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• Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja
niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi,
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä
muodossa.
» Hankinta-asiakirjat on asetettava saataville siitä päivästä, jona

hankintailmoitus on julkaistu.
» Vaatimus koskee myös rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä ja

muita menettelyjä, joissa hankintayksikkö valitsee tarjoajat tai
neuvotteluihin otettavat toimittajat.

» Poikkeaminen mahdollista tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi tai
jos sähköisen muodon käyttäminen ei ole mahdollista

Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien
saataville
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EU-ilmoituksissa käytetään vakiolomakeasetuksen mukaisia vakiolomakkeita. Näistä vakiolomakkeista
HILMAssa täytetään:

» EU-hankintailmoitus;
» sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus;
» käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus;
» sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia koskeva

ennakkoilmoitus liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta;
» sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus;
» korjausilmoitus;
» jälki-ilmoitus.

Seuraavat ilmoitukset voidaan toimittaa julkaistavaksi HILMAssa käyttäen niille tarkoitettuja vakiolomakkeita:
» ennakkoilmoitus;
» suorahankintaa koskeva ilmoitus;
» yleinen avoimuusilmoitus 58 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sidosyksikön tai yhteistyöhön osallistuvien

hankintayksiköiden liiketoiminnan harjoittamisesta

Lomakkeet
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• Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen tai sen sisältämiä tietoja myös muussa
tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä kuten sanoma- ja ammattilehdissä tai
hankintayksikön verkkosivuilla.
» Kuitenkaan ilmoitusta ei saa julkaista sanoma- ja ammattilehdissä tai hankintayksikön verkkosivuilla ennen kuin

ilmoitus on julkaistu HILMA-kanavassa.
» HILMAssa taas tietoja ei saa julkaista ennen kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

• HILMAssa ilmoitus voidaan julkaista ennen julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
jos hankintayksikölle ei ole ilmoitettu julkaisemisesta 48 tunnin kuluessa ilmoituksen
vastaanottamista koskevasta vahvistuksesta.
» HILMAssa ilmoitukset julkaistaan, mikäli HILMA-kanavan ylläpito ei olisi saanut ilmoitusta julkaisusta 48 tunnin kuluessa

ilmoituksen vastaanottamista koskevasta vahvistuksesta.
» Hankintayksikkö voi ilmoittaa hankinnasta muualla heti HILMA-ilmoituksen julkaisun jälkeen.

Julkaiseminen
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Määräajat
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• Säädetyt vähimmäismääräajat asettavat ehdottoman minimin
» Suurissa ja monimutkaisissa hankinnoissa määräajat eivät ole riittävän pitkiä
» Määräaikojen oltava pidempiä, jos hankinta edellyttää tutustumista

• Hankintayksikön tulee pidentää tarjousten jättämisen määräaikoja sellaisiksi,
että kaikki toimittajat saavat kaikki tarjouksen laatimiseksi tarvittavat tiedot,
jos:
1. hankintayksikkö ei toimita toimittajalle sen pyytämiä lisätietoja viimeistään kuusi päivää

tai nopeutetussa menettelyssä viimeistään neljä päivää ennen tarjousten
vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä;

2. tarjouspyyntöön tai muihin hankinta-asiakirjoihin tehdään merkittäviä muutoksia.

Määräaikojen pidentäminen
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• Määräajat lasketaan osallistumishakemusten ja avoimessa menettelyssä
tarjousten osalta siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty
julkaistavaksi Hilmassa
» Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, dynaamisessa

hankintajärjestelmässä ja innovaatiokumppanuudessa tarjousten jättämisen
määräaika lasketaan päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset.

• Päivää, josta laskien määräaika lasketaan, ei lasketa määräaikaan

Määräaikojen laskeminen
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• Hankintayksikkö (pl. valtion keskushallintoviranomaiset) ja
ehdokkaat voivat rajoitetussa menettelyssä sopia tarjousten
vastaanottamisen määräajan pituuden.
» Jos tarjousten vastaanottamisen määräajasta ei päästä sopimukseen,

määräajan on oltava vähintään 10 päivää siitä päivästä, jona ehdokkaille
lähetettiin kutsu toimittaa tarjoukset.

Sopimus rajoitetun menettelyn tarjousajasta
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• Hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava
pääsääntöisesti sähköistä muotoa käyttäen
» Ei velvoita hankintayksiköitä käsittelemään tai arvioimaan tarjouksia tai

osallistumishakemuksia sähköisesti tai automaattisesti.
» Ei edellytä sähköistä tietojenvaihtoa tai sähköisiä välineitä

hankintasopimuksen tekemisen jälkeisissä vaiheissa

Sähköinen tietojenvaihto
hankintamenettelyssä

24.1.20179
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Hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto voidaan käydä muussa kuin sähköisessä muodossa 62
§:ssä tyhjentävästi listatuissa tilanteissa

1) hankinnan erityisluonteen vuoksi sähköisten viestintämuotojen käyttö edellyttää erikoisvälineitä, -laitteita tai
tiedostomuotoja, joita ei ole yleisesti saatavilla tai joita yleisesti saatavilla olevat sovellukset eivät tue;

2) tarjousten tekemisessä käytetty sovellus käyttää tiedostomuotoja, joita ei voida käsitellä millään muulla
avoimella tai yleisesti saatavilla olevalla sovelluksella tai jota tarjoaja ei voi sovellusten lisensointiin liittyvistä
syistä antaa hankintayksikön saataville latausta tai etäkäyttöä varten;

3) sähköisen viestintämuodon käyttö edellyttää erikoislaitteita, joita ei ole yleisesti hankintayksikön saatavilla;
4) hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä vaaditaan toimittamaan fyysinen malli tai pienoismalli, jota ei

voida toimittaa sähköisesti;
5) muiden kuin sähköisten viestintämuotojen käyttö on tarpeen sähköisten viestintä- muotojen turvallisuuden

loukkauksen vuoksi;
6) muiden kuin sähköisten viestintämuotojen käyttö on tarpeen hankintamenettelyssä käsiteltävien tietojen

erityisen arkaluonteisuuden suojaamiseksi, eikä suojaamista voida riittävällä tavalla varmistaa käyttämällä
sähköisiä välineitä ja laitteita, jotka ovat toimittajien yleisesti saatavilla tai jotka voidaan saattaa näiden
saataville 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jos tietojenvaihto käydään muutoin kuin sähköisesti, on hankintayksikön perusteltava tämä
hankintapäätöksessä tai hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Muun kuin sähköisen muodon käyttäminen
tietojenvaihdossa

24.1.201710
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• Hankintalain tietojenvaihtoa koskevia 8 luvun säännöksiä
sovelletaan;
» Yhteishankintayksiköihin 18 päivästä huhtikuuta 2017
» Hankintayksiköihin 18 päivästä lokakuuta 2018

• Siirtymäaika ei koske hankintalain 8 luvun ulkopuolista
sähköisyyden vaatimusta

Siirtymäaika

24.1.201711


