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• Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan
vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta
kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

• Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi
ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat seikat, joita ovat ainakin
ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä
keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on
tehty.

Hankintapäätös
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• EU-kynnysarvot ylittävästä hankintasopimuksesta, luvun 12 mukaisesta hankinnasta, puitejärjestelystä tai
dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta on laadittava kertomus.

• Kertomusta ei ole tarpeen laatia niiltä osin kuin vastaavat tiedot ilmenevät hankintaa
koskevasta päätöksestä, jälki-ilmoituksesta tai muista hankinta-asiakirjoista.

• Kertomuksessa tulee olla seuraavat seikat:
» 1) hankintayksikön yhteystiedot + hankintasopimuksen kohde ja arvo
» 2) 80 ja 81 sekä 83 §:n mukaisesti menettelystä pois suljettujen ja menettelyyn valittujen ehdokkaiden ja tarjoajien

nimet sekä hylkäys- tai valintaperusteet
» 3) perusteet hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämiseen
» 4) perusteet halvimman hinnan käyttämiseen
» 5) perusteet hankinnan jakamatta jättämiseen
» 6) perusteet vaatia toimittajalta yli kaksinkertaista liikevaihtoa
» 7) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, valinnan perustelut sekä arvio alihankintana kolmansille osapuolille

annettavista sopimuksen tai puitejärjestelyn osista taikka mahdollisten alihankkijoiden nimet
» 8) perusteet suorahankinnan, neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttämiseen
» 9) perusteet hankinnan keskeyttämiseen
» 10) perusteet muiden kuin sähköisten viestintävälineiden käyttämiseen
» 11) kuvaus hankintamenettelyssä mahdollisesti todetuista eturistiriidoista ja niiden johdosta toteutetuista

toimenpiteistä.
• Hankintayksikön on dokumentoitava riittävästi hankintamenettelyn eri vaiheet ja niihin liittyvät ratkaisut.

Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan hankintasopimuksen tekemisestä. Kertomus on
pyynnöstä toimitettava Euroopan komissiolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Hankintamenettelyä koskeva kertomus
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• Hankintaoikaisuaika hankintayksiköillä
» 60 pv -> 90 pv

• Odotusaika
» 21 pv -> 14 pv
» Dynaamisessa hankintajärjestelmässä ja puitejärjestelyyn perustuvissa

hankinnoissa 10 pv
» Ei sovelleta suorahankinnoissa

Hankintaoikaisu, odotusaika
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• Hankinnan väliaikainen järjestäminen
» Väliajan sopimuskumppani ei enää sidottu hankintamenettelyyn tai

aikaisempaan sopimustoimittajaan

• Markkinaoikeus voi määrätä seuraamuksen vain, jos lainvastainen
menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai
asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä

• Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen
» Valituslupa KHO:een

Muutokset oikeussuojajärjestelmässä
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