallisesti. Yllä-
pitokustannukset ovat sovittujen tavoitteiden mukaiset. Mahdollistetaan
vuokrankorotuspaineiden tasaaminen. Huolehditaan sopimusten valvon-
nasta ja joustavuudesta.

Toteutuskeinot
Tietotekninen sopimushallintajärjestelmä. Isännöinti.
Uudistilojen toiminnallisten vaatimusten mukainen ammattitaitoinen
hankehallinta.

5) Kilpailun hyödyntäminen

Tavoite Vuokratason kohtuuhintaisena pitämiseksi hyödynnetään jatkuvasti
markkinatilanteen mukaisia kilpailuolosuhteita taloussuhdanteet
huomioon ottaen. Uudisvuokrauskohteet lähtökohtaisesti kilpailutetaan
siten, että vuokrasopimukset ovat vuokralaisen kannalta joustavia.

Toteutuskeinot
Ohje toimitilahankintojen suorittamisesta sekä sopimushallinta.

Määrittelyjä: Strateginen toimitilajohtaminen,( CREM): toimitiloihin liittyvä johtamisen osa-alue,
jonka tarkoituksena on integroida toimitilavarallisuus ja niiden käyttö osaksi yrityksen
keskeisiä resursseja siten, ne tuottavat lisäarvoa yrityksen ydintoimintaan

Toimitilajohtaminen, (FM): kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tilojen
hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista
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SM SISÄASIAINMINISTERIÖ TOIMEKSIANTO HTR:LLE
Osasto / erillisyksikkö

Toimeksiantaja

Hankinnan kohde

Tavoiteaikataulu

HTR:n tarkempi aikataulutus

Toimeksiantajan
vastuuvalmistelijat (nimi, virka-
asema)

Hankinnan kohteen
yhteensopivuus olemassa
oleviin järjestelmiin ja
toimintaan

Onko hankinta esitetty
hankintasuunnitelmassa? Muu
päätös hankintaan
ryhtymisestä?

Hankintaa koskevat muut
päätökset, hankinnalle asetetut
vaatimukset

Hankintakohteeseen varatut
määrärahat (€), momentti

Mahdollisen aikaisemman
sopimuksen
päättymisajankohta

Allekirjoitukset

Toimeksiantaja

HTR

Paikka, päiväys

Liitteet

Jakelu



SISÄASIAINMINISTERIÖ TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikön nimi         Dnro

Tavara tai palvelu

CPV-koodi
Jättöaika

Tarjous

Nro Tarjouksen tekijä Hinta (alv 0%) Toimitusaika Toimitusehto Maksuehto pvm saap. voim.

1

2

3

4

(esim: Tarjouspyyntö lähettiin
myös seuraaville tahoille, joilta ei
saatu tarjousta:
Xx OY
Yy AB)

Liitteet, mahd. huomautukset ja päätökset (esim. pakollinen hylkäys)

Päivämäärä, avauspöytäkirjan laatijat ja virka-asema



SISÄASIAINMINISTERIÖ VASTAUS TARJOUKSEENNE
Hankintayksikön nimi

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi
PL 26 Kirkkokatu 12 Vaihde (09) 16001 (09)  160 42927
00023  VALTIONEUVOSTO HELSINKI Sähköposti:

etunimi.sukunimi@intermin.fi

[Päiväys] [Asian numero]

[Vastaanottajan nimi]
[Nimen täydenne]
[Jakeluosoite]
[Postinumero] [POSTITOIMIPAIKKA]

[Viitetiedot]

[PÄÄOTSIKKO]

Kiitämme tarjouksestanne ja ilmoitamme, että toimittajaksi valittiin …

Voittaneen tarjouksen kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on
sopimuskaudelta….

Tarjouksia jätettiin yhteensä x kappaletta seuraavasti:
-
-
- jne.

Sopimus tullaan solmimaan voittaneen tarjoajan X Oy:n kanssa
hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

[Virkanimike] [Nimen selvennys]

LIITTEET Hankintapäätös

mailto:etunimi.sukunimi@intermin.fi


SM SISÄASIAINMINISTERIÖ HANKINTAPÄÄTÖS
Hankintayksikön nimi  Dnro

Hankinnan kohde (tavara,
palvelu tai etuus) ja määrä,
kokonaistoimitus ( )
osatoimitus ( )

CPV-koodi

Hankintamenettely ja sen
perustelut

Ennakkoilmoitus HankintailmoitusHankintailmoitukset
pvm

numero

pvm

numero

Toimittajan valintaperuste   (  ) halvin hinta
  (  )  kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin perustein:

Toimittajaksi valitaan:

Perustelut ja/tai vertailumuistio liitteenä:

Hankintapäätös

Sovelletut lainkohdat: Hakemusosoitus
liitettynä  (  )

Hankinnan kokonaishinta (alv 0):

Toimitusehto:

Maksuehto:

Toimitusaika:

Yksityisoikeudelliset
sopimusehdot

Muut sopimusehdot tai liitteet:

Valitun toimittajan kanssa solmitaan sopimus, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

HTR:n lausunto
Puollan päätettäväksi

Päiväys ja allekirjoitus
Allekirjoitukset Päiväys:

Hyväksyjä: virka-asema, nimi

Esittelijä: virka-asema, nimi

Liitteet
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HANKINTAOHJEEN SISÄLTÖ LYHYESTI

1. Hankintalain menettelyjä ja tätä hankintaohjetta on noudatettava kaikissa
kansalliset kynnysarvot ylittävissä eli yli 15.000 euron tavara- ja
palveluhankinnoissa sekä yli 100.000 euron rakennusurakoissa. Hankintalain
vastainen toiminta voi johtaa siihen, että hankinta saatetaan markkinaoikeuden
käsiteltäväksi ja että hankintayksikkö velvoitetaan maksamaan hakijalle
hyvitysmaksua virheellisen menettelyn seuraamuksena.

2. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa noudatetaan ohjeen liitteen 5
mukaisia toimintaohjeita.

3. Perusedellytys hankinnan toteuttamiseen on, että tavaran tai palvelun tarve on
välttämätön, että hankinnasta on vahvistettu toteuttamismenettely tai
hankintasuunnitelma ja että hankintaa varten on tarpeelliset varat tai
talousarviossa myönnetty tilausvaltuus.

4. Hankintayksiköiden on tehtävä hankintansa Hansel Oy:n solmimien
puitejärjestelyjen mukaisesti niiden tuoteryhmien osalta, jotka on määritetty
talousarviolain 22a §:ssä sekä noudattaen sisäasiainministeriön puitejärjestelyjä ja
-sopimuksia.

5. Hankintayksikön on valittava kuhunkin hankintaan parhaiten soveltuva
hankintamenettely ottaen huomioon hankinnan arvo ja luonne, mahdollisten
tarjoajien lukumäärä, hankinnassa oleva neuvottelutarve sekä muut seikat.

6. Suorahankintoja voidaan tehdä perustellusta syystä suorahankinnan edellytysten
täyttyessä. Hankinnan vähäinen arvo ei ole suorahankinnan peruste (paitsi
pienhankinnoissa).

7. Kaikista kilpailutettavista hankinnoista on ilmoitettava Hankintailmoitukset -
porttaalissa (HILMA), osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvot eli
137.234 euron ylittävien hankintojen hankintailmoituksissa on otettava huomioon
lisäksi erityisesti näitä koskevat pakolliset määräajat.

8. Tarjouspyynnön huolellinen laatiminen on hankinnan tärkein vaihe.
Tarjouspyynnössä hankinnan kohde on yksilöitävä ja hankinnan valinta- ja
vertailuperusteet on ilmoitettava riittävällä tarkkuudella. Kansallisissa hankinnoissa
vertailuperusteet on ilmoitettava ainakin tärkeysjärjestyksessä, ellei painoarvoja
ilmoiteta. Vertailuperusteiden painoarvojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

9. Tarjousten käsittelyssä tarkistetaan ensin tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen
tarjouspyynnönmukaisuus.  Sen jälkeen tarjoukset vertaillaan.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu on perusteltava yksityiskohtaisesti.

10. Jokaisesta hankinnasta on tehtävä hankintapäätös, joka on annettava tiedoksi
kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintapäätökseen tulee liittää
muutoksenhakuohjeet markkinaoikeuteen.

11. Hankinnasta on tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä vasta
pakollisen odotusajan jälkeen EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

12. Hankintojen toteutumista on valvottava ja tarvittaessa välittömästi ilmoitettava
toimittajalle havaituista puutteista.

http://www.hankintailmoitukset.fi.
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1 HANKINTAMENETTELYN YLEISET PERUSTEET

1.1 Ohjeen soveltamisala

Ohjetta noudatetaan sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan virastojen ja
laitosten hankinnoissa ja niihin liittyviä sopimuksia solmittaessa. Hankinnalla
tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla
teettämistä näihin liittyvine suunnittelu-, valmistelu- ja päätöksenteko- ja
seurantatoimintoineen. Hankintoja ovat myös palveluja koskevista
käyttöoikeuksista sopiminen ja käyttöoikeusurakoiden teettäminen. Näiden
lisäksi tämä ohje koskee myös uudisrakentamisella hankittavia toimitiloja,
katso tarkemmin kohta 15.1-15.2.

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa erillisiä ohjeita esim.
aluekehityshankkeissa toteutettavista hankinnoista.

1.2 Sisäasiainministeriön hallinnonalan hankintatoimen periaatteet ja tavoitteet

Hankintatoimen periaatteet

Hankintatoimi on ydintoiminnan välttämätön tukitoiminto. Sen tehtävänä on
tarjota organisaatiolle oikeanlaatuiset tuotteet ja muut palvelut taloudellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti siten, että organisaatiolla on tarvittavat edellytykset
tulokselliseen toimintaan.

Perusedellytys hankintaan ryhtymiselle on, että hankittavan tavaran tai
palvelun tarve on välttämätön ja että hankintaa varten on tarpeelliset varat tai
talousarviossa myönnetty tilausvaltuus.

Hankintatoimessa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet
sekä pyrittävä julkisen talouden ja sisäasiainhallinnon kannalta
kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Ehdokkaita ja
tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.
Hankinnoissa on riippumatta hankinnan suuruudesta toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalaki edellyttää, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään
hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman
taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden.

Hankintatoimen tavoitteet

Hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa ja taloudellista hankintaa ja
siihen liittyvää logistiikkaa sekä lisätä hankintatoimen toteutuksen tuottavuutta
koko sisäasiainhallinnossa.

Hankintatoimi tukee organisaation tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla
oikeat tuotteet, oikealla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.



Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti

5

Hankintatoimien kehittämisen tavoitteena on tuotteiden ja palvelujen
standardisoimisella yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa sekä myös supistaa
tuotevalikoimaa optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määrää.

Tavoitteena on kokonaiskustannusten alentaminen sekä tuotteiden
taloudellinen ja tehokas hallinta koko elinkaaren ajan.

Hankintatoimessa pyritään yhteistyöhön valtionhallinnon muiden
hankintayksiköiden ja valtion yhteishankintayksikön kanssa, jotta
saavutettaisiin myös koko valtion kannalta taloudellinen ja
tarkoituksenmukainen lopputulos.

Hankintatoimen arvostusta ja ammattitaitoa kehitetään määrätietoisesti.

1.3 Hankintaorganisaatio

Sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan hankintojen suunnittelua ja
koordinointia sekä tärkeimpien hankintojen valmistelua varten kansliapäällikön
apuna toimii ministeriön hankintatiimi.

Hankintatiimissä käsiteltävät asiat valmistelee ministeriön talousyksikköön
kuuluva hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä, joka ohjaa ja kehittää
kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa ja toimitila-
asioita. Ryhmä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-
asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden
valmisteluun yhteistyössä ao. osaston tai erillisyksikön kanssa.

Sisäasiainhallinnossa on myös hankintatoimen yhteistyötä varten hankinta-
asiantuntijaverkosto, johon kuuluu edustaja kustakin virastosta.

Hankintayksikkö on sisäasiainministeriön hallinnonalalla se virasto, osasto tai
muu yksikkö, jolla työjärjestyksen tai muun määräyksen perusteella on
toimivalta toteuttaa hankinta. Yksiköllä tulee olla hankinnan toteuttamiseksi
tarvittavat määrärahat tai talousarviossa myönnetty tilausvaltuus ja oikeus
tehdä sitova sopimus hankinnasta. Hankinnan voi toteuttaa myös muu
yksikkö, jos se saa toimeksiannon määrärahat omaavalta yksiköltä.

1.4 Säädökset, määräykset ja ohjeet

Julkisia hankintoja koskevat säännökset ovat hankintalaissa. Luettelo
hankintatoimintaa koskevista keskeisistä laeista, asetuksista ja määräyksistä
on liitteessä 1.

Liitteinä ovat erikseen hankintalaki (____/2006), Julkisten hankintojen yleiset
sopimusehdot (JYSE 1994) sekä EU:n komission asetus, jonka kauppa- ja
teollisuusministeriö julkaisee EU:n kynnysarvoista, liitteet 2 - 4.

Tätä ohjetta ja sen liitteissä olevaa lainsäädäntöä soveltavan on otettava
huomioon säädöksiin myöhemmin tulevat muutokset.
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1.5 Hankintalain soveltaminen

Hankintalailla säädellään julkissektorin hankintaprosessia eli hankintojen
kilpailuttamista hankinnan käynnistämisestä hankintapäätöksen
tiedoksiantoon ja sopimuksen tekemiseen. Sopimuksen sisältöä ei
hankintalaki kuitenkaan säätele.

Uuden hankintalain mukaan hankinnat jaetaan hankintalain piirissä
oleviin ja hankintalain ulkopuolisiin hankintoihin.

Hankintalain piirissä olevat hankinnat jaetaan seuraavasti:
§ Kansallisten menettelyjen mukaiset hankinnat ja
§ EU-menettelyjen mukaiset hankinnat

Kumpaakin ryhmää koskevat omat säännöksensä kilpailuttamisessa
käytettävistä hankintamenettelyistä sekä suorahankinnan perusteista. EU-
menettelyjen mukaiset hankinnat ja kansalliset hankinnat eroavat lähinnä
neuvottelumenettelyn ja suorahankinnan käyttöperusteiden osalta. Lisäksi EU-
menettelyjen mukaisissa hankinnoissa on säädellyt määräajat, kun taas
kansallisille hankinnoille ei ole säädetty määräaikoja. Näistä seikoista
tarkemmin kohdassa 4.

Hankintalain ulkopuolella olevat hankinnat jaetaan seuraavasti:
§ Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
§ Hankinnan kohteen luonteen vuoksi hankintalain ulkopuoliset hankinnat
§ Palveluhankinnan luonteen vuoksi hankintalain ulkopuoliset hankinnat ja
§ Omana työnä tai omaa yksikköä vastaavalta yksiköltä tehtävät hankinnat

(palvelukeskus, sidosyksikkö)

Kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja koskevat tämän ohjeen
kohdassa 15.3 sekä liitteessä 5 määritellyt menettelyohjeet.

Hankinnan kohteen luonteen perusteella hankintalain ulkopuolelle jäävät
alla luetellut hankinnat, joita koskevat tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 6.
Sisäasiainministeriö tekee erikseen tapauskohtaisesti päätöksen siitä, mitkä
tuotealueet (turvallisuushankinnat) kuuluvat tämän kohdan mukaisen ns.
poikkeusmenettelyn piiriin.

§ hankinnat, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteuttaminen edellyttää lakiin
perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä taikka, jos valtion keskeiset turvallisuusedut
sitä vaativat

§ hankinnat, joiden kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön
§ hankinnat, joita koskevat eri menettelysäännökset, ja jotka tehdään:
§ Suomen ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä kansainvälisen

sopimuksen nojalla tietyissä tilanteissa; tai
§ kansainvälisen järjestön erityismenettelyn nojalla; taikka
§ joukkojen sijoittamiseen liittyvän sopimuksen nojalla
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Palvelun luonteen perusteella hankintalain ulkopuolelle jäävät mm.
seuraavat hankinnat:

§ maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai
vuokraus millä tahansa rahoitusmuodolla, katso tästä tarkemmin kohta 15.1-15.2.

§ tutkimuspalvelut, jos niistä saatava hyöty koituu muillekin kuin hankintayksikölle ja
jos hankintayksikön lisäksi muukin taho on mukana korvaamassa suoritetun
palvelun

Omana työnä tai omaa yksikköä vastaavalta yksiköltä tehtävät
hankinnat, jotka jäävät hankintalain ulkopuolelle:

§ oma työ
§ sidosyksiköltä tehtävät hankinnat. Sidosyksikkö eli ns. inhouse-yksikkö on

hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen
yksikkö, jota hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden kanssa valvoo samoin
kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja sidosyksikkö harjoittaa pääosaa
toiminnastaan hankintayksikön kanssa, esim. valtiokonserniin eli budjettivaltioon
kuuluva palvelukeskus.

§ normiperusteisesti palvelun tuottamiseen yksinoikeuden saaneelta yksiköltä
tehtävät hankinnat. Tämä tulee äärimmäisen harvoin kyseeseen valtiosektorin
hankinnoissa.

Päätös, ettei hankintaan sovelleta hankintalakia, on tehtävä aina ennen
hankinnan käynnistämistä ja perusteltava asianmukaisesti.

1.6 Kynnysarvot ja hankinnan arvon laskeminen

Hankinnan ennakoidun arvon laskemisella pyritään selvittämään ja
ennakoimaan käynnistyvän hankinnan suurin kokonaisarvo. Kokonaisarvo
määrittää alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo hankintalaissa säädetyt
kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintaan soveltuvat säädökset ja
hankintamenettelyvaihtoehdot. Luettelo kansallisista ja EU-kynnysarvoista on
liitteessä 7.

Hankinnan arvoa määritettäessä otetaan huomioon kunkin hankintayksikön
yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa. Olisi
suositeltavaa, että hankintayksiköt pyrkisivät jo hankintasuunnitelman
laadintavaiheessa ryhmittelemään hankintansa tarkoituksenmukaisiksi
kokonaisuuksiksi.

Ennakoidun arvon laskemisessa on otettava huomioon myös hankinnan
vaihtoehtoiset toteuttamistavat sekä mahdolliset optiot ja muut pidennysehdot.
Ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa
hankintailmoituksen julkaistavaksi tai aloittaa muuten hankintamenettelyn.

Puite- tai vastaavassa muussa jatkuvassa sopimuksessa laskentaperusteena
on sopimuksen 48 kuukauden ennakoitu kokonaisarvo. Lisätietoja ennakoidun
arvon laskemisesta on hankintalain 17-19 pykälissä.
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Hankinnan ennakoidun arvon ylittäessä EU-kynnysarvon on lisäksi
selvitettävä, kuuluuko palvelu luonteeltaan hankintalain liitteen A ensisijaisiin
tai liitteen B toissijaisiin palveluihin. Palvelujen jaottelu on liitteessä 8.
Jos hankinta lukeutuu toissijaisiin palveluihin, noudatetaan hankinnassa
kansallisia hankintoja koskevia määräyksiä sekä teknisten eritelmien
laatimista ja jälki-ilmoitusta koskevia velvoitteita. Toissijaiset palvelut ovat
luonteeltaan sellaisia, ettei niissä nähdä tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa EU-
laajuista kilpailutusta.

Hankintaa ei saa pilkkoa eli jakaa eriin tai osiin hankintalain säännösten
välttämiseksi.

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. Näitä hankintoja koskevat
sisäasiainministeriön antamat omat erilliset menettelysäännökset, katso kohta
15.3 ja liite 5.

§ alle 15.000 euroa oleva tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut ja
palvelua koskevat käyttöoikeussopimukset

§ alle 30.000 euroa olevat sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat (hankintalain
liitteen B ryhmään 25 kuuluvat hankinnat)

§ alle 100.000 euroa olevat rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat

Kansalliset hankinnat, joissa on noudatettava kansallisia
hankintamenettelyjä.

§ kansalliset kynnysarvot ylittävät ja EU-kynnysarvot alittavat tavara- ja
palveluhankinnat, suunnittelukilpailut ja palvelua koskevat
käyttöoikeussopimukset sekä kansalliset kynnysarvot ylittävät rakennusurakat tai
käyttöoikeusurakat

§ alle 50.000 euroa olevat tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut ja
palvelua koskevat käyttöoikeussopimukset ja alle 500.000 euroa olevat
rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat, jotka voidaan toteuttaa hankinnan arvon
perusteella neuvottelumenettelyä käyttäen

EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat, joissa on noudatettava EU-
menettelyjä

§ 137.234 euroa olevat tavara- ja palveluhankinnat valtion keskushallinnossa
§ 211.129 euroa olevat paikallisviranomaisten tavara- ja palveluhankinnat
§ 5.278.277 euroa olevat rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat

Raja-arvot vahvistetaan erikseen.

Sisäasiainhallintoon sovelletaan EU-kynnysarvona keskushallinnolle
määritettyä EU-kynnysarvoa eli arvoa 137.234,- euroa ilman
arvonlisäveroa.

1.7 Käsitteet

Julkisia hankintoja koskevat käsitteet on määritelty hankintalain 5 §:ssä. Nämä
määritelmät löytyvät liitteestä 2. Lisää hankintakäsitteitä löytyy valtion
hankintatoimen käsitteistöstä, joka on valtion hankintatoimen
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neuvottelukunnan internet-sivuilla osoitteessa www.vm.fi-> valtiontalous ->
valtion omaisuus -> valtion hankintatoimen neuvottelukunta -> Valtion
hankintatoimen käsitteistö.

1.8 Hankintaprosessin vaiheet

Hankintaprosessiin kuuluu pääsääntöisesti seuraavat vaiheet:

§ Hankintojen suunnittelu
§ Hankinnan valmistelu
§ Hankintamenettelyn valinta
§ Hankinnasta ilmoittaminen
§ Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen
§ Tarjousten avaaminen ja vastaanottaminen
§ Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
§ Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
§ Tarjousten vertailu
§ Hankintapäätöksen tekeminen
§ Hankintapäätöksen tiedoksianto
§ Sopimuksen tai tilauksen tekeminen
§ Sopimuksen valvonta ja toimituksen vastaanotto
§ Laskujen käsittely ja maksaminen
§ Määrärahojen seuranta

Hankintaprosessin vaiheita käydään tarkemmin läpi ohjeen seuraavissa
kappaleissa.

2 HANKINTOJEN SUUNNITTELU

2.1 Hankintojen liittyminen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja
tulosohjaukseen

Hankintojen suunnittelu on osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Toiminnan
ja talouden suunnittelun yhteydessä on riittävän aikaisessa vaiheessa
pyrittävä ennakoimaan, millaisia hankintoja suunniteltu toiminta edellyttää.
Hankintojen suunnittelujärjestelmään kuuluvat hankintasuunnittelu ja
yksittäisen tuotteen ostotoiminnan valmistelu.

Hankintasuunnittelu sisältää kaikki suunnittelukauden hankinnat ja yksittäiset
merkittävät hankinnat hankintaohjelmiksi valmisteltuna niin, että niiden nojalla
voidaan toteuttaa ostotoiminnan valmistelu oikea-aikaisesti toimintaan
sovitettuna, varojen käytön kannalta tarkoituksenmukaisesti sekä
hankintasäädösten aikamäärät täyttäen.

Hankintojen suunnittelun yhteydessä on harkittava, onko hankinta edullisinta
toteuttaa ostamalla, vuokraamalla tai ulkoistamalla palvelun tuottaminen.
Hankintojen suunnittelussa on otettava huomioon hankintoja tukevat tai/ja
tulevia hankintoja sitovat pysyvät sekä toistaiseksi voimassaolevat tuotteiden
ja palvelujen ostosopimukset.

http://www.vm.fi-
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Ministeriö antaa vuosittain hallinnonalalle ohjeet toiminnan ja talouden
suunnittelusta sekä tulossuunnittelusta. Siihen liittyen ministeriön hankintatiimi

antaa yleiset hankintasuunnittelun ohjeet ja osastot antavat tarvittaessa
toimialansa tarkentavat hankintasuunnitteluohjeet vahvistettujen
määrärahakehysten puitteissa.
Hankintojen suunnittelussa noudatetaan tuotteiden ja palvelujen A, B, C -
luokittelua. Hankinnasta vastaavat yksiköt laativat kattavat
hankintasuunnitelmat, ja laativat hankintasuunnitteluohjeet huomioon ottaen
toteutusaikataulun niistä A- ja B-nimikehankinnoista, joiden toimeenpano on
ennakolta erikseen valmisteltava ja /tai edellyttää toimintaan sopeuttamista.

Toteutusaikataulussa on esitettävä toiminnan ja käyttöön saamisen
aikataulutus, talousarviosta johtuva varojenkäyttö, sekä hankintasäädösten
määräajoista johtuvat määräajat, yhteen sovitettuna hankinnan valmistelun ja
läpiviennin tarvitsemaan työ- ja aikamäärään.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset sisällyttävät
hankintasuunnitelmat omiin tulossuunnitelmiinsa sekä ministeriön ja viraston
väliseen tulossopimukseen.

Sisäasiainministeriön oman virastokohtaisen hankintasuunnitelman kokoaa
osastojen valmistelun jälkeen ministeriön talousyksikkö.

Virastot ja laitokset lähettävät hankintasuunnitelmansa ao. ministeriön
ohjaavalle osastolle. Ministeriön osastot kokoavat toimialansa ja osastonsa
hankintasuunnitelmat ja toimittavat ne ministeriön hankintatiimille, joka
valmistelee ehdotuksen A-hankintojen ja erityisiä toimenpiteitä edellyttävien
hankintojen toteuttamismenettelyiksi. Toteuttamismenettelyt voivat koskea
esim. hankintoja, jotka ministeriö kilpailuttaa keskitetysti koko hallinnonalan
puolesta tai jotka edellyttävät toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Ministeriö voi
myös antaa kilpailutuksen toteuttamisen toimeksiantona hallinnonalan
virastolle tai ulkopuoliselle.

Hankintatiimin ehdotus hankintojen toteuttamismenettelyiksi käsitellään
ministeriössä kansliapäällikön ja osastopäälliköiden välisissä
tuloskeskusteluissa. Menettelyt vahvistetaan osana hallinnonalan
tulossuunnitelmaa ministeriön johtoryhmässä joulukuussa.

Vahvistetut hankintojen toteuttamismenettelyt otetaan myös osaksi ministeriön
ja virastojen välisiä tulossopimuksia.

Hankintasuunnitelma on sopeutettava suunnitteluvuoden menokehykseen ja
talousarvioon.

Toimitilojen vuokraus ja muu tilojen käyttöön saaminen sisällytetään omana
osanaan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Suunnitteluvelvollinen on se
yksikkö, jonka käyttöön ja tarpeeseen vuokrattavat tilat tulisivat. Uudet
toimitilavuokraukset tulee esittää hankintasuunnitelmissa A-hankintoina.
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Hankintasuunnitteluprosessia on kuvattu tulossuunnittelukierroksen osana
liitteessä 9 (aikajana hankintasuunnittelussa ja TTS:ssä).

3 HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN SISÄASIAINMINISTERIÖSSÄ

3.1 Hankintojen toteuttamismenettelyt

Kun sisäasianministeriö on vahvistanut koko hallinnonalan hankintojen
toteuttamismenettelyt hallinnonalan tulossuunnitelmassa, voidaan hankintojen
toteuttaminen aloittaa. Ministeriön osastot vahvistavat osaltaan toimialansa
hankintasuunnitelman ja mahdolliset hankintojen toteuttamismenettelyt.
Virastot ja laitokset vahvistavat oman hankintasuunnitelmansa ja siihen
liittyvät toteuttamismenettelyt ottaen huomioon hallinnonalan ja toimialan
päätetyt hankintojen toteuttamismenettelyt.

Sisäasiainministeriön hankintatiimi käsittelee valmistelevasti tärkeimmät
hankintaohjelmat, keskitetyt tai erityisiä toimenpiteitä edellyttävät hankinnat ja
niiden päätösvaiheet sekä kilpailutuksiin liittyvät päätökset. Toimialan
vahvistetut hankintasuunnitelmat toimitetaan tiedoksi hankintatiimille.

Hankinnat toteutetaan vahvistetun hankintasuunnitelman mukaisesti joko:

1. valtion yhteishankintayksikön tekemiä puitejärjestelyjä ja puitesopimuksia
käyttäen (Hansel Oy),

2. sisäasiainministeriön voimaan saattamiin sopimuksiin perustuen,
3. sisäasiainministeriön tekemiin puitejärjestelyihin perustuen,
4. yhteishankintana muiden viranomaisten kanssa tai kyseistä toimintaa

hoitavalta viranomaiselta tai
5. siten, että hankinnan toteuttaja noudattaa tämän ohjeen

hankintamenettelyjä.

Hyväksyttävien vähimmäishankintaehtojen saavuttamiseksi on käytettävä
hyväksi sisäasiainministeriön, Hansel Oy:n ja muiden valtion keskitettyjä
hankintoja hoitavien laitosten yhteishankintoja sekä pyrittävä yhteistoimintaan
samalla alueella toimivien tai samanlaisia tavaroita käyttävien valtion
virastojen ja laitosten kanssa.

Hankintaehtojen parantamiseksi hankinnoissa on ylläpidettävä kilpailua
toimittajien kesken ja hankinnat on toteutettava mahdollisimman taloudellisina
erinä sekä käytettävä edullisinta tarjolla olevaa jakelutietä.

Hankinnan toimeenpanossa tulee ottaa huomioon mm. seuraavanlaisia
seikkoja:

§ hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ja kynnysarvot
§ ostotoiminnan suorittamista koskevat erityiset ohjeet ja rajoitukset
§ määräykset ja ohjeet hankintojen muusta toteuttamiseen liittyvästä

ehdosta tai seikasta, kuten projektien perustamisesta, viranomaisten
yhteistyöstä, ulkopuolisesta rahoituksesta jne.

§ hankintojen tai tuotteiden voimassaoleviin sopimuksiin sisältyvät
pakottavat ehdot
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3.2 Ostotoiminnan eli hankinnan valmistelu

Ostotoiminnan valmistelulla tarkoitetaan hankinnan toimeenpanovaihetta,
jossa hankintayksikkö aloittaa hankintaprosessin.

Hankintaa aloitettaessa ja hankinnan kohdetta määriteltäessä on otettava
huomioon, että hankinnan on perustuttava välttämättömään tarpeeseen ja että
käyttöön hankittaville raaka- ja tarveaineille, puolivalmisteille ja valmiille tai
tilauksesta valmistettaville tavaroille tai ohjelmille ei tule asettaa suurempia
laatuvaatimuksia kuin tavaroiden käyttötarkoitus ja -tarve kohtuudella
edellyttää.

Hankinnan kohdetta määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon julkisen
hallinnon standardointivaatimus ja pyrittävä hankkimaan yleisesti käytössä
olevia tuotemalleja ja -laatuja.

Ennen hankinnan käynnistämistä on uusien järjestelmien käyttöönotosta
tehtävä ao. hallinnon tasolla käyttöönottopäätös, jonka yhteydessä on
ratkaistava myös järjestelmien käytön ja ylläpidon vastuut.

Hankinta on valmisteltava huolellisesti, jotta käytettävillä määrärahoilla
saadaan parhaat mahdolliset tulokset ja hankinnan muustakin
asianmukaisesta läpiviemisestä voidaan olla jo etukäteen varmoja.

Hankintaa valmisteltaessa on erityisesti varmistuttava, että tarvittavat varat
ovat hankintayksikön käytössä. Suunnitelmasta aikaistetussa, viivästyneessä
tai puuttuvasta hankinnasta on varmistustoimenpiteet kirjattava
valmisteluasiakirjoihin.

Suurten hankintojen osalta on toimeenpanosta tehtävä erillinen
hankintaohjelma, joka sisältää ainakin hankinnan toteuttamista koskevan
aikataulun (milloin hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on lähetettävä, mihin
mennessä tarjoukset tulee jättää, tarjousten hinnan ja teknisten selvitysten
vaatima aika, hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto,
sopimusneuvottelut, sopimuksen tekeminen, arvioitu toimitusaika, tuotteen
käyttöönottamiseen arvioitu aika ja muut aikaa vievät toimenpiteet). Ohjelma
on samalla mahdollisen hankintaprojektin toteutusaikataulu.

Hankintaohjelma on ajoitettava siten, että raha-arvoltaan merkittävät
hankinnat voidaan, erikseen niin päätettäessä, tarvittaessa ennakoivasti
käynnistää pyytämällä tarjouksia jo ennen talousarvion hyväksymistä.

Muutkin hankinnat on pyrittävä jaksottamaan kalenterivuosittain
hankintatarpeen ja maksujen jakautumisen osalta tarkoituksenmukaisella
tavalla. Erityisesti ylläpitävään huoltoon tarkoitettujen tuotteiden käyttö ja
varojen kulutus on suunniteltava koko vuoden kattavaksi ajaksi.
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4 HANKINTAMENETTELYT

4.1 Hankintamenettelyn valinta

Se, mitä hankintamenettelyä hankinnassa tulee käyttää, riippuu hankinnan
arvosta, kohteesta, monimutkaisuudesta, valintaperusteesta sekä markkinoilla
toimivien toimittajien lukumäärästä. Tässä kohdassa käsitellään vain
hankintalain soveltamisalan piirissä olevien hankintojen hankintamenettelyjä.

Hankintamenettelyjä ovat:

§ Avoin menettely
§ Rajoitettu menettely
§ Neuvottelumenettely
§ Kilpailullinen neuvottelumenettely
§ Suorahankinta
§ Suunnittelukilpailu
§ Puitejärjestely
sekä
§ Dynaaminen hankintajärjestelmä
§ Sähköinen huutokauppa

Hankinnoissa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia kilpailuolosuhteita
ja käyttämään ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Avoin menettely
sopii tavallisiin hankintoihin, joihin kaikille tarjoajille annetaan mahdollisuus
osallistua ja rajoitettu menettely niihin hankintoihin, joissa on tarve ennalta
rajata osallistujien lukumäärää.

Neuvottelumenettelyä ja kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää
vain hankintalain määrittämissä tapauksissa, kun hankinnan kohde tai luonne
edellyttää neuvottelujen käymistä hankinnan kohteen, sen
toteutusvaihtoehtojen tai sopimusehtojen määrittelyn tarkentamiseksi.

Suorahankinta voidaan tehdä, kun hankintalaissa mainitut suorahankinnan
perusteet täyttyvät.

Suorahankinnan, neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen
neuvottelumenettelyn käyttö on perusteltava hankinnan käynnistämistä
koskevan menettelytaparatkaisun yhteydessä.

Lisäksi erityistilanteissa voidaan käyttää dynaamista hankintajärjestelmää ja
sähköistä huutokauppaa. Sisäasiainministeriö tulee antamaan niiden käytöstä
myöhemmin ohjeet.

4.2 Avoin menettely

Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö
käynnistää hankinnan julkaisemalla hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa
kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen.
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Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö voidaan lähettää hankintailmoituksen
julkaisemisen ohella myös suoraan sellaisille tavaran- tai palveluntoimittajille
tai urakoitsijoille, joilta erityisesti halutaan tarjous. Tasapuolinen kohtelu
edellyttää kuitenkin, että kaikki tarjoajat saavat saman informaation
hankkeesta. Toimittaja tai urakoitsija on valittava tarjouksen jättäneiden
joukosta.

Yksinkertaisissa hankinnoissa avoimen menettelyn hankintailmoitus voi jo
sellaisenaan olla varsinainen tarjouspyyntö, jos keskenään vertailukelpoisten
tarjousten tekeminen on hankintailmoituksen nojalla mahdollista.

Useimmiten hankintailmoituksessa voidaan rajoittua mainitsemaan vain
tarjouspyynnön pääkohdat, ja varsinaiset tarjouspyyntöasiakirjat tai muut
lisätiedot lähetetään myöhemmin niille ehdokkaille, jotka sitä erikseen
pyytävät.

4.3 Rajoitettu menettely

Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa
hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat
toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön
valitsemat ehdokkaat, jotka täyttävät tarjoajille hankintailmoituksessa asetetut
vähimmäisvaatimukset sekä objektiiviset ja syrjimättömät perusteet, voivat
tehdä tarjouksen. Tarjoajia on kutsuttava rajoitetussa menettelyssä vähintään
viisi, paitsi silloin, jos soveltuvia ei ole tarpeeksi.

Tarjoajien esivalinnassa käytettäviä vähimmäisvaatimuksia sekä perusteita
käsitellään kohdassa 5.5.4.

4.4 Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa
hankintayksikkö ottaa yhteyden valitsemiinsa toimittajiin ja neuvottelee yhden
tai useamman toimittajan kanssa tarjousten mukauttamiseksi esitettyihin
vaatimuksiin ja ehtoihin.

Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa
perustetta sen käytölle.

Hankintayksikkö voi ensinnäkin siirtyä neuvottelumenettelyyn sekä
kansallisissa että EU-hankinnoissa. Siirtymisen edellytyksenä on, että
avoimella tai rajoitetulla tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä on saatu
tarjouksia, jotka eivät ole sisällöltään vastanneet tarjouspyynnön ehtoja tai
joita ei voida hyväksyä hankintalaissa määrätyin perustein. Lisäehtona on
vielä se, ettei aiemmin esitettyjä sopimusehtoja muuteta olennaisesti.
Hyväksyttäviä tarjouksia ei ole saatu esimerkiksi silloin, kun kaikki tarjoukset
ylittävät käytettävissä olevat varat, mikään tarjoajista ei täytä asetettuja
vähimmäisedellytyksiä tai mitkään tarjotuista tuotteista ei sovellu
käyttötarkoitukseen. Hyväksyttävä tarjous edellyttää siis, että tarjoaja on
kelvollinen ja tarjous noudattaa tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja.
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Neuvottelumenettelyyn siirtyminen edellyttää pääsääntöisesti
hankintailmoituksen julkaisemista. Uutta hankintailmoitusta
neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos
neuvotteluihin otetaan mukaan kaikki ensimmäisellä kierroksella (avoimessa
tai rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä) mukana olleet
hyväksyttävät tarjoajat, jotka ovat tehneet muotovaatimukset täyttävän
tarjouksen.

Neuvottelumenettelyyn on kutsuttava vähintään kolme ehdokasta, jos
soveliaita on riittävästi.

Neuvotteluja voidaan käydä myös vaiheittain siten, että mukana olevien
tarjousten määrää vähennetään käyttämällä tarjousten valintaperusteita.
Vaiheittaisuudesta on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Muut neuvottelumenettelyn käytön perusteet on jaettu kansallisia hankintoja
koskeviin ja EU-hankintoja koskeviin perusteisiin.

Kansallisen neuvottelumenettelyn perusteet liittyvät hankinnan arvoon,
hankinnan luonteeseen, poikkeukselliseen kiireeseen sekä muihin
erityistilanteisiin seuraavasti:

§ Tavara- ja palveluhankinta, jonka ennakoitu kokonaisarvo on alle 50.000 euroa
sekä rakennusurakka, jonka ennakoitu kokonaisarvo on alle 500.000 euroa

§ Hankinta, jonka luonteen vuoksi tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole
tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa
tai rajoitettua menettelyä käyttäen

§ Hankinta, jonka luonne tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista
etukäteistä kokonaishinnoittelua

§ Tutkimus, selvitys-, suunnittelu-, arviointi- ja koulutushankinta, joka edellyttää
palveluntarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden
erityistä arviointia

§ Poikkeuksellisen kiireellinen hankinta, johon hankintayksikkö ei ole voinut
kohtuudella varautua

§ Julkisen ja yksityisen sektorin sopimusperusteisia tai rakenteellisia
yhteistyöjärjestelyjä koskeva hankinta sekä kehitysluonteinen pitkäkestoinen
hankinta

§ Valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävä sosiaali- ja terveyshuollon
palveluhankinta

§ Moniammatillista erityisosaamista edellyttävä palveluhankinta erityisesti sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä työvoimapalvelujen alalla

§ Palvelua koskevat käyttöoikeussopimukset ja käyttöoikeusurakan saajan valinta
§ Rakennusurakka, jossa rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai

kehittämistä varten eikä hankintayksikölle koituvan taloudellisen hyödyn
saamiseksi tai tutkimus- tai kehittämiskulujen korvaamiseksi

EU-hankintojen neuvottelumenettelyn perusteet ovat seuraavat:

§ Hankinta, jonka luonne tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista
etukäteistä kokonaishinnoittelua
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§ Palveluhankinta, kuten rahoituspalvelujen, rakennusten suunnittelupalvelujen
sekä muiden asiantuntija- ja osaamispalvelujen hankinta, jossa hankinnan
luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti,
että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen

§ Rakennusurakka, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai
kehittämistä varten eikä kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- tai
kehittämiskulujen korvaamiseksi

§ Käyttöoikeusurakan saajan valinta

Neuvottelumenettelyyn siirtyminen EU-hankinnoissa

Avoin menettely Rajoitettu menettely

Ennakkoilmoituksen vaikutukset

Hankintailmoitus Hankintailmoitus

Väh. 37 pv

Väh. 52 pv Osallistumishakemukset

Tarjouspyynnöt

Väh. 40 pv
Tarjoukset saadaan

Tarjoukset saadaan

Neuvottelumenettelyyn siirtyminen

Neuvotellaan kaikkien Ei neuvotella kaikkien
tarjoajien kanssa tarjoajien kanssa

Hankintaneuvottelut Hankintailmoitus
Väh. 37 pv

Hankintapäätös
Päätöksen tiedoksianto Osallistumishakemukset

Neuvottelukutsut
Jälki-ilmoitus
48 pv:n kuluessa Hankintaneuvottelut

Hankintapäätös
Päätöksen tiedoksianto

Jälki-ilmoitus 48 pv:n kuluessa
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4.5 Suorahankinta

Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö
julkaisematta hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai
useamman toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen
ehdoista.

Suorahankintaa voidaan käyttää vain seuraavilla hankintalaissa säädetyillä
perusteilla.

§ Ei ole lainkaan saatu osallistumishakemuksia tai tarjouksia tai sopivia tarjouksia
§ Ennalta arvaamaton hankintayksiköstä riippumaton äkillinen kiire
§ Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain yksi

toimittaja voi toteuttaa hankinnan
§ Tutkimus- tai kokeilutarkoitukseen valmistettava tavara
§ Raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tuotteet
§ Hankinta toimintansa lopettavalta tavarantoimittajalta
§ Palvelunhankinta suunnittelukilpailun voittajalta
§ Lisä-, jatko- ja toistohankinnat niille hankintalaissa määritetyin perustein

Hankinta kotiinkutsutilauksena yhteishankintayksikön, oman hallinnonalan tai
viraston puitesopimuksen, puitesopimuksen lisähankintaoikeuden (option)
taikka yhden toimittajan kanssa solmitun puitejärjestelyn perusteella ei
myöskään edellytä hankintailmoitusta eikä kilpailutusta.

Kiireellä tarkoitetaan hankintayksikölle ennalta arvaamattomista syistä
aiheutunutta äärimmäistä kiirettä, ts. tilannetta, joka ei johdu
hankintayksiköstä itsestään ja jota ei ole voitu kohtuudella ennakoida.
Esimerkkinä äärimmäisestä kiireestä voidaan mainita onnettomuus tai ennalta
arvaamaton laitteen rikkoutuminen ja siitä johtuva varaosatarve.
Tavallisemmissa kiiretapauksissa voidaan käyttää myös neuvottelumenettelyä
kansallisissa hankinnoissa tai nopeutettua neuvottelumenettelyä EU-
hankinnoissa.

Syy suoran hankinnan käyttämiseen on todettava ennalta ja se on
perusteltava hankintapäätökseen tai siihen liittyvään muuhun
asiakirjaan.

4.6 Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullinen neuvottelumenettely on uusi hankintamenettely. Se soveltuu
erityisen monimutkaiseen hankintaan, jonka toteutusvaihtoehtoa ei kyetä
määrittelemään ilman tarjoajien kanssa käytäviä neuvotteluja. Jos
hankintayksikkö valitsee tämän menettelyn, sen on varattava riittävät resurssit
ja osaaminen hankinnan toteuttamiseen tällä tavoin.

Kilpailullinen neuvottelumenettely käynnistetään hankintailmoituksella, jonka
perusteella halukkaat toimittajat lähettävät osallistumishakemuksensa.
Hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen tarjoajien kanssa
löytääkseen yhden tai useampia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka täyttävät sen
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tarpeet ja joiden perusteella valittuja tarjoajia pyydetään tekemään
tarjouksensa.
Neuvottelun pohjana toimivat hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa
määritellyt hankinnan tavoitteet ja tarpeet. Neuvottelu voi tapahtua vaiheittain
samoin ehdoin kuin neuvottelumenettelyssä. Tarjoajia on kohdeltava
neuvottelussa tasapuolisesti eikä hankintayksikkö saa paljastaa menettelyn
aikana muille tarjoajille toisten tarjoajien ehdottamia ratkaisuja tai
luottamuksellisia tietoja.

Neuvottelujen jälkeen hankintayksikön on pyydettävä tarjoajilta lopulliset
tarjoukset. Hankinnan valintaperusteena voi olla vain kokonaistaloudellinen
edullisuus. Tarjousten käsittelyssä on käytettävä hankintailmoituksessa tai
hankekuvauksessa käytettyjä vertailuperusteita.

4.7 Puitejärjestely

Puitejärjestely on uusi toimintamalli, joka johtaa puitesopimukseen yhden tai
useamman hankintayksikön ja yhden taikka kolmen tai useamman toimittajan
välillä. Puitejärjestelyä tehtäessä vahvistetaan hankintayksikön ja toimittajan
kesken solmittavan puitesopimuksen ja puitesopimuksen voimassaoloaikana
tehtävien yksittäisten hankintasopimusten ehdot tai osa ehdoista.
Puitejärjestely voi pääsääntöisesti olla voimassa enintään neljä vuotta.

Toimittajat puitejärjestelyyn on valittava avoimella, rajoitetulla,
neuvottelumenettelyllä tai suorahankinnalla.

Toimittajien valinnassa puitejärjestelyyn käytetään tarjoajan soveltuvuudelle
asetettavia vähimmäisvaatimuksia ja tarjoajien valintakriteerejä.

Puitejärjestely voidaan tehdä kolmella tavalla:

§ Puitejärjestely yhden toimittajan kanssa siten, että ehdot on sovittu
§ Puitejärjestely vähintään kolmen toimittajan kanssa siten, että ehdot on sovittu
§ Puitejärjestely vähintään kolmen toimittajan kanssa siten, että osa ehdoista on

jätetty auki. Toimittajavalinta tehdään tällöin ns. kevennetyn kilpailutuksen
perusteella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

4.8 Puitejärjestelyyn liittyminen

Puitejärjestelyn kilpailuttaja antaa toimintaohjeet puitejärjestelyyn liittymisestä
hankintayksiköille. Hanselin puitejärjestelyistä löytyy tietoa Hanselin
kotisivuilta, osoitteesta www.hansel.fi.

http://www.hansel.fi.
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5 HANKINNASTA ILMOITTAMINEN

5.1 Hankintailmoituksen tarkoitus

Hankintailmoituksen tarkoituksena on tiedottaa tarjouskilpailusta avoimesti,
varmistaa todellisen kilpailun toteutuminen ja antaa kaikille yrityksille
mahdollisuus osallistua julkissektorin tarjouskilpailuihin. Hankinnoista
ilmoittaminen tukee avoimuuden periaatteen toteutumista julkisissa
hankinnoissa.

Hankintailmoituksen tekeminen on pakollista sekä kansallisissa
hankinnoissa että EU-hankinnoissa uuden hankintalain mukaan.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske hankintalain soveltamisalan ulkopuolisia
hankintoja.

5.2 Hankintailmoitukset

Ilmoituslajeja ovat:

§ ennakkoilmoitus
§ hankintailmoitus
§ suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
§ käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus
§ jälki-ilmoitus

Hankintailmoitusta käytetään sekä kansallisissa hankinnoissa että EU-
hankinnoissa hankinnan käynnistämiseen avoimessa, rajoitetussa,
neuvottelu- ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Suorahankinnassa
ei tehdä hankintailmoitusta.

Muut ilmoituslajit ovat käytössä vain EU-hankinnoissa.

Ennakkoilmoitus tulisi laatia kalenterivuoden alussa niin pian kuin mahdollista,
jos hankintayksikkö haluaa lyhentää ennakkoilmoituksen julkaisemisella
hankintamenettelyn määräaikoja. Sillä tiedotetaan ennakolta vuoden aikana
toteutettavista EU-hankinnoista.

Jälki-ilmoituksella tiedotetaan tehtyä hankintaa koskevat tiedot EU-
hankinnoissa. Jälki-ilmoituksen tekeminen ei poista velvollisuutta saattaa
hankintapäätös tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille EU-hankinnoissa.  Jos
ilmoitettua hankintaa ei toteuteta, on hankintayksikön laadittava jälki-ilmoitus
myös hankinnan toteuttamatta jäämisestä. Sama koskee myös ennakko-
ilmoitettua hankintaa.

Hankintailmoituksen julkaisemiselle sekä osallistumishakemuksen jättämiselle
ja tarjousajalle on hankintalaissa säädetty EU-hankintojen osalta ehdottomasti
noudatettavat määräajat. Kansallisten hankintojen ilmoittamiselle ei ole
säädettyjä määräaikoja.
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EU-hankintamenettelyille säädettyjä määräaikoja voidaan lyhentää seuraavin
keinoin:

§ käyttämällä nopeutettua rajoitettua tai neuvottelumenettelyä kiiretilanteissa
§ käyttämällä ennakkoilmoitusta määräaikojen lyhentämiseen
§ toimittamalla hankintailmoitus julkaistavaksi sähköisesti tai
§ asettamalla tarjousasiakirjat sähköisesti saataville ja ilmoittamalla internet-osoite

hankintailmoituksessa.

EU-hankintamenettelyjen määräajat ja niiden lyhentämisvaihtoehdot ovat
liitteessä 11.

Hankintailmoitukset tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä ilmoitetaan tarjouksentekokieli, joka on pääsääntöisesti
suomi tai ruotsi.

Vastuu ilmoituksista sekä niitä koskevien määräaikojen noudattamisesta EU-
hankinnoissa on sillä hankintayksiköllä, jonka tehtäväksi hankinnan tai oston
toteuttaminen on määrätty.

5.3 Ilmoituskanavat ja ilmoituksen sisältö

Ilmoitukset kansallisissa hankinnoissa ja EU-hankinnoissa julkaistaan
Hankintailmoitus-porttaalissa (HILMA) osoitteessa www.hankintailmoitus.fi,
joka on ainoa ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseen hyväksytty ilmoituskanava.

Tämän lisäksi Edita Oyj julkaisee hankintailmoituksia Credita-palvelussa
osoitteessa www.credita.fi, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus r.y.
vastaavasti osoitteessa www.tieke.fi ja Inoa Oy osoitteessa www.inoa.fi.
Hankintailmoituksia voidaan myös julkaista hankintayksikön internet-sivuilla
sekä sanoma- tai aikakauslehdessä. Ilmoittaminen näillä keinoin ei kuitenkaan
täytä pakollista ilmoitusvelvollisuutta.

Jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat sisällön osalta toisistaan,
on hankintailmoituksen teksti ratkaiseva.

Ilmoitusten sisällöt käyvät ilmi yksityiskohtaisesti em. internet-sivuilta.

6 TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

6.1 Yleistä

Tarjouspyynnön laatiminen on hankintaprosessin tärkein vaihe ja siihen
kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Puutteellisen tarjouspyynnön korjaaminen
kilpailutusprosessin käynnistyttyä tuottaa kaikille osapuolille ylimääräistä
vaivaa ja asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan.

Pitkäkestoisen sopimuksen kilpailuttamisen tarve ja sopimuskauden pituus
tulee pääsääntöisesti ratkaista noin 3-4 vuoden välein, ellei vuotuisella
kilpailuttamisella ole taloudellisia tai toiminnallisia perusteita.

http://www.hankintailmoitus.fi
http://www.credita.fi
http://www.tieke.fi
http://www.inoa.fi.
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6.2 Tarjouspyynnön saajat ja muoto

Jos hankintayksikkö on valinnut avoimen menettelyn, on kaikilla halukkailla
mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja saada tarjouspyyntö.

Rajoitetussa menettelyssä tarjouskilpailuun on kutsuttava ehdokkaiden
joukosta vähintään 5 ehdokasta ja neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssä tarjouskilpailuun on kutsuttava vähintään 3
ehdokasta.

Jos ilmoittautuneista ei ole soveltuvia edellä mainittua määrää, otetaan vain
soveltuvat ehdokkaat tarjoajiksi. Myös tarjoajien enimmäismäärä voidaan
ilmoittaa. Ilmoitettu enimmäismäärä sitoo hankintayksiköitä eikä tarjoajia voida
valita ilmoitettua enimmäismäärää enempää.

Tarjoajille lähetettävä tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin
selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään
vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa
pyydetään toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa.
Tarjousajan tulee kansallisissa hankinnoissa olla kohtuullinen ja EU-
hankinnoissa valitulle hankintamenettelylle säädetyn määräajan mukainen.

Tarjouspyyntö voidaan tehdä suullisesti vain poikkeustapauksissa
neuvottelumenettelyssä tai suorahankinnassa, jos on esimerkiksi kyse
erityisen kiireellisestä hankinnasta.  Kansallisen kynnysarvon alle jäävien
hankintojen osalta voidaan tarjouspyyntö tehdä poikkeuksellisesti myös
suullisesti. Katso siitä tarkemmin liite 5.

Jos suorahankinnassa tai neuvottelumenettelyssä ei ole laadittu kirjallista
tarjouspyyntöä, on käytävistä neuvotteluista pidettävä pöytäkirjaa, josta käy
ilmi neuvottelun kulku ja tarjoajien asemaan vaikuttavat tiedot.

6.3 Tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun sisältö

Tarjouspyynnössä on hankinnan laadusta ja arvosta riippuen ilmoitettava
kaikki hankintaan liittyvät keskeiset tiedot. Näistä osa on pakollisia kaikissa
hankinnoissa ja osa on pakollisia ainoastaan EU-hankinnoissa.
Tarjouspyynnössä on hyvä ilmoittaa myös muut seikat, joilla voi olla
merkitystä hankintamenettelyssä:

Yleiset kaikkia tarjouspyyntöjä koskevia sisältövaatimukset:

§ hankintayksikön nimi, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön tiedot
§ hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan kohteeseen liittyvät toiminnalliset

ominaisuudet ja laatuvaatimukset riittävän yksityiskohtaisesti sekä tiedot myös
hankittavista määristä ja yksiköistä tai puitesopimuksen osalta esimerkiksi arvio
edellisen kauden volyymeistä.

§ ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo
asiakirjoista, joita näiden on tätä varten toimitettava, katso tarkemmin kohta 6.4

§ hankinnassa käytettävä tarjousten valintaperuste: halvin hinta tai
kokonaistaloudellinen edullisuus
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§ jos käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, on ilmoitettava
käytettävät vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys, katso tarkemmin kohta 6.7

§ määräaika tarjousten tekemiselle
§ osoite, johon tarjoukset on toimitettava
§ tarjousten voimassaoloaika

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on lisäksi ilmoitettava:

§ viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen
§ kieli, jolla tarjoukset on laadittava
§ jos käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, on ilmoitettava

käytettävät vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus eli ns. painoarvot tai
niiden vaihteluväli paitsi tilanteissa, joissa se ei perustellusti ole mahdollista,
jolloin voidaan vertailuperusteet ilmoittaa tärkeysjärjestyksessä

Lisäksi kummassakin hankintamenettelyssä voidaan tarjouspyynnössä
ilmoittaa myös muut tiedot, joilla on merkitystä hankintamenettelyssä ja
tarjousten tekemisessä. Tällaisia tietoja voivat olla mm.

§ vaihtoehtojen sallittavuus ja vaihtoehtojen vähimmäisvaatimukset
§ osatarjousten sallittavuus
§ poissulkuperusteita koskevat selvitykset
§ hintojen ilmoittamistapa, esim. pyyntö esittää kokonaishinta ja tarvittaessa eritellyt

yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa, arvonlisävero ja/tai hinnanmuutosperusteet
§ toimitusaika, joka on pyrittävä määrittämään mahdollisimman väljäksi, ellei

ehdottomasti tarvita tiettynä aikana tapahtuvaa toimitusta taikka sopimuskausi ja
mahdollinen optiokausi,

§ toimitusehto yleisiä toimitusehtolausekkeita käyttäen, ks. liite 12
§ tavaran osalta lähetysosoite
§ maksuehtosuositus (yleensä ”14 pv./. ”, ” 14 pv netto” tai ”30 pv netto” taikka

tarjoamanne”),
§ takuuehdot,
§ ylläpito- ja huoltopalvelut,
§ koulutus ja ohjekirjat,
§ muut tarpeelliset selvitykset, kuten esim. myyjältä mahdollisesti vaadittavan

raaka-aine- tai ennakkomaksun vakuuden määrä, laatu ja voimassaolo, tavaran
vastaanottoon liittyvät seikat, pakkaustoivomukset, yhteyshenkilöt ja vaatimukset
immateriaalisista oikeuksista sekä

§ ilmoitus julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen JYSE 1994 valtion yleisten
tietotekniikkahankintojen VYSE 1998 tai muiden sopimusehtojen noudattamisesta
taikka hankintayksikön oma sopimusluonnos.

Hankintaennakkoa voidaan myöntää vain, mikäli se on valtion edun mukaista.
Tarjouspyynnön yhteydessä ei ennakkoa saa yleensä tarjota, mutta mikäli
ennakon tarjoaminen perustellussa poikkeustapauksessa on valtion kannalta
edullista, tulee myyjältä vaatia selvitys ennakon vaikutuksesta hintaan.

Ennakko on sovittava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi ja sille on aina
vaadittava riittävä vakuus. Myös myyjän käytettäväksi luovutettavista raaka-
tai tarveaineista on vaadittava vakuus, ellei luovutettavan omaisuuden
vähäinen arvo tai muut erityiset syyt tee sitä tarpeettomaksi. Mikäli ennakkoa
poikkeuksellisesti tarjotaan tai myyjälle aiotaan luovuttaa raaka- tai
tarveaineita, on jo tarjouspyynnössä selvästi ilmoitettava, minkä suuruinen ja
millaisen vakuuden on oltava sekä kuinka pitkään sen tulee olla voimassa.
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Neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ehdokkaille
esitetään neuvottelukutsu, jossa on oltava tarjouspyyntö tai hankekuvaus tai
ilmoitus siitä, mistä nämä asiakirjat ovat saatavissa, määräaika asiakirjojen
pyytämiselle sekä tieto asiakirjoista mahdollisesti perittävän maksun
suuruudesta ja maksutavasta.

Neuvottelukutsussa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:
§ hankintayksikön nimi, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön tiedot
§ hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset

riittävän yksityiskohtaisesti sekä tiedot myös hankittavista määristä ja yksiköistä
tai puitesopimuksen osalta esimerkiksi arvio edellisen kauden volyymeistä.

§ ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä luettelo
asiakirjoista, joita näiden on tätä varten toimitettava, katso tarkemmin kohta 6.4

§ hankinnassa käytettävä tarjousten valintaperuste: halvin hinta tai
kokonaistaloudellinen edullisuus

§ jos käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, on ilmoitettava
käytettävät vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys, katso tarkemmin kohta 6.7

§ määräaika tarjousten tekemiselle
§ osoite, johon tarjoukset on toimitettava
§ tarjousten voimassaoloaika

Lisäksi siinä voidaan ilmoittaa myös muut tiedot, joilla on merkitystä
hankintamenettelyssä samalla tavoin kuin aiemmin määriteltiin tarjouspyynnön
osalta.

6.4 Ehdokkaiden soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset

Hankintayksikkö voi selvittää toimittajien soveltuvuutta hankinnan
toteuttamiseen. Tämä tapahtuu asettamalla hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, rahoituksellista
ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä
sekä laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Vähimmäisvaatimusten
täyttyminen osoitetaan toimittamalla hankintayksikön pyytämät selvitykset
näistä seikoista.

Vaatimusten tulee liittyä toimittajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja ne
on ehdottomasti suhteutettava hankinnan luonteeseen,
käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Niitä tarvitaan erityisesti
palveluhankinnoissa, vuosi- ja puitesopimushankinnoissa sekä mm.
rakennussektoriin liittyvissä hankinnoissa.

Oikeuskäytännöstä on pääteltävissä, että tarjoajalle asetettujen
vähimmäisvaatimusten ei tarvitse aina täyttyä osallistumishakemuksen jättö-
tai tarjouksentekohetkellä. Täten mm. sellaisissa palveluhankinnoissa joissa
tarjouskilpailuun osallistuu myös toimintaansa käynnistäviä yrityksiä riittää,
että ehdokas tai tarjoaja esittää selvityksen vähimmäisvaatimuksesta,
suunnitelmista tai edellytyksistä täyttää vaatimukset vasta hankintapäätöstä
tehtäessä tai jopa sopimussuhteen alkaessa.

Käynnistyvät yritykset voivat siis korvata pyydetyt selvitykset mm.
liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyllä kuvauksella tulevasta toiminnasta.
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Tämä seikka tulee huomioida vaatimuksia asetettaessa. Tarvittaessa tulee
pyytää tarjouksentekovakuus, jolla ehdokas tai tarjoaja takaa, että hänen
ilmoittamansa tiedot pitävät paikkansa.

Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa käytettävät perusteet voidaan ilmoittaa
tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella, jonka ehdokkaan tai tarjoajan
tulee täyttää. Tästä on malli liitteessä 13

Pääsääntöisesti tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset joko
täyttyvät tai eivät täyty. Niiden paremmuutta ei siis verrata. Uuden hankintalain
mukaan voidaan kuitenkin kansallisissa palveluhankinnoissa tai
rakennusurakoissa käyttää tarjoajan soveltuvuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia myös vertailuperusteina siltä osin kuin tarjoajat ovat
täyttäneet vähimmäisvaatimukset. Katso tarkemmin kohta 6.7.

EU-hankintojen osalta on hankintalain pykälissä 56-62 ja kansallisten
hankintojen osalta pykälässä 71 käsitelty yksityiskohtaisesti näitä
vähimmäisvaatimuksia ja pyydettäviä selvityksiä.

Rekisteröityminen

Hankintayksikkö voi asettaa vähimmäisvaatimukseksi, että tarjoajana oleva
yritys on rekisteröity kaupparekisteriin tai että yritys tullaan rekisteröimään
sovittuun ajankohtaan mennessä. Hankintayksikkö voi selvittää tämän seikan
itse esim. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä osoitteessa www.ytj.fi. Tiedon
selvittämiseen tarvitaan yrityksen nimi tai Y-tunnus.

Palveluhankintojen osalta pääsääntöisesti voidaan edellyttää, että tarjoajana
toimiva yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai tulee huolehtimaan
tästä sovittuun ajankohtaan mennessä. Työn teettäjän ei tarvitse toimittaa
ennakonpidätystä maksamistaan työkorvauksista silloin, kun yrittäjä on
rekisteröity ennakonperintärekisteriin. Jos tarjoajana ei ole
ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys vaan luonnollinen henkilö, on
hankintayksikkö velvollinen huolehtimaan ennakon pidätyksestä ja muista
työnantajavelvoitteista. Jos tieto selvitetään itse, on siitä syytä mainita
tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa.

Palveluhankintojen osalta hankintayksikkö voi asettaa
vähimmäisvaatimukseksi myös, että ehdokas tai tarjoaja on rekisteröitynyt
ammatti- tai elinkeinorekisteriin, että tämä kuuluu sellaiseen järjestöön, joka
oikeuttaa tietyn palvelun harjoittamiseen tai työn suorittamiseen tai että
tarjoajalla on työnsuorittamiseen tarvittava toimilupa.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen

Hankintayksikkö voi asettaa vähimmäisvaatimukseksi, että toimittajaksi
valittavat huolehtivat verojen ja sosiaaliturvamaksujen sekä työeläkkeiden
maksamisesta. Tämän selvittämiseksi tarjoajilta voidaan pyytää verottajalta
saatava todistus verojen maksamisesta ja tarjoajan eläkevakuutusyhtiöltä
saatava todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

http://www.ytj.fi.
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Näitä vaatimuksia tulee kuitenkin käyttää vain sellaisilla toimialoilla, joilla
esiintyy poikkeuksellisen paljon velvoitteiden laiminlyöntiä (esim.
rakennusalalla) tai jos on muutoin syytä otaksua, että tarjouskilpailuun
osallistuu sellaisia tarjoajia, joiden osalta tiedot on syytä tarkistaa.

Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne

Suurissa yksittäisissä hankinnoissa sekä pitkäkestoisissa vuosi- ja
puitesopimushankinnoissa hankintayksikkö voi asettaa
vähimmäisvaatimukseksi, että ehdokkaan tai tarjoajan taloudellinen tilanne
mahdollistaa hankinnan toteuttamisen. Tietojen selvittäminen voidaan tehdä
pyytämällä esim. tilinpäätös- ja liikevaihtotietoja. Hankintayksikkö voi myös
itse selvittää tätä seikkaa käyttämällä hyväksi Suomen Asiakastiedolta
osoitteesta www.asiakastieto.fi saatavia luottokelpoisuustietoja.

Tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja laatu

Hankintayksikkö voi asettaa myös ehdokkaan tai tarjoajan teknistä
suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia
vähimmäisvaatimuksia.

Tällaiset vaatimukset voivat liittyä esim. aikaisempiin toimituksiin eli
referensseihin, palveluntarjoajan tai tästä vastaavan henkilöstön koulutukseen
tai osaamiseen sekä keskimääräiseen työvoiman määrään taikka käytössä
olevaan kalustoon, työvälineisiin tai laitteisiin. Lisäksi voidaan pyytää
selvitystä laadunvarmistustoimenpiteistä tai ympäristöasioiden
hallintajärjestelmästä.

Hankintayksikkö voi myös pyytää selvitystä tarjoajana toimivan yrityksen
oikeudellisesta muodosta tai toimimisesta ryhmittymänä.

Hankintalaissa on lisäksi määritetty myös ne seikat, joilla hankintayksiköllä on
mahdollisuus sulkea ehdokas tai tarjoajia tarjouskilpailun ulkopuolelle, vaikka
tarjouspyynnössä ei olisikaan määritelty soveltuvuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia. Poissulkuperusteista osa on pakollisia
poissulkuperusteita, jotka liittyvät eräisiin rikoksiin syyllistymiseen ja osa on
harkinnanvaraisia. Näistä tarkemmin hankintalain pykälissä 53-55 sekä ohjeen
kohdassa 7.4.

6.5 Tarjouksen muotovaatimukset / tarjouksenteko-ohjeet

Tarjoukset on pyydettävä toimittamaan kirjallisina ja suljettuina. Tarjoukset
voidaan pyytää toimitettavaksi myös sähköpostilla tai telefaxina. Tällöin on
varmistuttava tarjoustietojen säilyminen luottamuksellisena ja tarjousten
avaaminen samanaikaisesti sovittuna ajankohtana tarjousten jättöajan
jälkeen.  Sähköpostitse tulevaa tarjousta ei tule pyytää henkilökohtaiseen
sähköpostiosoitteeseen, vaan osoitteen tulee olla muotoa kirjaamo@virasto.fi
tai vastaava.

http://www.asiakastieto.fi
mailto:kirjaamo@virasto.fi
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Sähköpostitse tai faxilla toimitettu tarjous tulee tarvittaessa pyytää
vahvistamaan kirjallisesti. Tarjoukset voidaan pyytää tekemään suullisesti
ainoastaan poikkeuksellisesti, kun on kyse kansalliset kynnysarvot alittavista
hankinnoista. Katso tästä tarkemmin liitteessä 5.

Hankintayksikkö voi antaa ehdokkaille tai tarjoajille ohjeita siitä, missä
muodossa tarjous tulee tehdä ja mitä tietoja tarjouksen tulee sisältää.  Näitä
ovat mm. vaihtoehtoisten tarjousten tai osatarjousten hyväksyminen,
hinnoittelurakenne, kiinteähintaisuus tai hintojen tarkistamisoikeus sekä
tarjoukseen liitettävät selvitykset.

Toimivan kilpailutilanteen säilymiseksi hankintayksikön kannattaa huolellisesti
määritellä kilpailutettavan kohteen laajuus siten, että se antaa mahdollisuuden
myös pienyrityksille osallistua tarjouskilpailuun. Siitä syystä osatarjouksien
tekeminen pitäisi sallia aina, kun se on hankinnan kannalta järkevää. Jos
osatarjouksien hyväksymisestä ei ilmoiteta, ei osatarjouksia saa hyväksyä.

Tarjouksen tekemistä koskevat muotovaatimukset tulee yksilöidä selkeästi
eivätkä ne saa olla kohtuuttomia hankinnan luonteeseen ja arvoon nähden.
Ehdoton vaatimus ilmaistaan joko kirjoittamalla, että vaatimus on ehdoton tai
käyttämällä sanamuotoa ”on tehtävä” tai ”tulee olla”. Toivottavien vaatimusten
osalta tulee huolehtia, että sanamuodoista käy ilmi, ettei vaatimus ole
ehdoton, jotta hankintayksikkö ei joudu hylkäämään tarjouksia pienehköjen
muotoseikoissa olevien puutteiden vuoksi.

Hankintayksikön on selkeästi tarjouspyynnössä ilmoitettava, onko
tarjouspyyntöön liitetyt vakiosopimusehdot tai sopimusluonnoksen ehdot
ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjoajan on hyväksyttävä sellaisenaan. Tällöin
tarjoajalla ei ole lainkaan neuvottelumahdollisuutta hankinnan ehdoista eikä
mahdollisuutta käyttää omia sopimusehtoja.

Hankintayksikkö ei saa asettaa tarjouspyynnössä tarjoajan kannalta
kohtuuttomia ehtoja. Hankintayksikön tulee huomioida ehtoja asettaessaan,
että alan yleisestä käytännöstä poikkeavat lisävaatimukset voivat nostaa
hintaa (esim. normaalikäytäntöä laajempi takuuehto tai viivästyssakkoehto) tai
johtaa tarjoajan liiketoiminnan kannalta kohtuuttomiin velvoitteisiin (esim.
kateostokorvaus markkinoilta poistuvan tuotteen osalta monivuotisessa
tavarantoimitusta koskevassa puitesopimuksessa).

6.6 Tuotteen vaatimusmäärittely

Hankintayksiköllä on oikeus asettaa hankittavalle tuotteelle toiminnallisia ja
teknillisiä vaatimuksia ottaen kuitenkin huomioon tasapuolisuuden ja
syrjimättömyyden periaatteet. Täten vaatimukset tuotteen alkuperästä,
valmistusmaasta ja siitä, että tuote on kokoonpantu tietyistä tuotemerkeistä,
eivät siten ole sallittuja.

Tuotteen eli hankinnan kohteen vaatimukset kirjataan tavaran tai materiaalin
osalta tekniseen eritelmään, palvelun osalta palvelukuvaukseen ja
rakennusurakan osalta urakkaohjelmaan. Vaatimusmäärittely esitetään
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hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tuotetta koskevat vaatimukset
voidaan myös jakaa ehdottomiin vaatimuksiin ja tarvittaessa toivottaviin
vaatimuksiin.

Pääsääntöisesti tekniset eritelmät on laadittava joko viittaamalla Euroopassa
käyttöön otettuihin tai eurooppalaisiin standardeihin taikka käyttämällä
suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimusmäärittelyjä
tai näiden yhdistelmiä.

Pääsäännön lisäksi teknisen eritelmän tulee sisältää toiminnan ja teknillisen
ylläpidon edellyttämät vaatimukset, jotka ministeriössä ja/tai hallinnonalalla
tuotteen käyttö vaatii.

Teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai alkuperää olevia
tavaroita eikä myöskään tavaramerkkiä, patenttia, tuotetyyppiä tai erityistä
menetelmää siten, että suosii tai syrjii tarjoajia. Viittaus on sallittu vain, jos
kohdetta ei voida muutoin täsmällisesti kuvata. Viittaukseen on aina lisättävä
ilmaisu ”tai vastaava”.

Hankintaa valmistellessa ja asetettaessa tarjouspyyntöön ehtoja on
ratkaistava hankinnan kohteeseen ja sen myöhempään käyttöön liittyvät
tekijänoikeudelliset kysymykset ja rajaukset. Erityisesti tämä koskee
tietoteknisten järjestelmien, ohjelmien tai myös tämän tuotealueen palvelujen
määrittelyä ja toiminnallisten ehtojen asettamista. Tekijänoikeuksien laajuus
tai niiden jakaminen osapuolten kesken on suhteutettava ja perusteltava
tuotteen käyttöön ja/tai ylläpitoon.

Tekijänoikeuksia ei saa vaatia ostajalle tuotteista, joiden todennäköisillä
toimittajilla ei ole luovutukseen oikeutta. Tuotteiden ja palveluiden
tietoturvallisuutta ja -suojaa koskevat vaatimukset on pääsääntöisesti
täytettävä muilla kuin tekijänoikeusvarauksilla.

Ministeriön osaston ja sen ohjauksessa olevan toimialan on tuotealueillaan
ohjattava teknisten eritelmien vaatimuksilla toimintaa yhdenmukaiseksi ja
pyrittävä pienentämään tuotenimikkeiden määrää koko hallinnonalalla.

Suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin voi
sisältyä myös ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Vaatimusten
esittämisessä voidaan käyttää hyväksytyssä ympäristömerkissä olevia
yksityiskohtaisia perusteita. Ympäristömerkin perusteiden käyttämisen
edellytyksenä on, että

§ ympäristömerkin perusteet soveltuvat hankittavalle tuotteelle
§ vaatimukset on kehitetty tieteellisen tiedon pohjalta
§ kaikki asianomaiset tahot ovat voineet osallistua merkin laatimiseen ja
§ merkki on kaikkien osapuolten saatavilla
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6.7 Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava millä perusteella tarjousten valinta tullaan
tekemään.

Valintaperusteet ovat:

§ Halvin hinta tai
§ Kokonaistaloudellinen edullisuus

Jos valintaperustetta ei ole ilmoitettu, on tarjouksista valittava halvinta hintaa
oleva.

Jos hankintayksikkö on valinnut valintaperusteeksi kokonaistaloudellisen
edullisuuden, on hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettava ne
perusteet, joilla tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta verrataan.  Jos
valintaperustetta taikka kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita
ei ole lainkaan mainittu, on valinta tällöinkin tehtävä halvimman hinnan
perusteella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan
kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Ne eivät saa
suosia jotain tarjoajaa tai tuotetta tai aluetta.

Vertailuperusteet tulee yksilöidä riittävästi, sillä ne eivät saa antaa
hankintayksikölle rajoittamatonta harkintavaltaa vertailtavien seikkojen sisällön
suhteen. Erityisesti tämä koskee laatusanan yksilöintiä. Tarjoajien tulee saada
tietää millä seikoilla on merkitystä vertailussa. Siitä syystä kunkin
vertailuperusteen osalta on ilmoitettava ne yksittäiset seikat, joihin kyseisen
vertailuperusteen vertailussa kiinnitetään huomiota.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiksi voidaan valita alla
olevasta listasta yleensä enintään 3-4 kyseiseen hankintaan parhaiten
soveltuvaa vertailuperustetta. Vertailuperusteiden valinta on kussakin
hankinnassa aina tehtävä tapauskohtaisesti harkiten.

§ hinta
§ laatu (yksilöitynä)
§ tekniset ansiot
§ esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet
§ ympäristöystävällisyys
§ käyttökustannukset
§ kustannustehokkuus
§ myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki
§ huoltopalvelut
§ toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika
§ elinkaarikustannukset

Vertailuperusteina voidaan käyttää myös muita taloudellisia ja laadullisia
perusteita sekä ympäristövaatimusten täyttämiseen liittyviä perusteita, jos ne
liittyvät hankinnan kohteeseen ja ovat mitattavissa.
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Ainoastaan kansallisissa palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa
voidaan vertailuperusteina käyttää myös tarjoajan soveltuvuuden
vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta tai
ammattitaitoa. Edellytyksenä on silloin, että palveluntarjoamisesta tai
rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai
pätevyydellä on hankinnassa erityinen merkitys.

Hankintayksikkö ei saa enää vertailuvaiheessa ottaa huomioon muita
vertailuperusteita kuin ne, jotka se on hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä ilmoittanut. Kuitenkin kaikkia ilmoitettuja vertailuperusteita
on käytettävä. Siitä syystä vertailuperusteiden määrää kannattaa rajoittaa,
jotta vertailutyömäärä pysyisi kohtuullisena.

Vertailuperusteet on ilmoitettava kansallisissa hankinnoissa
tärkeysjärjestyksessä.  Myös painoarvojen käyttäminen on mahdollista.
EU-hankinnoissa vertailuperusteiden suhteellinen painotus eli ns.
painoarvojen tai painoarvojen vaihteluvälin ilmoittaminen on pakollista.
Jos näiden ilmoittaminen ei ole perustellusta syystä mahdollista, on
vertailuperusteet EU-hankinnoissa ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä.

Käytettäessä painoarvoja tulisi hinnan painoarvon yleensä olla vähintään noin
35-40 prosenttia. Vertailuperusteen painoarvon suuruudella osoitetaan
tarjoajille, kuinka tärkeäksi hankintayksikkö arvostaa kyseisen seikan
tarjousten vertailussa. Massatavaran osalta hinnan painoarvo voi olla edellä
esitettyä korkeampikin. Toinen vaihtoehto tällöin on käyttää valintaperusteena
hintaa ja tuotteen huolellisella vaatimusmäärittelyllä varmistaa tarpeet
täyttävän tuotteen löytyminen.

6.8 Vaihtoehtoiset tarjoukset

Jos tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, voi
hankintayksikkö hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia. Tämä edellyttää, että
hankintailmoituksessa on vaihtoehtojen esittäminen sallittu.

Vaihtoehtoisten tarjousten hyväksyminen edellyttää lisäksi, että
hankintayksikkö asettaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
hankinnan kohteelle tietyt vähimmäisvaatimukset sekä määrittelee erityisesti
ne perusteet, joilla valinta tehdään eri vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehtoisten
tarjousten salliminen vaikeuttaa vertailun tekemistä, jolloin sen käyttämistä
tulee tarkoin harkita. Se soveltuu sellaisiin hankintoihin, joissa haetaan uusia
innovatiivisia ratkaisuja.

7 TARJOUSTEN KÄSITTELY

7.1 Yleistä

Kaikkia tehtyjä tarjouksia ja niitä jättäneitä tarjoajia on kohdeltava
tasapuolisesti ja luottamuksellisesti. Virkamiehen esteellisyydestä tehdä
tarjouksia ja käsitellä muiden tekemiä tarjouksia on selostettu kohdassa 12.
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Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että hyväksyvä vastaus voidaan
toimittaa tarjoajille tarjouksen voimassaoloaikana.

7.2 Tarjousten vastaanotto

Kirjalliset tarjoukset on säilytettävä avaamattomina lukitussa paikassa niiden
avaustilaisuuteen saakka. Päällykseen on merkittävä tarjouksen saapumisaika
ja vastaanottajan nimi. Telefaxina tai sähköpostilla toimitetut tarjoukset on
säilytettävä niin, etteivät niissä olevat tiedot joudu asiaan kuulumattomille.

7.3 Tarjousten avaaminen

Suljetut kirjalliset tarjoukset avataan tarjousajan päätyttyä. Avauksen suorittaa
vähintään kaksi henkilöä.

Myöhästynyttä tarjousta ei avata, vaan se on palautettava lähettäjälle.
Myöhästyneeksi katsotaan myös sellainen tarjous, joka on saapunut jättöajan
jälkeen, mutta ennen tarjousten avaustilaisuutta tai joka on myöhästynyt
postin kulun viivästymisen vuoksi. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjous
on perillä ajoissa.

Tarjoukset on varustettava asiakirjayhdistelmään merkittävällä juoksevalla
numerolla, päivämäärällä ja tarjouksen avaajan nimikirjoituksella sitä mukaan
kun ne avataan.

Tarjousten avaamisesta laaditaan avauspöytäkirja ja sen allekirjoittavat
tarjousten avaajat. Pöytäkirjaan on merkittävä aika, paikka, avaajien nimet,
tarjousten jättämistä varten annetun määräajan päättymishetki, tarjousten
juokseva numero, tarjousten tekijäin nimet sekä myös ne toimittajat, joille
tarjouspyyntö on lähetetty ja joilta vastausta ei ole saatu, joka ei tarjoa tai
joiden tarjous on saapunut myöhässä, tarjousten saapumisaika sekä ne muut
seikat, jotka mahdollisesti ovat tarpeen tarjousasiakirjain yksilöimiseksi.
Tarjouksissa olevat hinnat merkitään avauspöytäkirjaan, ellei tehdä erillistä
hintavertailutaulukkoa. Tarjoukset merkitään saapuneiksi diaariin samalle
numerolle kuin ao. tarjouspyynnöt.

7.4 Tarjoajan poissulkeminen

Hankintayksiköllä on tarjousten avaamisen jälkeen velvollisuus tutkia,
koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa jokin hankintalaissa säädetty
poissulkuperuste ja tehdä tarvittaessa päätös poissulkemisesta.
Poissulkuperusteista osa on pakollisia ja osa on harkinnanvaraisia.

Pakollinen poissulkeminen

Hankintayksikön on päätöksellään suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle
ehdokas tai tarjoaja, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokas tai
tarjoaja tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on
rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin
seuraavista rikoksista:
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§ osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan
§ lahjuksen antaminen
§ vero- tai avustuspetos
§ rahanpesu

Poissulkeminen tällä perusteella tulee tehdä, jos hankintayksikkö on saanut
tietää tällaisesta rikoksesta, josta on annettu lainvoimainen tuomio ja kun
hankintayksikkö on tiedon saatuaan selvittänyt asian. Hankintayksiköllä ei ole
ennakolta velvollisuutta vaatia ehdokkaita tai tarjoajia osoittamaan, ettei heitä
rasita mikään poissulkuperuste. Sen vuoksi rikosrekisterinotetta ei tule pyytää
liitettäväksi tarjouspyyntöön tai osallistumishakemukseen.

Harkinnanvarainen poissulkeminen

Harkinnanvaraisten poissulkuperusteiden osalta hankintayksiköllä on oikeus
harkita, käyttääkö se poissulkumahdollisuutta kyseisessä hankinnassa. Tällöin
otetaan huomioon hankinnan luonne ja kiireellisyys sekä poissulkuperusteen
merkitys hankintaan sekä muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat seikat.
Poissulkuperusteiden käytöllä pyritään varmistamaan se, että valitaan tarjoaja,
joka toimii liiketoiminnassaan asianmukaisella tavalla.

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle
ehdokkaan tai tarjoajan:

§ joka on konkurssissa, purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka
velkoja on vahvistetulla esim. saneerausohjelmalla tai muulla vastaavalla
menettelyllä järjestelty

§ jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen on vireillä
§ joka on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta

lainvoimaisen tuomion,
§ joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka

hankintaviranomainen voi näyttää toteen
§ joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa

veroja tai sosiaaliturvamaksuja
§ joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan

hankintayksikölle tarjoajaa koskevia tietoja.

Poissulkeminen harkinnanvaraisilla poissulkemisperusteilla ei edellytä, että
siitä on mainittu hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä, vaikka se onkin
suositeltavaa. Poissulkemisessa tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta,
joten aivan pienen puutteen vuoksi ei ole syytä ehdokasta tai tarjoajaa hylätä.

Jos hankintayksikkö toteaa, että on olemassa poissulkemisperuste, tulee sen
tehdä asiasta päätös ja antaa päätös tiedoksi, kun otetaan huomioon
hankinnan laajuus ja luonne joko heti hylkäyspäätöksen tekemisen jälkeen tai
viimeistään koko hankintaa koskevan päätöksen tiedoksiannon yhteydessä.
Päätökseen on liitettävä hakemusosoitus markkinaoikeuteen.  Suurissa
hankinnoissa on ehdokkaan tai tarjoajan edun mukaista saada tietää
poissulkemisesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tämä voi
vapauttaa tarjoukseen sidotut resurssit muihin kohteisiin.
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7.5 Ehdokkaiden tai tarjoajien esivalinta

Tarjoajien esivalinnassa valitaan ehdokkaiden tai tarjoajien joukosta ne, jotka
hyväksytään tarjoajiksi ja joille lähetetään tarjouspyyntö tai jotka kutsutaan
neuvotteluun. Ne ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä tai
hankintailmoituksessa asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on suljettava
tarjouskilpailusta. Tämä hylkäyspäätös perusteluineen on annettava tiedoksi
hylätylle ja siihen on liitettävä hakemusosoitus markkinaoikeuteen.

Jos kaikki ehdokkaat tai tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset,
mutta rajoitetussa tai neuvottelumenettelyssä on ilmoitettu tarjoajiksi
valittavien enimmäismäärä, tarjoajien esivalinnassa käytetään joko erikseen
asetettuja tarjoajien arviointiperusteita tai asetetut vähimmäisvaatimukset
ylittäviä ominaisuuksia, jos tällaisia on hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä asetettu.

7.6 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden selvittäminen

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjottu tuote täyttää tarjouspyynnössä
asetetut ehdottomat vaatimukset ja hänen tulee se osoittaa tarjouksessaan.
Tarjoaja voi todentaa tämän esim. esittämällä, että tuotteella on CE-
hyväksyntä tai valmistajan antama todistus vaatimusten täyttymisestä.
Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastainen tarjous.

Tässä vaiheessa tulee selvittää myös, täyttääkö tarjous tarjouksen
tekemiseen asetetut ehdottomat vaatimukset ja hyväksyykö tarjoaja asetetut
sopimusehdot. Tämän lisäksi selvitetään täyttääkö tarjottu tuote sille asetetut
ehdottomat vaatimukset.

7.7 Tarjousten saattaminen yhteismitallisiksi

Jos tarjouspyynnön mukaisina jätetyt tarjoukset eivät ole kaikilta osin
yhteismitallisia, voidaan niitä tarvittaessa pyytää kilpailun ratkaisemiseksi
täydentämään. Tarjoajia on kohdeltava tällöin tasapuolisesti ja
syrjimättömästi. Sellaista tarjousta ei voida pyytää täydentämään, joka olisi
pitänyt puutteellisena hylätä.

Hankintayksikkö voi myös tarkentaa tarvittaessa omaa tarjouspyyntöään
muuttamatta kuitenkaan hankinnan kohdetta tai tarjouspyynnön ehtoja
olennaisilta osiltaan toiseksi, jos havaitaan, että alkuperäiset vaatimukset on
asetettu liian korkealle tai muutoin virheellisesti. Jos muutosten seurauksena
hankinnan kohde ja sisältö muuttuisivat olennaisesti toiseksi, tulee hankinta
keskeyttää ja käynnistää uudella hankintailmoituksella.

Tarjousten tarkentaminen ei saa johtaa kiellettyyn jälkitinkimiseen. Kiellettynä
jälkitinkimisenä pidetään mm. tarjoushinnan alentamista sellaiselta osin, johon
tarkennuksessa ei ole pyydetty muutosta tai hinnan säilyttämistä ennallaan
sellaisen osan tai kokonaisuuden osalta, jota tarkennuksessa laajennettiin.
Jälkitinkimisen sisältävä tarjouksen osa on jätettävä huomiotta ellei sitä ole
hylättävä.
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7.8 Neuvotteleminen

Hankintayksikkö voi neuvotella hankinnan ehdoista vain, jos
hankintamenettelyksi on valittu neuvottelumenettely tai kilpailullinen
neuvottelumenettely taikka jos neuvottelumenettelyyn siirrytään avoimesta tai
rajoitetusta menettelystä.

Neuvottelumenettelyyn on kutsuttava vähintään 3 tarjoajaa, jos soveltuvia
tarjoajia on riittävästi. Neuvottelut käydään kunkin tarjoajan kanssa erikseen.

Tarjoajia on kohdeltava neuvotteluissa tasapuolisesti. Hankintayksikkö ei saa
antaa tietoja neuvottelujen sisällöistä toisille tarjoajille tavalla, joka vaarantaisi
tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Neuvottelumenettelyssä neuvottelun
kohteena on hankinnan ehdot ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
vaihtoehtoiset toteutustavat. Neuvottelu ei tarkoita hintojen tinkimistä.

Neuvotteleminen tulee pääsääntöisesti tehdä ennen hankintapäätöksen
tekemistä, jotta hankintayksikkö varmistaa neuvotteluasemansa.
Neuvotteleminen voi tapahtua vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana
olevien tarjousten määrää rajoitetaan neuvottelun aikana soveltamalla
tarjousten vertailuperusteita. Edellytyksenä on, että tästä vaiheittaisuudesta
on ilmoitettu hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Neuvottelujen kulusta ja sisällöstä on pidettävä pöytäkirjaa, johon ei saa
kuitenkaan sisällyttää tarjoajien liike- ja ammattisalaisuuksia sisältäviä tietoja.
Tällaiset tiedot on sisällytettävä erilliseen luottamukselliseen liitteeseen.

7.9 Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen käsitteleminen

Jos tarjoushinta vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta, on tarjoajalta ensin
pyydettävä kirjallinen selvitys hinnan perusteista. Selvityksen perusteella
hankintayksikön on tehtävä ratkaisu siitä, hyväksytäänkö selvitys ja tarjous vai
onko tarjous hylättävä.

7.10 Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa on otettava huomioon tarjouspyynnössä asetettu
tarjousten valintaperuste. Jos valintaperusteena on ollut halvin hinta, tehdään
hintavertailu kaikkien vaatimukset täyttävien tarjousten kesken.

Jos valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, vertailu tehdään
ottaen huomioon kaikki kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet.
Muita kuin ilmoitettuja vertailuperusteita ei voida käyttää eikä vertailua voida
tehdä myöskään jättämällä jokin ilmoitettu vertailtava seikka vertailematta.
Vertailussa ei saa käyttää hyväksi muita tietoja kuin tarjouksissa mainittuja
tietoja.

Jos tarjoukset ovat muiden vertailuperusteiden kuin hinnan osalta
tasaveroisia, voidaan tarjouskilpailun ratkaisu perustaa hintavertailutietoihin.
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Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu tulee perustella
yksityiskohtaisesti. Jos käytetään painoarvoja ja pisteytystä tulee kunkin
tarjouksen saaman pisteen antaminen jokaisen vertailuperusteen osalta
perustella erikseen vertailumuistioon. Sen jälkeen kunkin tarjouksen saamat
pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut voittaa vertailun. Vertailutyön
helpottamiseksi hankintayksikön kannattaa ennen tarjousten avaamista
määrittää pisteiden antamisen perusteet.  Katso vertailumalli, Liite 14

Etenkin suurehkojen hankintojen vertailussa voidaan käyttää arviointiryhmää.

Tarjousten vertailumuistiossa ei saa enää ottaa kantaa ehdokkaan tai
tarjoajan soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen, ellei poikkeuksellisesti vasta
tässä vaiheessa tule esille jokin tarjoajaa koskeva poissulkuperuste tai
tarjoajan vähimmäisvaatimuksiin liittyvä seikka, joka suoraan johtaisi tarjoajan
hylkäämiseen. Siitä syystä myöskään hylätyt tarjoukset eivät ole mukana
vertailumuistiossa.

7.11 Hankinnan keskeyttäminen

Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää tarjouskilpailumenettely ja hankinnan
toteuttaminen. Tämä edellyttää, että kaikkia ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan
silloin tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankinnan keskeyttämisperusteita ovat mm seuraavat:

§ ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai mikään tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä
§ kaikki tarjoukset ovat liian kalliita,
§ suunnitelmat ovat muuttuneet tarjouskilpailun aikana
§ todellista kilpailutilannetta ei ole syntynyt, kun on saatu vain yksi tarjous

Jos hankintayksikkö havaitsee tarjouskilpailun aikana, että
hankintaprosessissa on tapahtunut menettelyvirhe, on hankintayksikön
välittömästi korjattava tapahtunut virhe, mikäli se on korjattavissa
tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankinta on syytä keskeyttää ja käynnistää
uudella hankintailmoituksella, jos virhettä ei voida tasapuolisesti korjata.

Hankinnan keskeyttämispäätös perusteluineen on annettava tiedoksi
tarjouskilpailuun osallistuville ja siihen on liitettävä hakemusosoitus.

EU-hankinnoissa on myös hankinnan keskeyttämisestä ja sen perusteista
tehtävä jälki-ilmoitus siten kuin jälki-ilmoitus tehdään, ks. kohta 8.4.

8 HANKINNASTA PÄÄTTÄMINEN

8.1 Hankintapäätöksen tekeminen

Jotta hankinta voitaisiin toteuttaa ja tehdä siitä hankintasopimus, hankinnasta
tulee ensin laatia kirjallinen hankintapäätös ja esitellä se hyväksyttäväksi
henkilölle, jolla on asiassa päätösvalta.
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Seuraavat asiat selvitetään hankintapäätösasiakirjassa:

§ valittu toimittaja,
§ hankinnan kohde ja määrä,
§ hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa,
§ valittu hankintamenettely ja sen perustelut sekä selvitys miten hankinnasta on

ilmoitettu
§ hankintapäätöksen perustelut tarjouspyynnössä ilmoitetuin valinta- ja

vertailuperustein taikka erillisellä liitteellä
§ sovelletut lainkohdat
§ muutoksenhakuohjeet liitteenä

Hankinnan suuruudesta ja luonteesta riippuen erillisissä liitteissä selvitetään
lisäksi alla olevat tiedot. Tällöin on huomioitava, että tarjoajien liike- tai
ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää julkisiin liiteasiakirjoihin.

§ selvitys keneltä tarjouksia on pyydetty ja saatu
§ selvitys tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista
§ selvitys tarjouspyynnön tai tarjousten tarkennuksista tarvittaessa
§ selvitys käydyistä neuvotteluista tarvittaessa
§ tarjousten hintavertailu, jos tarjouksia on useampia ja valintaperusteena on halvin

hinta
§ kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja sen yksityiskohtaiset perustelut, jos

valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus
§ muut kaupalliset ehdot, kuten mahdollinen valuutta- tai indeksisidonnaisuus,

valuuttamääräisissä hankinnoissa myös tarvittava valuuttalaji ja määrä
§ toimitusehto, toimitusaika, maksuehto sekä tarjous, johon esitetty hankinta

perustuu ja sen voimassaoloaika

Päätösesityksen oheen varataan päätöksentekijälle perehtymistä varten:

§ tarjouspyyntö
§ kaikki saapuneet tarjoukset ja vastaukset
§ hankintaa koskevat aiemmat päätökset tarvittaessa
§ selvitys mahdollisen edellisen hankinnan hankintahinnasta, -määrästä ja –ajasta

sekä toimittajasta
§ selvitys hankintaan tarvittavista varoista euromääräisinä ja momentista

momentilla olevan määrärahan käyttöperusteesta ao. hankinnan osalta sekä
hyväksytyn suunnitelman kohdasta, johon hankinta perustuu

Hankintapäätöksen tekeminen edellyttää, että hankinta sisältyy myönnettyjen
määrärahojen puitteisiin.

Tehdessään hankintapäätöksen päättäjän tulee merkitä asiakirjaan
nimikirjoituksensa ohella asemansa, jossa hän on ratkaisuoikeutta käyttänyt
sekä päivämäärän.
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8.2 Hankintoja koskeva päätösvalta

Hankintapäätös tehdään esittelystä sen mukaan kuin sisäasiainministeriön ja
ao. viraston työjärjestyksessä päätöksenteosta on määrätty.

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön tärkeimpiä
hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja, hankintamenettelyä
ministeriön sitoutumista edellyttävissä kihlakunnanvirastojen tai muiden
useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja ministeriön
omien toimitilojen vuokrauksissa sekä turvallisuushankintoja.

Ministeriön osastot

Ministeriön osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat osaston ja toimialan
hankintoja keskitetyt sopimukset huomioon ottaen sekä hankintamenettelyä
ministeriön sitoutumista edellyttävissä osaston toimialan
toimitilavuokrauksissa.

Virastot

Virastot päättävät hankinnoistaan määrärahojensa rajoissa hallinnonalan ja
toimialan keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt ja sopimukset huomioon
ottaen. Tarvittaessa virastot antavat tarkemmat ohjeet omasta
hankintatoimestaan.

8.3 Hankintapäätöksestä tiedottaminen

Hankintapäätös on annettava tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille.

Tällaisia päätöksiä ovat seuraavat:

§ varsinainen hankintapäätös, joka annetaan tiedoksi tarjouskilpailun voittaneelle
sekä kaikille hävinneille

§ hankinnan keskeyttämispäätös, joka annetaan tiedoksi kaikille tarjouskilpailussa
mukana olleille ja

§ tarjoajaa tai tarjousta koskeva hylkäämispäätös, joka annetaan tiedoksi sille, joka
on hylätty

Tiedoksianto tehdään mahdollisimman pian hankintapäätöksen tekemisen
jälkeen. Tarjoajan hylkäämistä koskeva päätös voidaan antaa tiedoksi joko
heti hylkäyspäätöksen tekemisen jälkeen tai vasta varsinaisen
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Suurissa hankinnoissa on kuitenkin
tarjoajan edun mukaista, että tämä saa tietää hylkäämisestä mahdollisimman
pian.

Jotta hankintapäätös katsotaan asianmukaisesti tiedoksi annetuksi, on päätös
lähetettävä kirjallisesti ja päätökseen on liitettävä hakemusosoitus. Ks. Liite
15.  Päätös tulee siis lähettää kaikille samanaikaisesti diaarioidulla kirjeellä.
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Oikeuskäytännön mukaan faxilla tai sähköpostilla lähetettyä päätöstä ei ole
annettu oikein tiedoksi. Jos tiedoksiantoa ei tehdä oikein, muutoksenhakuaika
ei ala lainkaan kulua.

Voittajalle lähetettävässä kirjeessä on mainittava, että sopimus osapuolten
välillä syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.
Sopimus voidaan allekirjoittaa vasta valitusajan (14 päivää ja siihen lisättävä 7
päivän tiedoksisaantiaika) jälkeen ja EU-hankinnoissa myös vasta pakollisen
odotusajan (valitusaika 21 pv+ 7 päivää markkinaoikeuden reagointiaikaa)
jälkeen.

8.4 Jälki-ilmoitus

Jälki-ilmoituksen tekeminen koskee vain EU-hankintoja ja niitä EU-
kynnysarvot ylittäviä palveluhankintoja, jotka kuuluvat ns. toissijaisiin
palveluihin, ks. liite 8

Jälki-ilmoitus tulee tehdä 48 päivän kuluessa siitä, kun hankintaa koskeva
sopimus on tehty. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi
yleisen edun vastaista tai vaarantaisi luottamuksellisten liiketietojen säilymistä,
perusteltuja kaupallisia etuja tai tervettä kilpailua.

Jälki-ilmoitus tulee tehdä myös silloin, kun hankinta keskeytetään.

Toissijaisten palvelujen osalta jälki-ilmoituksessa on ilmoitettava, saako
ilmoituksen julkaista.

8.5 Muu tiedottaminen

Hankinnan päätöksentekijä määrää tarvittaessa muusta tiedottamisesta
kuitenkaan rikkomatta tiedoksiannon menettelytapaa.

9 OIKEUSTURVAKEINOT, MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Jos hankinnassa on menetelty hankintasäädösten vastaisesti, voidaan
hankinta saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hakijana voi olla
hankinnassa asianosainen eli tarjouskilpailussa mukana ollut tai siitä pois
jätetty. Valitusaika on 14 päivää päätöksen kirjallisesta tiedoksisaamisesta.

Markkinaoikeus voi asian markkinaoikeuteen vieneen hakemuksesta määrätä
hankintayksikölle jonkin seuraavista seuraamuksista:

§ kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan
§ kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankinta-asiakirjassa olevaa kohtaa tai

noudattamasta virheellistä menettelyä
§ velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä
§ määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle,

jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voitta tarjouskilpailu virheettömässä
menettelyssä
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Kun hakemus on tullut markkinaoikeuteen vireille, markkinaoikeus pyytää
hankintayksiköltä sitoumusta olla tekemättä hankintasopimusta. Jos
hankintayksikkö ei anna sitoumusta, markkinaoikeus voi sakon uhalla kieltää
tai keskeyttää hankintayksikön päätöksen täytäntöönpanon tai muuten
keskeyttää hankinnan, esim. tarjousten vertailun.

Tällöin markkinaoikeuden on otettava huomioon, ettei
keskeyttämistoimenpiteestä aiheudu osapuolille tai yleiselle edulle suurempaa
haittaa kuin keskeyttämisen edut olisivat. Hankintayksiköiden kannattaa
vedota tähän, jos tällainen seikka on olemassa ja esittää siihen perustelunsa.

Jos markkinaoikeus antaa hankintayksikölle oikeuden tehdä sopimus,
hankintayksikkö kuitenkin joutuu ottamaan riskin siitä, että lopullisessa
ratkaisussa markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan
hyvitysmaksua.

Markkinaoikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Hankintayksikön hankintoihin liittyviin hakemuksiin markkinaoikeudelle tai
valituksiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen vastaa hankinnan
valmisteluvastuussa oleva virasto. Asian vireille tulosta on välittömästi
annettava tieto sisäasiainministeriölle.

Hankintayksikkö voi esittää oikeudelle vaatimuksen valitusmenettelyn
aiheuttamien oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

10 SOPIMUKSEN LAATIMINEN JA VALVONTA

10.1 Pakollinen odotusaika EU-hankinnoissa

Uusi hankintalaki edellyttää, että hankintalain mukaisista hankinnoista on aina
tehtävä kirjallinen sopimus.

EU-hankinnoissa sopimus voidaan tehdä vasta, kun on kulunut ns.
pakollinen odotusaika. Odotusaika on yhteensä 28 päivää (21 pv + 7 pv).
Kansallisissa hankinnoissa ei ole hankintalain mukaan pakollista odotusaikaa.

EU-hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä ennen odotusajan
täyttymistä vain, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä
yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä tai ennalta arvaamattomasta
hankintayksiköstä riippumattomasta syystä.

10.2 Sopimuksen laatiminen

Hankintapäätös on sopimuksen laatimisen edellytys, sillä allekirjoittamalla
hankintaa koskevan esityksen ratkaisuoikeuden käyttäjä samalla antaa
oikeuden toteuttaa hankinta esityksessä olleiden ehtojen puitteissa. Ehtoja ei
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voi sopimuksen tekovaiheessa enää olennaisilta osin muuttaa
tarjouskilpailussa esitetyistä.
Sopimukseen on kirjattava hankinnan laadusta ja laajuudesta riippuen
seuraavat seikat:

§ sopimuksen numero, päiväys ja muu tunnus
§ osapuolet eli ostajan ja myyjän tiedot
§ hankittava tavara tai palvelu tai urakka riittävästi yksilöitynä ja määritettynä
§ paljous ja yksiköt
§ hinnat; eriteltynä kappale- ja yhteishinta sekä alennukset, kokonaishinta, verojen

ja maksujen määrä ja nettohinta
§ toimitusaika tai sopimuskausi
§ toimitusehto ja toimitustapa tavaran osalta
§ toimitusosoite, jos tavaraa ei noudeta
§ laskutus ja maksuehto
§ mahdollinen ennakkomaksu ja sen vakuus
§ yhteystiedot (hankintaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero)
§ selvitys tavaran vastaanotossa noudatettavasta menettelystä
§ takuuehdot
§ ostajan myyjälle luovuttamat raaka-aineet ja niiden vakuudet
§ mahdollinen lisähankintavaraus (optio)
§ luettelo tilaukseen kuuluvista liitteistä, esim. piirustuksista, malleista,

valmistustyökaluista ja -välineistä sekä näiden omistus ja käyttöoikeudesta jne.
§ mahdolliset immateriaalioikeudet.
§ sopimuksen muuttaminen
§ viittaus JYSE 1994 ehtoihin tai VYSE 1998 ehtoihin

Palveluhankinnassa ja työsuorituksissa kannattaa sopimukseen yleensä
ottaa mukaan myös seuraavat ehdot:

§ hinnoittelurakenne ja veloitusperusteet
§ hintojen muuttaminen sopimuskauden aikana
§ osapuolten oikeudet, velvoitteet ja vastuut
§ palvelun suorituspaikat, jos ostajan tiloissa
§ palvelutasovaatimukset ja seuraamukset virheellisestä suorituksesta
§ palveluhankintaan soveltuvat irtisanomisehdot
§ palveluhankintaan soveltuvat purkuehdot
§ yhteistyö sopimuskauden aikana pitkäkestoisissa sopimuksissa
§ myötävaikutusvelvollisuus toimittajan vaihtuessa

Sopimusteksti voidaan koota siten, että siinä on kyseistä sopimusta koskevat
erityiset ehdot ja muilta osin viitataan JYSE 1994 ehtoihin. On kuitenkin
huomattava, että JYSE-ehdot soveltuvat parhaiten tavarakauppaan, joten
palveluhankinnoissa on huolehdittava siitä, että sopimusteksti kattaa myös
palveluhankinnassa tarvittavat ehdot. Laadittaessa sopimus ulkomaisen
myyjän kanssa voidaan soveltuvin osin käyttää JYSE 1994 ehtoja
englanninkielisinä.

Tietotekniikkahankinnoissa käytetään valtion yleisiä tietotekniikkahankintojen
sopimusehtoja (VYSE 1998). Ne muodostuvat yleisistä ehdoista VYSE ja
hankittavan kohteen mukaan määräytyvästä erityisehdoista, esim.
laitetoimituksia koskevat VLAE-ehdot ja valmisohjelmistoja koskevat VVOE-
ehdot. Käytettävät erityisehdot on muistettava yksilöidä.
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Hankintayksikön on tehtävä tarvittaessa toimittajan kanssa myös
turvallisuussopimus ja edellytettävä vaitiolositoumusta sopimuksen
toteuttamiseen osallistuvilta toimittajan työntekijöiltä sellaisissa hankinnoissa,
joissa on erityisiä turvallisuusnäkökohtia.

10.3 Sopimuksen valvonta

Hankintaa hoitavan tehtävänä on seurata hankinnan etenemistä ja huolehtia
hankinnan teknisestä ja kaupallisesta valvonnasta. Teknisessä valvonnassa
seurataan sitä, että toimitus tulee täyttämään asetetut vaatimukset.
Kaupalliseen valvontaan kuuluu toimitusajan valvonta sekä saatujen
vakuuksien voimassaoloajan, takuuehtojen ym. sopimuksen kaupallisten
ehtojen toteutumisen seuranta. Kaikista myyjän sopimusrikkomuksista,
kuten esimerkiksi toimitusten viivästymisestä on viipymättä
reklamoitava toimittajalle. Reklamaation tekemistä on selvitetty tarkemmin
kohdassa 10.5.

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sopimuksen teknisiin vaatimuksiin ja
kaupallisiin ehtoihin ei saa tehdä muutoksia ilman hankinnasta päättävän
hyväksymistä. Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti.

Hankinnasta vastaavan on mahdollisuuksiensa mukaan seurattava myös
toimittajan taloudellista tilannetta toimitusaikana. Erityisesti on järjestettävä
valvonta sen varalle, jos toimittaja toimitusaikana joutuu konkurssiin. Tietoja
saa esim. Yritystietojärjestelmästä osoitteessa www.ytj.fi tai
luottotietorekistereistä. Jos toimittaja, jolta ostajalla on saatavia tai jolla on
toimituksia suorittamatta, tekee konkurssin, on asiasta ilmoitettava viipymättä
hankinnasta päättäneelle toimenpiteitä varten. Tämä on tehtävä siksi, että
saatavat on valvottava konkurssissa ja saatavaksi on katsottava myös ne
kustannukset, jotka syntyvät siitä, että tavara joudutaan toimittajan konkurssin
vuoksi tilaamaan toiselta toimittajalta.

Jos sopimuksen mukaan ostajan omaisuutta luovutetaan toimittajalle ja tavara
valmistumisen jälkeen jää toimittajan säilytettäväksi, on hankinnasta
vastaavan tehtävänä valvoa myös tätä omaisuutta. Toimittajan tiloihin jäävä
ostajan omaisuus on pyrittävä erottamaan toimittajan omaisuudesta,
merkittävä ostajan tunnuksin ja sisällytettävä ostajan materiaalikirjanpitoon.

Tietoteknisen välineen tietosisällön luovuttaminen toimittajalle ei ole sallittua.
Mikäli se on välttämätöntä, on siitä erikseen sovittava siten kuin
sisäasiainministeriön tietoturvasta on ohjeistettu.

Sopimuksiin on otettava maininta toimittajan vastuusta edellä mainitun
omaisuuden suhteen sekä maininta mahdollisesta käyttöoikeudesta ja
palauttamisvelvollisuudesta vaadittaessa.

Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulee myös mahdollisuuksiensa mukaan
luetteloida ja järjestää sopimukset yhtenäiseen hakemistoon
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Järjestäminen voi olla osa käytettyä
virallista asiakirja-arkistoa tai sopimusarkisto voidaan myös luoda

http://www.ytj.fi
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sopimushallinnan tietojärjestelmällä ja asiakirjat siten liittää viralliseen
asiakirja-arkistoon.

10.4 Toimituksen vastaanottaminen

Toimituksen vastaanotto on tehtävä sopimuksessa määrätyssä paikassa
sopimuksen mukaisena aikana.

Tavaran vastaanotto jakaantuu kahteen vaiheeseen eli vastaanottoon
rahdinkuljettajalta ja varsinaiseen vastaanottoon.

Vastaanotossa rahdinkuljettajalta (esim. posti, kuljetusliike) tarkistetaan, että
lähetyspakkauksia on oikea määrä ja pakkaukset ovat vahingoittumattomia.
Jos määrässä tai pakkauksissa havaitaan virheitä, on niistä välittömästi
tehtävä merkintä kuormakirjaan.

Jos sopimuksessa ei ole sovittu erillisen vastaanottotarkastuksen tekemisestä,
on vastaanottotarkastus tehtävä viipymättä ostajan saatua tavaran haltuunsa
tai kun palvelu on tuotettu. Jos tavara toimitusehdon mukaan luovutetaan
ostajalle muualla kuin ostajan luona (esim. toimittajan tehtaalla), tehdään
vastaanottotarkastus tarvittavassa laajuudessa myös tavaran saavuttua
ostajan tiloihin.

Vastaanottotarkastuksessa tutkitaan onko tuote määrällisesti ja laadullisesti
sopimuksen mukainen ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset.
Vastaanottotarkastus on suoritettava huolellisesti, koska myöhemmin on
vaikeaa tai suorastaan mahdotonta vedota sellaisiin virheisiin, jotka olisi
pitänyt tarkastuksessa havaita.

Tarkastuksesta laaditaan vastaanottopöytäkirja tai -todistus tai tehdään
hankinta-asiakirjoihin merkintä, josta on käytävä selville, onko tuote hyväksytty
vai ei. Vastaanottopöytäkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan on merkittävä myös
mahdolliset virheet ja puutteet sekä huomautukset. Vastaanottopöytäkirja,
johon on merkitty välttämättömät hyväksymis- ym. merkinnät on viipymättä
toimitettava laskun maksua varten tästä vastuussa olevalle.

Tarvittava vastaanottomenettely tulee huomioida jo tarjouspyynnössä ja
sopimuksessa ja pyrkiä siihen, että vastaanottoon varataan riittävä aika ja että
maksu saadaan suorittaa vasta, kun tarkastus on huolellisesti tehty (esim.
maksuehto per 30 pv netto hyväksytystä vastaanotosta).

Jos vastaanottotarkastuksessa havaitaan, että tuote ei täytä sille
sopimuksessa asetettuja vaatimuksia tai on puutteellinen, ei toimitusta saa
hyväksyä, vaan toimittajalle on viipymättä ilmoitettava virheistä ja puutteista eli
reklamoitava.

Jos tuotteessa kuitenkin on vain aivan vähäisiä helposti korjattavissa olevia
virheitä tai puutteita, voidaan toimitus hyväksyä edellyttäen, että toimittaja
määräajassa sitoutuu korjaamaan virheet kustannuksellaan. Virheistä tai
puutteista tehdään merkintä vastaanottopöytäkirjaan tai vastaavaan



Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti

42

asiakirjaan. Lisäksi ostajan on syytä pidättää itselleen korjaukseen asti
kauppahinnasta sellainen osa, että sillä katetaan kustannukset tuotteen
korjauttamisesta tai puutteen poistamisesta, jos toimittaja itse ei täytä
velvollisuuksiaan.
Vastaanottotarkastuksessa hylättyä tavaraa ei saa ottaa käyttöön, vaan
tavara on jätettävä odottamaan joko pois noutamista tai korjaamista. Jos
toimittaja sitä pyytää, voidaan tavara myös lähettää toimittajalle tämän
kustannuksella.

Erityisesti pitkäkestoisissa palvelusopimuksissa kuten siivouspalveluissa tulee
määrittää se taho, joka vastaa palvelun valvonnasta ja tekee tarvittavat
huomautukset.

10.5 Moiteilmoitus (reklamaatio)

Jos vastaanotossa havaitaan virhe tai puute tuotteen ominaisuuksissa,
laadussa tai määrässä, on siitä viipymättä ilmoitettava toimittajalle.
Ilmoituksen eli reklamaation on oltava kirjallinen, ja se on tehtävä
todisteellisesti. Reklamaatiossa on selvitettävä, miten tuote on ollut virheellistä
ja mitä vaatimuksia ostajalla sen vuoksi on.

Jos virhe tai puute on sellainen, ettei heti tiedetä millaisia vaatimuksia
toimittajalle on virheen johdosta esitettävä, on tehtävä ns. neutraali
reklamaatio. Siinä kuvataan virhe tai puute ja ilmoitetaan, että yksilöidyt
vaatimukset esitetään myöhemmin. Kun on selvitetty, mitä tullaan vaatimaan,
on vaatimukset edellä mainitulla tavalla saatettava toimittajan tietoon.

Virheen tai puutteen vuoksi ostajalla on oikeus ensisijaisesti vaatia
toimittajalta uutta, sopimuksen mukaista toimitusta tai mikäli se ei käy päinsä,
virheellisen toimituksen korjaamista. Mikäli toimitus on ollut määrällisesti
puutteellinen, on toimittajaa vaadittava täydentämään toimitustaan
välittömästi. Toissijaisesti voidaan sopia hinnan alentamisesta. Vain jos
virheellä on olennainen merkitys, voidaan sopimus purkaa.

Edellä esitettyjä reklamaatioita koskevia periaatteita on sovellettava myös
silloin, kun huomataan, että toimittaja hankinnan aikana muulla tavoin
menettelee sopimuksen vastaisesti. Huomattava on, että jos toimittaja
tilausvahvistuksessaan muuttaa tilauksen ehtoja, on ostajan reklamoitava,
mikäli ei muutosta hyväksytä.

Ostaja ei saa passiivisuudellaan hiljaisesti hyväksyä muutettuja ehtoja.
Esimerkkinä tästä ovat toimittajan lähettämät voimassa olevasta
sopimuksesta poikkeavat hinnankorotusilmoitukset.

10.6 Takuun valvonta

Jokaisessa hankinnassa on järjestettävä tuotteen takuuajan valvonta siten,
että tavarassa tai etuudessa takuuaikana ilmenevät viat tulevat korjatuiksi
takuun perusteella, jos vika on takuun piiriin kuuluva.
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Takuuaikaista valvontaa varten on jokaisesta merkittävästä laitehankinnasta,
jossa toimittaja antaa tavaralle takuun, tavaran käyttäjän luotava
takuunvalvontajärjestelmä, johon merkitään mm. takuun alkamis- ja
päättymisajankohta, takuun laajuus, tilaus, johon takuu liittyy, selvitys miten ja
missä ajassa vaatimukset takuukorjauksesta on tehtävä, merkinnät
takuukorjauksista jne.

Vastaanottaessaan tavaran käyttäjän on huolehdittava siitä, että hän on
saanut tiedon takuun olemassaolosta, kestosta ja sisällöstä sekä siitä, miten
vian ilmetessä on meneteltävä.

Takuuajalle annetun vakuuden vastaanotto, valvonta, palautus sekä muu
menettely on kuvattu viraston taloussäännössä.

Huolto- ja korjauspalveluiden sekä esim. ATK-ohjelmistojen takuun
valvonnasta on myös huolehdittava.

11 LASKUJEN MAKSAMINEN

11.1 Laskujen käsittely

Laskut on maksettava sopimuksen ehtojen mukaisesti ja lisäksi noudattaen
asianomaisen viraston taloussäännössä annettuja määräyksiä laskun
käsittelystä, hyväksymisestä ja maksatuksesta sekä niiden valvonnasta.

Hankintaa hoitavan velvollisuutena on huolehtia lasku valmiiksi maksamista
varten. Toimittajan selvä saatava on maksettava sopimuksen mukaisessa
määräajassa.

Laskujen nopeaan käsittelyyn ja oikea-aikaiseen suorittamiseen on
kiinnitettävä tarpeeksi huomiota. Tavaran vastaanotto on suoritettava
viipymättä ja vastaanottotodistus sekä ilmoitus käyttöomaisuuskirjanpitoon
viennistä on toimitettava välittömästi laskujen käsittelijälle, jotta lasku saadaan
maksuaikana maksuun.

11.2 Viivästyssakon periminen

Jos toimitus on ollut myöhässä, on ostajalla oikeus JYSE-ehtojen mukaan
periä viivästyksestä viivästyssakkoa. Käytännössä tämä tehdään siten, että
toimittajalta pyydetään hyvityslasku viivästyssakon suuruiselle summalle.
Viivästyssakko on JYSE-ehtojen mukaan 0,5 % jokaiselta alkavalta viikolta,
jonka toimittajan toimitus on myöhässä. Viivästyssakkoa peritään enintään 15
viikolta.

11.3 Korkolaki ja ostajan viivästyskorot

Korkolakia (633/1982) sovelletaan rahavelkaan. Tämä tarkoittaa
hankintatoiminnassa sitä, että ostajan tulee suorittaa viivästyskorkoa, mikäli
hän ei maksa kauppahintaa tai sen osaa oikeassa ajassa. Korkolaki
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määrittelee koron maksamisen perusteet ja koron suuruuden, elleivät ostaja ja
toimittaja ole sopineet asiasta toisin. Tästä syystä tarjouspyyntöön ja
sopimukseen kannattaa ottaa maininta siitä, että viivästyskorko määräytyy
korkolain mukaan.

Sopimuksen maksuehto määrittää kauppahinnan eräpäivän. Viivästyskorkoa
on maksun viivästyessä suoritettava eräpäivästä lukien maksupäivään asti.

Koronmaksuvelvollisuudessa ja koron määrässä ostaja ei saa passiivisuudella
hiljaisesti hyväksyä toimittajan asiakirjoihin, esimerkiksi laskuihin tekemiä
uusia ehdotuksia.

Viivästyskorkoa ei ole maksettava, mikäli maksun viivästyminen on aiheutunut
ylivoimaisesta esteestä tai velkojasta johtuvasta syystä.

Jos toimittaja ei suostu korottomaan viivästykseen tai ehdon käyttämiselle on
jokin muu este (esimerkiksi se, että ehdon käyttäminen vaikuttaa tavaran
hintaan kohottavasti), on hankintoihin pyrittävä saamaan niin pitkä koroton
maksuaika, että se mahdollistaa laskun määräysten mukaisen käsittelyn. On
kuitenkin muistettava, että sopimukset on tehtävä ja laskut maksettava siten,
että toimittajien mahdollisesti tarjoamat käteisalennukset tulevat käytetyiksi.

Siinä tapauksessa, että laskun maksaminen jostain syystä viivästyy, ei ostajan
tule ryhtyä oma-aloitteisesti laskemaan ja maksamaan viivästyskorkoa.
Viivästyskoron suorittaminen on jätettävä sen varaan, että toimittaja sitä
nimenomaisesti vaatii. Tällöin korko on toisaalta suoritettava ilman aiheetonta
viivästymistä, mikäli peruste maksamiselle on olemassa.

12 ESTEELLISYYS

Hankintamenettelyyn sovelletaan yleisiä hallintomenettelyä koskevia
esteellisyysmääräyksiä (Hallintolaki 27-29 §). Esteellisyys tarkoittaa sitä, että
virkamies on sellaisessa suhteessa tai asemassa hankinta-asiaan tai siinä
mukana olevaan henkilöön, joka voi saattaa hänen puolueettomuutensa
kyseenalaiseksi. Ei riitä, että henkilö omasta mielestä toimii puolueettomasti,
vaan myös yleisön näkökulmasta henkilön tulee toimia siten, ettei
puolueettomuutta ole syytä epäillä. Esteellinen henkilö ei saa siis osallistua
hankinnan käsittelyyn ja päätöksentekoon tai olla siinä läsnä. Esteellisen
henkilön on itse todettava itsensä esteelliseksi.

Henkilö on esteellinen käsittelemään tarjousta, hankintaa koskevaa sopimusta
tai sopimuksen tulkintaa koskevaa asiaa, jos tarjouksen tekijänä tai ostajan
sopimuspuolena on hän itse tai hänen

§ puolisonsa
§ lapsensa tai lastenlapsensa
§ sisaruksensa
§ vanhempansa tai isovanhempansa
§ muu hänelle erityisen läheinen henkilö tai tämän puoliso
§ vanhempiensa sisarus ja hänen puolisonsa
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§ sisarustensa lapsi
§ entinen puolisonsa
§ puolisonsa lapsi, lastenlapsi, vanhempi, isovanhempi tai näiden puoliso
§ puolisonsa sisarusten lapsi

Esteellinen henkilö on myös esimerkiksi silloin, jos

§ asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen
läheiselleen

§ jos hän on palvelusuhteessa tai toimeksiantosuhteessa siihen, jolle asian
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

§ jos hän tai hänen läheisensä on johtotehtävissä sellaisessa yhteisössä, jolle on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

§ jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu

Hankintayksiköllä on velvollisuus turvata tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön
kohtelu. Sellaista henkilöä, joka on ehdokkaaseen tai tarjoajaan yllämainitussa
suhteessa, ei saa määrätä myöskään hankinnan kaupalliseksi tai tekniseksi
asianhoitajaksi.

Hankesuunnitelman laatimiseen osallistunut yritys voi osallistua
tarjouskilpailuun. Tällaisessa tilanteessa hankintayksikön on kuitenkin
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei suunnitelmaan laadintaan
osallistunut yritys saa perusteetonta kilpailuetua muihin tarjoajiin nähden.
Viime kädessä hankintamenettelystä tulisi sulkea pois sellainen tarjoaja, jonka
osallistuminen vaarantaa muiden tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä
kohtelua. Hankintayksikön onkin pyrittävä varmistamaan, että kaikilla tarjoajilla
on käytettävissä samat tiedot.

13 HANKINTA-ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS

Kuhunkin hankintaan kuuluvat alkuperäiset asiakirjat (tarjouspyynnöt,
tarjoukset, avauspöytäkirjat, tarjoajien arviointipöytäkirjat, hankintapäätökset,
vertailumuistiot, sopimukset, tilaukset, tilausvahvistukset, reklamaatiot ja
laskut ym.) säilytetään hankintakohtaisesti yhdistettynä kymmenen (10)
vuoden ajan laskettuna sen vuoden päättymisestä, jona tilaus on tehty.

Asiakirjojen jäljennöskappaleet voidaan hävittää sitten, kun ne ovat käyneet
tarpeettomiksi. Huomattava on, että ne tarjoukset, jotka eivät ole johtaneet
tilaukseen, säilytetään muiden kyseisen hankinnan hankinta-asiakirjojen
yhteydessä.

Saapuneet tarjoukset, tarjouksen täydennykset, tilausvahvistukset jne.
merkitään diaariin samalla numerolla kuin tarjouspyyntö sekä merkitään missä
koko hankintaa koskeva asiakirjakokonaisuus on arkistoituna.

Tarjousten diaariointi on tehtävä välittömästi avauspöytäkirjan valmistuttua.
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14 HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säätelee hankinta-
asiakirjojen julkiseksi tuloa.

Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Samoin
hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu.

Tarjousasiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun hankintaa koskeva sopimus tai
tilaus on tehty. Jos tarjousasiakirja tai sen osa sisältää tarjoajan liike- tai
ammattisalaisuuksia koskevia tietoja, eivät tarjousasiakirjat näiltä osin
kuitenkaan tule julkisiksi.

Tarjoajaa on pyydettävä ilmoittamaan tarjouksessaan, miltä osin tarjous
sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia ja erottelemaan tarvittaessa liike- tai
ammattisalaisuuksia sisältävät tiedot. Hinta on aina kuitenkin julkinen tieto.

Tarjouskilpailuun osallistuneella on kuitenkin asianosaisena oikeus saada tieto
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista lukuun
ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Hankintayksikkö vastaa viime kädessä
siitä, mitä asiakirjoja on pidettävä salassa pidettävinä.

Salassa pidettävässä hankinnassa tai hankinnassa, jossa valtion keskeiset
turvallisuusedut ovat kyseessä, kaikki hankinta-asiakirjat ovat salassa
pidettäviä. Koska salaisten hankinta-asiakirjojen käsitteleminen vaatii
erityistoimenpiteitä aina laskujen käsittelyä myöten, ei hankintaa tule
perusteettomasti julistaa salassa pidettäväksi.

Hankintayksikkö voi antaa tiedon julkisesta hankinta-asiakirjasta joko
suullisesti tai antamalla asiakirja nähtäväksi hankintayksikössä.
Hankintayksikkö voi myös erikseen pyydettäessä antaa asiakirjasta kopion.
Kopioinnista voidaan periä maksuperustelain nojalla annetun
sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti kohtuullinen kopiointimaksu.

Tarjousasiakirjoista ei anneta ennen hankintasopimuksen tekoa tietoja, ellei
niitä haluava esitä sellaista oikeusperustetta, jonka nojalla hänellä on oikeus
saada tällaiset tiedot. Tietoja ei tällöinkään anneta siltä osin kuin on kyse liike-
tai ammattisalaisuudesta.

Kaikki hankintoihin liittyvät asiakirjat tulee säilyttää käsittelyn aikana
huolellisesti niin, ettei niistä joudu tietoja sivullisille eivätkä asiakirjat joudu
kadoksiin. Käsittelyn päätyttyä asiakirjat on toimitettava arkistoon
säilytettäviksi niin pian kuin mahdollista. Arkistointi tulee järjestää niin, että
hankinnan tarkastettavuus säilyy hyvänä.
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15 ERÄITÄ HANKINTOJA KOSKEVAT ERITYISOHJEET

Sen lisäksi, mitä edellä on hankintojen toteuttamismenettelyissä määrätty,
noudatetaan jäljempänä tässä kappaleessa mainittujen hankintojen osalta
seuraavia erityisohjeita.

15.1 Toimitilojen hankkiminen

Yleiset periaatteet

Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toimitilojen
hankinnan tavoitteena on saada toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset ja
taloudellisesti edulliset toimitilat. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimitilojen
hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Kuten
muussakin hankintatoimessa niin myös toimitilojen hankinnassa on pyrittävä
sisäasiainhallinnon kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan
lopputulokseen. Hankinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta,
noudatettava avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Ehdokkaita ja
tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintalain ja ohjeen soveltamisala

Rakennettavat toimitilat

Hankintalakia ja tätä hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin sellaisiin
rakennusurakkasopimuksiin, joiden kohteena on hankintayksikön vaatimuksia
vastaavan rakennusurakan toteuttaminen millä tahansa tavalla. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos joudutaan vuokraamaan tila, joka rakennetaan alusta
pitäen viraston tarpeiden mukaisesti, tulee hankintaan soveltaa hankintalakia
ja tätä hankintaohjetta.

Olemassa olevien toimitilojen vuokraaminen

Maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden ja
rakennusten hankkimista ja vuokraamista koskevat
palveluhankintasopimukset on rajattu hankintalainsäädännön ulkopuolelle.
Tästä rajauksesta huolimatta sisäasiainhallinnossa hyödynnetään
kilpailuolosuhteita myös olemassa olevien tilojen vuokraamisessa hyvän
taloudellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sen johdosta hankintalakia ja
tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Tällaisissa vuokrauksissa voidaan
noudattaa esim. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta
kuvattua kirjallista menettelyä.

Olipa kyse uudisrakennuksesta tai olemassa olevien tilojen hankinnasta,
niissä noudatetaan ohjeen liitteenä olevaa prosessikuvausta.

15.2 Toimitilahankintojen suunnittelu

Toimitilavuokrausten suunnittelu on pitkävaikutteisuutensa ja taloudellisen
merkityksensä vuoksi yleensä aloitettava huomattavasti aikaisemmin kuin
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varsinaiseen hankintamenettelyyn voidaan ryhtyä. Toimitilahankkeissa on
valtion toimitilastrategian (16.11.2005) mukaan seuraavia vaiheita:

§ Toiminta- ja taloussuunnittelun ja kehysvalmistelun vaihe
§ Talousarviovaihe
§ Päätösvaihe

Yksityiskohtainen prosessikuvaus toimitilahankkeen etenemisestä on esitetty
liitteessä 16.

15.3 Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat

Kansallisten kynnysarvot alittavat hankinnat jäävät hankintalain
menettelysäännösten ulkopuolelle.

Näihin hankintoihin sovelletaan kuitenkin liitteessä 5 mainittuja toimintaohjeita
sekä yleisiä EU:n hankintadirektiivin mukaisia periaatteita eli tarjoajien
tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, avoimuuden ja suhteellisuuden
periaatteita.

Näistä hankinnoista ei ole velvollisuutta tehdä hankintailmoitusta eikä niistä
ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen.

15.4 Muut hankinnat

Ulkomaisissa hankinnoissa kuljetukset on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä
suorittamaan tehtyjä sopimuksia hyödyntäen. Tarjousten edullisuutta
vertailtaessa on huomioon otettava valuuttaperusteisesta maksusta ja
maksuliikenteestä tulevat vaikutukset.

Hankinnasta vastuullinen hankintayksikkö on lisäksi velvoitettu noudattamaan
tuotekohtaisia määräyksiä, esim. lääkeaineet, aseet jne.
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Liite 5

KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVIA HANKINTOJA ELI
PIENHANKINTOJA KOSKEVAT MENETTELYOHJEET

Hankinnat, jotka jäävät alle ns. kansallisen kynnysarvon eli ns. pienhankinnat,
voidaan tehdä tämän liitteen mukaisia yksinkertaistettuja menettelyjä
noudattaen, koska ne jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden ja
avoimuuden periaatteet tulevat aina noudatettaviksi näissäkin hankinnoissa.
Tavoitteena on mahdollisimman joustava, yksinkertainen ja sujuva
hankintamenettely.

Pienhankinnat on käsiteltävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja
myös niiden on perustuttava hankintasuunnitelmiin ainakin karkealla
tasolla. Hankintojen jakaminen osiin kansallisen kynnysarvon
alittamiseksi tai alla mainittujen euromäärien saavuttamiseksi on
ehdottomasti kielletty.

Pienhankinnat tehdään hankintayksikön valinnan mukaan joko
tarjouskilpailuna tai suorahankintana. Pääsääntönä on, että hankinnat on
kilpailutettava. Näissä hankinnoissa ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Tarjouskilpailu kannattaa järjestää, kun vallitsevasta hintatasosta ei ole
varmuutta lähiaikoina toteutetun tarjouskilpailun perusteella ja halutaan
varmistaa mahdollisimman edulliset hankintaehdot. Tarjouskilpailun
valintaperusteena on pääsääntöisesti halvin hinta. Myös kokonaistaloudellista
edullisuutta voidaan käyttää.

Tarjouskilpailun toteuttaminen

§ Tarjouspyyntö tehdään pääsääntöisesti ja tarjoukset pyydetään
sähköpostilla, faxilla tai kirjeellä

§ Ainoastaan arvoltaan vähäisissä hankinnoissa voidaan hinta- ja
saatavuustietoja selvittää suullisestikin. Nämä tiedot on kirjattava ylös.

Hankinnan vähäisenä arvona pidetään yleensä noin 5.000 euroa ilman
arvonlisäveroa. Virastojen tulee hankintaohjeessaan määritellä virastossa
noudatettava vähäisen hankinnan arvo. Arvon määrittelyssä tulee ottaa
huomioon viraston hankintoihin käytettävissä olevat varat, hankintojen luonne
ja muut virastoa koskevat erityisseikat.

Kirjalliset tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Avaamisesta
laaditaan avauspöytäkirja ja tarjousten hintavertailu tehdään myös siihen.
Hankittavan tuotteen käyttötarkoitus merkitään tarjousten avauspöytäkirjassa,
jos se ei ilmene suoraan tuotteesta.
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Ratkaisuoikeuden haltija hyväksyy hankinnan merkitsemällä hyväksymisensä
tarjousten avaus- ja vertailupöytäkirjaan tai allekirjoittamalla tilauksen, jos
hankinnasta ei tehdä erillistä hankintapäätöstä.

Pienhankinta voidaan tehdä suorahankintana muun muassa seuraavilla
perusteilla:

§ hankinta on arvoltaan vähäinen
§ hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton kiire
§ vastaava tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä
§ tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn

tai
§ muita toimittajia ei ole tiedossa

Syy suorahankinnan käyttöön perustellaan ostajalle jäävään
tilauskappaleeseen tai tietojärjestelmään.

Pienhankinnastakin on laadittava tilaus kirjallisesti. Tilaus katsotaan
kirjalliseksi, jos tietojärjestelmään jää tilauksesta tulostettava tieto. Arvoltaan
vähäisissä tai kiireellisissä tapauksissa voidaan tilaus tehdä myös suullisesti,
jolloin se on kuitenkin välittömästi laadittava kirjallisena tilaavan yksikön
omaan seurantaan. Kirjanpitosäännökset edellyttävät, että tilaukset
dokumentoidaan.

Pienhankinnasta ei ole välttämätöntä tehdä erillistä hankintapäätöstä.
Hankintapäätöstä ei anneta tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuville eikä näistä
hankinnoista voi myöskään valittaa markkinaoikeuteen.

Kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille on annettava kuitenkin tieto siitä,
että tarjous ei voittanut tarjouskilpailua.
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Liite 9

AIKAJANA HANKINTASUUNNITTELUSSA JA TTS:SSÄ

2005

touko - lokakuu
Toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS 2007 – 2011) valmistelu
osastoilla.
Kehysesitykseen sisältyvien hankkeiden ja niistä aiheutuvien tai
muiden suurten tai useampivuotisten hankintojen hahmottelu.
Suunnittelukauden hankinnat ja yksittäiset merkittävät hankinnat
valmistellaan hankintaohjelmiksi.

2006

helmi - huhtikuu
Ministeriön osasto arvioi kehyspalautteen vaikutukset vuoden
2007 toimintaan ja hankkeisiin sekä hankintoihin sekä talousar-
vioehdotukseen vuodelle 2007. Osasto sopeuttaa hankintaohjel-
mat kehyspalautteeseen.

touko – lokakuu
Tulossuunnitelman (TS 2007) valmistelu (ja TTS 2008 – 2011).
Ministeriö antaa suunnittelumääräyksen.
Vuonna 2007 toteutettavien hankintojen huomioon ottaminen
toiminnan suunnittelussa.

Hankintatiimi antaa ministeriön osastoille hankintasuunnittelu-
ohjeen seuraavan vuoden (v. 2007) hankinnoista.
Osastot antavat tarvittaessa alaisilleen virastoille täydentävät
ohjeet suunnitelmien laatimiseksi.
Tulevasta hankinnasta vastaavat yksiköt laativat kattavat
hankintasuunnitelmat hankintaohjelmiin perustuen ja laativat
toteutusaikataulun niistä A- ja B-nimikehankinnoista, joiden
toimeenpano on ennakolta erikseen valmisteltava ja/ tai edellyttää
toimintaan sopeuttamista.

lokakuu
Virastot lähettävät hankintasuunnitelmansa ao. ministeriön osas-
tolle lokakuun alkupuolella. Ministeriön osastot kokoavat niistä
omansa ja toimialansa hankintasuunnitelmat hankintatiimille.

Hankintatiimi valmistelee ehdotuksen A-hankintojen ja erityisiä
toimenpiteitä edellyttävien hankintojen toteuttamismenettelyiksi ja
toimittaa sen kansliapäällikölle ja osastopäälliköille
tuloskeskusteluja varten ja tulossuunnitelman osaksi.
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marraskuu
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden välisissä
tuloskeskusteluissa sovitaan hankintojen toteuttamismenettelyistä
seuraavalle vuodelle.

joulukuu
Ministeriön johtoryhmä vahvistaa toteuttamismenettelyt osana
hallinnonalan tulossuunnitelmaa. Osastot vahvistavat toimialansa
hankintasuunnitelman ja virastot vahvistavat hankintasuunnitel-
mansa toimintavuodelle.

2007

koko vuosi
Toteutetaan kaikki hankinnat vahvistettujen
toteuttamismenettelyjen ja hankintasuunnitelmien mukaisesti ja
noudattaen hankintaohjeessa yksilöityä menettelytapaa, jolla tar-
koitetaan hankintayksiköiden ostotoiminnan valmistelua.
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liite 16
TOIMITILOJEN HANKINTAPROSESSI

1. Toimitilatarpeen selvittäminen

 Kihlakunnanvirastot esittävät perustellut tilatarpeensa lääninhallitukselle, joka
asettaa eri tilahankkeet tärkeysjärjestykseen.

Lääninhallitus esittää ministeriölle toimitilahankkeet hankesuunnitelmina, joista
ilmenee nykyinen toimitilatilanne, perustelut peruskorjaukselle, lisätiloille tai
kokonaan uusille toimitiloille sekä arvio tarvittavasta lisämäärärahasta.

Muut virastot määrittelevät tilatarpeensa ja esittävät ne ministeriön ao.
osastolle hyvissä ajoin.

Jos virastolla itsellään ei ole tarvittavaa asiantuntemusta tilatarpeen
määrittelyssä ja hankesuunnitelman laatimisessa, viraston tulee käyttää
tarvittavassa määrin ulkopuolista asiantuntemusta. Hyvällä hankesuunnittelulla
voidaan varmistaa kustannusten hallinta myöhemmissä vaiheissa.

2. Eri hankkeiden priorisointi

Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosasto valmistelee
perustellun esityksen kihlakunnanvirastojen toimitilahankkeiden
valtakunnallisesta priorisoinnista kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmälle, joka
asettaa hankkeet keskenään tärkeysjärjestykseen.

Muiden virastojen toimitilahankkeet asettaa tärkeysjärjestykseen ministeriön
ao. osasto.

3. Kehysmenettely sisäasiainministeriössä

Kehystarpeen määrittelyssä on käytettävä huonetilaohjelman lisäksi myös
muita toimitilaa määritteleviä selvityksiä. Tällaisia lisäselvityksiä ovat muun
muassa linjaukset henkilökunnan määrän muutoksista ja henkilökunnan
kohdentamisesta.

Jotta toimitilatarpeista aiheutuvat määrärahamuutokset voidaan arvioida
mahdollisimman realistisesti, tulee osaston hankkeen laajuus ja laatu huomion
ottaen käyttää ulkopuolista asiantuntijaa tai hallinnonalalta saatavissa olevaa
muuta lisäresurssia.

Ministeri hyväksyy marras – joulukuussa valtioneuvostolle tehtävän
sisäasiainministeriön ehdotuksen menokehyksiksi, joka sisältää
toimitilahankkeet. Valtioneuvosto vahvistaa kehykset maaliskuussa. Hanketta
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ei saa käynnistää ennen kuin tarvittavan rahoituksen turvaava
määrärahakehys on vahvistettu.

Alle viiden miljoonan euron hankkeissa sisäasiainministeriö jakaa aikanaan
määrärahan vuokrakustannuksiin suoraan ao. virastolle tai lääninhallitukselle
kihlakunnanvirastolle edelleen jaettavaksi. Vähintään viiden miljoonan euron
toimitilavuokraukset käsitellään ministeriössä jäljempänä kuvatulla tavalla.

4. Hankintamenettelypäätöksen valmistelu

Toimivalta

Valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (1070/2002, jäljempänä
kiinteistövarallisuusasetus) mukaan ministeriö päättää sitoutumisesta
vuokrasopimukseen, jos sopimuksesta ja muista vuokraukseen liittyvistä
menoista (vuokramenot) koko sopimuskaudella aiheutuu valtiolle menoja
yhteensä vähintään viisi miljoonaa euroa. Vuokramenoihin kuuluvat sekä
pääomavuokra että jatkuvan hoidon aiheuttamat menot (hoitovastiketta
vastaava hoitovuokra) samoin kuin vuokrauksesta aiheutuvat
arvonlisäveromenot. Ennen tällaisten hankkeiden käynnistämistä ministeriö
päättää hankintamenettelyistä.

Alle viiden miljoonan euron suuruisten toimitilahankintojen
hankintamenettelystä päättää virasto ennen hankkeen käynnistämistä. Virasto
päättää myös sitoutumisesta vuokrasopimukseen.

Hankintamenettelypäätöksellä tarkoitetaan sitä päätöstä, jolla päätetään
hankinnan aloittaminen avoimella kilpailutuksella, rajoitetulla tai
neuvottelumenettelyllä tai päätetään suorahankinnan käyttämisestä.

Jäljempänä käsitellään vähintään viiden miljoonan euron suuruisia hankkeita,
joissa päätösvalta kuuluu ministeriölle.

Valmistelu ministeriössä

Vähintään viiden miljoonan euron suuruisten toimitilahankkeiden
hankintamenettelystä päättämistä varten ministeriön ao. osasto ja ministeriön
hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä valmistelevat yhteistyössä
tapauskohtaisesti ko. toimitiloja hankkivalle virastolle selvitystoimeksiannon,
jonka tarkoituksena on kilpailuedellytysten selvittäminen. Toimeksiannosta
päättää ao. osaston toimivaltainen virkamies ja kihlakunnanvirastojen osalta
kansliapäällikkö. Selvitystoimeksianto voi sisältää hankkeen laadun ja
laajuuden mukaisesti pyynnön selvittää olemassa olevat valtion toimitilat ja
tarjolla olevat valtion rakennuspaikat, sekä tarjolla olevat mahdolliset muut
toimitilat, kunnan rakennuspaikat ja kaavoitustilanne. Hankinta- ja toimitila-
asioiden ryhmä antaa asiantuntijatukea tarvittavassa laajuudessa virastolle
selvityksen tekemisessä.
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Selvityksen tehtyään virasto toimittaa sen ao. ohjaavalle ministeriön osastolle.
Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä antaa osastolle arvionsa kilpailutuksen
edellytyksistä tai siitä, valitaanko suorahankinta.

5. Hankintamenettelystä päättäminen

Hankintamenettelystä vähintään viiden miljoonan euron toimitilahankinnoissa
päättää kihlakunnanvirastojen ja ministeriön omien toimitilojen osalta
kansliapäällikkö, muiden toimialojen osalta osaston toimivaltainen virkamies.

Kilpailutusmenettely

Jos edellytykset kilpailutukselle ovat olemassa esimerkiksi uudisrakentamisen
tai laajennuksen tullessa kyseeseen, menettely etenee seuraavasti:

Ministeriön osaston toimivaltainen virkamies tai kihlakunnanvirastojen ja
ministeriön osalta kansliapäällikkö tekee toimitilahankkeen edellyttämän
hankintamenettelypäätöksen sekä asettaa käyttäjäviraston johdolla
hankeorganisaation (projektin), johon voi kuulua käyttäjäviraston lisäksi
hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän edustus, ao. ministeriön osaston
voimavaroista riippuen joko sen edustus tai ulkopuolista asiantuntemusta.
Ennen projektin asettamista asiasta informoidaan ministeriä ja
kansliapäällikköä. Kehysrahoituksen ja viraston toimintamenorahoituksen
puitteissa on hankkeelle mahdollista budjetoida oma projektirahoitus.

Projektin asettamisvaiheessa ministeriön osasto antaa toimitilaan ja toiminnan
laatuun liittyvät ohjeet ja reunaehdot (projektin toimintaohje), joita ovat esim.
poliisin rakennusasiain ryhmän antamat normit, pelastushallinnon
suojausvaatimukset ja erityisesti ko. hankkeeseen liittyvät tapauskohtaiset
vaatimukset. Ministeriön osasto päättää projektin ehdotuksesta projektille
toteutusaikataulun eri toteuttamisvaiheineen, jossa on esim. huomioitu asiaan
vaikuttavat vapautuvat vanhat toimitilat jne.

Asettamisvaiheessa projektille voidaan antaa selvitettäväksi esim.
rakennuspaikkaan, rakennusoikeuteen, vuokra-ajan pituuteen, alueelliseen
hintatasoon sekä kaavoituksellisiin näkökohtiin liittyvät hankkeeseen kuuluvat
asiat. Ministeriön osasto tai kihlakunnanvirastojen ja ministeriön osalta
kansliapäällikkö antaa projektille myös tarjouspyynnön laatimiseen liittyvät
reunaehdot.

Projekti valmistelee hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden riittävän kattavat
tarjouspyynnöt valittuun hankintamenettelyyn sovellettuna, joka ottaa
huomioon kokonaisurakan, siihen liittyvät rakennuspaikan valinnat,
osittamisen erikseen suunnitteluun ja rakentamiseen tai kokonaisuuden
kilpailuttamiseen.
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6. Tarjouspyyntö

Projektin valmistelema tarjouspyyntö annetaan lausunnolle ministeriön ao.
osastolle ja hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmälle. Lausuntojen perusteella
projekti viimeistelee tarjouspyynnön ja antaa sen ao. hankintayksikkönä
toimivalle virastolle allekirjoitettavaksi.

7. Hankintapäätös

Projektin valmistelema hankintapäätös annetaan lausunnolle ministeriön ao.
osastolle ja hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmälle. Lausuntojen perusteella
projekti viimeistelee hankintapäätöksen ja antaa sen ao. viraston
päätettäväksi ehdolla, että raha-asiainvaliokunta puoltaa vuokrausta. Virasto
tekee ehdotuksen toimittajan valinnasta ministeriölle eli virasto valmistelee
esivuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa. Ehdotuksen tulee sisältää
kiinteistövarallisuusasetuksessa edellytetyt tiedot.

Suorahankinta

Hankintamenettelypäätöksen suorahankinnasta, joka on aina erityisesti
perusteltava, tekee osaston toimivaltainen virkamies ja kihlakunnanvirastojen
sekä ministeriön toimitilojen osalta kansliapäällikkö.
Suorahankintapäätöksessään osasto antaa ao. virastolle tehtäväksi
vuokrasopimusneuvottelut mahdollisine toiminnallisine reunaehtoineen (esim.
vuokra-aika, vuokran määrän maksimilisäys, tilasuunnittelun periaatteet).
Ennen suorahankintapäätöksen tekemistä osaston on informoitava ministeriä
ja kansliapäällikköä.

8. Raha-asiainvaliokunnan käsittely

Raha-asiainvaliokuntaan asian valmistelee ao. osasto. Ennen asian
saattamista raha-asiainkäsittelyyn tulee neuvotellusta
(esi)vuokrasopimuksesta pyytää lausunto hankinta- ja toimitila-asioiden
ryhmältä, jonka jälkeen asia menee raha-asianvaliokuntaan.

Sisäasiainministeriön työjärjestyksen 37 §:n mukaan ministeri ratkaisee asian,
jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai
taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan lausunto. Raha-asiainvaliokunnan puollon jälkeen ministeri
valtuuttaa viraston allekirjoittamaan esisopimuksen ja /tai sopimuksen.
Viraston on noudatettava sitä esitystä, jota raha-asiainvaliokunta on puoltanut.

9. Rakennuttamis- tai peruskorjaustyön valvonta

Rakennuttamis- ja peruskorjaustyön kuluessa käyttäjän edunvalvonnasta
huolehtii projekti, joka voi tarvittaessa käyttää asiassa ulkopuolista konsulttia.
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Viraston päätösvallassa olevien alle viiden miljoonan euron toimitilojen
hankkiminen

Päätösvalta ja vastuu alle viiden miljoonan euron toimitilojen
vuokrasopimuksiin sitoutumisesta on virastolla. Viraston on selvitettävä
kiinteistövarallisuusasetuksen edellyttämät tiedot ja edellä kohdassa 4
mainitut kilpailuedellytykset kuten vaihtoehtoiset toimitilat ja rakennuspaikat.
Viraston on myös ennen toimitilahankinnan käynnistämistä päätettävä
hankinnassa käytettävästä hankintamenettelystä soveltaen vastaavaa tapaa
kuin ministeriön päätöksenteon osalta on kuvattu kohdassa 5 vähintään viiden
miljoonan euron toimitilavuokrauksissa.

Alle viiden miljoonan euron toimitilavuokrauksissa mahdolliset toiminnalliset
muutostarpeet tulisi huomioida ja viraston tulisi siten välttää sitoutumista liian
pitkiin vuokrasopimuksiin.
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