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Mitä hankintalaki edellyttää?
Kilpailuttamisvelvoitteen lähtökohdat
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Sote-palvelujen 

järjestämiseen 

on useita eri 

tapoja



Monipuolisuus järjestämistavoissa lisää 
palveluiden varmuutta yleisellä tasolla

Monipuolisuus järjestämistavoissa 
mahdollistaa asiakkaille valintoja, jos 
palveluita on saatavilla

Palvelusetelissä on potentiaalia. Sen 
käyttöönotto edellyttää merkittävää 
valmistelua

Kokonaan omasta tuotannosta luopuminen 
voi olla järjestämisvastuulliselle riski

Järjestämistavasta riippumatta tulisi 
panostaa siihen, että palvelut ovat 
joustavia, muokkautuvia ja pitkäkestoisia
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Huomioita 

järjestämistavoista
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Sote-palvelun 

järjestäminen 

julkisena 

hankintana

Tuottaminen julkisena hankintana voi 
täydentää kunnan omaa tuotantoa tai 
toimia yhdistettynä 
palvelusetelituottamiseen

Tuottaminen julkisena hankintana voi olla 
yksinomainen järjestämistapa

Ostopalvelut on toteutettava hankintalain 
mukaisesti kilpailuttamalla taikka 
suorahankintana

Julkisessa hankinnassa kunta tekee 
sopimuksen palveluntuottajan kanssa



Tarvitaan joku syrjimätön tapa jolla valitaan 
palveluntuottajat
─ Palvelusta on aina solmittava sopimus, jossa on 

määritelty palvelun sisältö, hinnat ja muut keskeiset 

ehdot

─ Tarvitaan joku tapa, jolla varmistetaan, että uudetkin 

palveluntuottajat pääsevät mukaan 

Hankintalaki on pohjimmiltaan 
korruptionestolaki

Asiakkaan asemasta huolehditaan viisaalla 
ja asiakaslähtöisellä hankintalain 
soveltamisella

www.lehtijakumppanit.fi 6

Sote-palveluhankinnat

Miksi 

hankintalaki?



Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-

sopimuksista 1397/2016 =hankintalaki

Sote-hankinnassa kunnalla on laaja 
harkintavalta hankintamenettelyn 
valinnassa

Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä 
hankintamenettely hankintailmoituksessa 
tai tarjouspyynnössä

Hankintayksikön on noudatettava 
hankinnan kilpailuttamisessa sellaista 
menettelyä, joka on hankintalain yleisten 
periaatteiden mukainen
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Sosiaali- ja 

terveyspalveluhan

kinnan 

kilpailuttaminen



Tasapuolisuus ja syrjimättömyys

─ Kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti kaikissa hankinnan vaiheissa

─ Ehdokkaiden tai tarjoajien kansallisuus taikka sijoittautuminen johonkin jäsenvaltioon tai alueelle

Avoimuus

─ Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimukset perustuvat Euroopan Unionin perussopimukseen ja 

oikeuskäytäntöön

─ Avoimuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata, hankinnasta ilmoitetaan 

julkisesti, tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedotetaan tarjouskilpailuun osallistuneille ja, että hankintaa koskevat 

asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia

Suhteellisuus

─ Vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa päämäärän kanssa

─ Suhteellisuusperiaatteen vaatimukset ovat nähtävissä muun muassa hankintalain säännöksessä, joka kieltää 

hankintayksiköitä asettamasta liian korkeita liikevaihtovaatimuksia tarjouskilpailuun osallistuville toimittajille

Kilpailu

─ Olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen ja kilpailun mahdollistaminen
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Julkisia hankintoja koskeva periaatteet



9

Kynnysarvon ylittävät hankinnat on toteutettava 

hankintalain mukaisesti

EU-hankinnat
221.000 € / 5.548 M€

Kansalliset hankinnat 
60.000€ / 150.000 €

Sote-hankinnat
Työvoimapalvelut 

400.000 €

Muut erityiset 
palveluhankinnat 

300.000 €

Käyttöoikeus-
sopimukset
500.000 €

Pienhankinnat



Mitä joustoa hankintalaki 
tarjoaa sote-palveluhankinnan 
kilpailuttamiseen?
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Hankintalain liitteen E mukaisia sosiaali- ja 
terveyspalveluita sekä muita erityisiä 
palveluhankintoja koskevat 1.1.2017 alkaen 
kevennetyt säännökset

Hankintamenettelyihin tuli huomattava 
harkintavalta

Tarkoituksena on mahdollistaa 
joustavammat hankintamenettelyt 
hankintoihin, joilla on suurta merkitystä 
asiakkaan kannalta

Lisäksi on noudatettava julkisia hankintoja 
koskevia periaatteita
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Liitteen E 

mukaisen 

hankinnan 

kilpailuttaminen



Hankintayksikkö voi luoda oman, 
asiakaslähtöisen hankintamenettelyn

Hankintayksikkö voi yksinkertaistaa EU-
menettelynä laissa olevaa menettelyä

Tarjouskilpailun voi järjestää myös vanhan 
hankintalain mukaisella avoimella 
menettelyllä. Silloin menettelyn kulku 
mukailee vanhan lain sääntöjä

Hankintayksikkö voi hyödyntää EU-
menettelyissä kuvattua puitejärjestelyä 
esim. siten, että asiakas tekee lopullisen 
valinnan palveluntuottajien välillä. 

HE 108/2016
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Hankintamenettelyn 

vaihtoehtoja sote-

palveluhankinnoissa



Hankintalain liitteen E mukaisten sosiaali-
ja terveyspalveluihin ja muihin erityisiin 
palveluhankintoihin  sovelletaan
─ Hankintalain 12 luvun säännöksiä

─ Lisäksi hankintalain I osaa, eli lukuja 1 – 4 ja 

─ IV osan lukuja 14 – 17

─ Lisäksi 12 luvussa viittaussäännösten perusteella 

noudatettavia säännöksiä

Hankintalaki 107 §
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Hankintakoulutus ja työpaja, osa 2

Liitteen E mukaisiin  

palveluhankintoihin 

sovellettavat 

säännöt
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Sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen sovellettavat hankintalain säännökset

12 luku Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palveluhankinnat

1 luku Tarkoitus, periaatteet ja määritelmät

2 luku Soveltamisala ja sen rajaukset

3 luku Yhteishankinnat ja hankintojen varaaminen

4 luku Kynnysarvot ja hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

40 ja 41 § Suorahankinta, suorahankinta lisätilauksissa

7 luku Hankinnasta ilmoittaminen 

62 § Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä (jos tietoja vaihdetaan sähköisesti)

80 ja 81 § Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet 

82 – 86 §:t Ehdokkaiden ja tarjoajien korjaavat toimenpiteet ja soveltuvuutta koskevien 

vaatimusten asettaminen (vapaaehtoinen)

14 luku Hankintaa koskevat päätökset ja hankintasopimus

15 luku Hankintojen valvonta

16 luku Oikeussuojakeinot

17 luku Erinäiset säännökset



Aikajana

Tarjouspyynnön valmistelu ja hankinnan toteuttaminen
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1 – 2 kk

─ Lausunnot esim. 

Vane ym.

─ Asiakirjojen 

viimeistely

─ Esittely toimielimelle

2 – 3 kk

─ Asiakkaiden ja 

palveluntuottajien 

näkemysten 

kerääminen

─ Menettelyn valinta

─ Tarjousasiakirjojen 

luonnokset

2 – 3 kk

─ Hankintailmoituksen 

julkaiseminen

─ Kysymykset ja 

vastaukset

─ Tarjouskäsittely

1 – 3 kk

─ Hankintapäätös

─ Pakollinen odotusaika

─ Sopimusten 

solmiminen

─ Sopimuskausi alkaa

Isomman hankintamenettelyn läpivienti vie vähintään 6 – 8 kk
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Erilaiset hankintamenettelyt eri tarkoituksiin ja tarpeisiin

Sote-palvelut:

Asiakaskohtainen suorahankinta, jos 

kilpailutettu valikoima ei vastaa 

tarvetta

Täydentyvä ja joustava toimittajarekisterityyppinen hankinta 

monipuolisen palveluvalikoiman kilpailuttamiseen. Osat, 

erityisosaamiset ja luokat asiakaskohtaisen palvelun valinnan 

apuna

Kaksivaiheinen, tarjoajien karsinnan sisältävä 

menettely tiiviin kumppanin valintaan tai 

erityisen vaativaan palveluun. Palveluntuottaja 

tiettyyn yksikköön, kokonaisvastuuseen 

palvelusta jne.



DYNAAMINEN TOIMITTAJAREKISTERI LISÄÄ JOUSTAVUUTTA 

JA MAHDOLLISTAA MUUTOKSIA
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Hankintamenettely

Tilaaja perustaa 
toimittajarekisterin

•Tilaaja julkaisee hankintailmoituksen

•Palveluntuottajat jättävät 
osallistumishakemukset ja tarjoukset

•Tilaaja käsittelee tarjoukset ja tekee 
hankintapäätöksen

Toimittajarekisteri 
täydentyy uusilla 

palveluntuottajilla vuosittain

•Uudet palveluntuottajat voivat jättää 
osallistumishakemuksia vuosittain

•Jo mukana olevat palveluntuottajat voivat päivittää hintaa, 
laatua ja erityisosaamisia

•Tilaaja voi perustaa uusia osia asiakastarpeen mukaan

Toimittajarekisteri 
jakaantuu osiin ja 

erityisosaamisluokkiin, 
jotka helpottavat asiakkaan 
sopivan palvelun löytämistä

Kullekin asiakkaalle valitaan 
tarpeen mukainen palvelu. 
Asiakas osallistuu valintaan.

P
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Dynaaminen toimittajarekisteri on kaksivaiheinen

Hankintayksikkö 
julkaisee 

osallistumispyynnö
n

Ehdokkaat jättävät 
osallistumishakemukse

nsa dynaamiseen 
hankintajärjestelmään 

(DPS)

Soveltuvuusvaatimuks
et täyttäville 

ehdokkaille lähetetään 
tarjouspyyntö

Tarjoajat jättävät 
lopulliset 

tarjouksensa 
vastaamalla 

tarjouspyyntöön

Hankintayksikkö tekee 
tarjousvertailun hinnan 

ja laadun 
vertailuperusteiden 

mukaisesti

Hankintayksikkö tekee 
hankintapäätöksen ja 

antaa sen tiedoksi 
tarjoajille. 

Solmitaan 
sopimukset

Palvelutuotanto 
alkaa

Tilaaja tekee 
asiakaskohtaiset 
palvelutilaukset 
sopimusehtojen 

mukaisesti

Toimittajarekisteri 
aukeaa vuosittain noin 

kuukaudeksi



Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen hankinta

Tavoitteena on saada monipuolinen valikoima erilaisia palveluita

Halutaan edistää palveluntuottajien kilpailua

Halutaan mahdollistaa uusien palveluntuottajien osallistuminen

Halutaan joustavat sopimusehdot, joita voidaan muokata

Hankinnan kohteena olevaa palvelua halutaan samalla kehittää

Hankintaan ehkä tarvitaan sopimuskaudella uusia osia

Tavoitellaan pitkäkestoista järjestelyä

Halutaan mahdollistaa rekisterin uudistaminen
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Millaiseen hankintaan dynaaminen toimittajarekisteri 

soveltuu?



Miten asiakkaat tulisi huomioida 
sote-palveluhankinnassa?
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Palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioon ottamisesta 
säädetään hankintalain 108 §:ssä

Säännös on uusi ja sen tarkoituksena on muistuttaa hankintayksiköitä 
velvollisuudesta noudattaa palvelujen sisältöä koskevaa lainsäädäntöä

Säännös on laadittu palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten
sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi 

Hankintayksikön otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja
kuuleminen siten kuin muualla laissa säädetään.
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Sote-palvelun käyttäjien tarpeiden huomioiminen 

hankinnassa ja sopimuskaudella 1/2
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Keskeinen asiakasta koskeva lainsäädäntö, 

jota on noudatettava
Sosiaalihuoltolaki / Terveydenhuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Laki vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja 
tukitoimista

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

Lakeina voimassa olevat kansainväliset sopimukset kuten YK:n 
vammaisyleissopimus ja lapsen oikeuksien sopimus

Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 

hankinnat on 

järjestettävä siten, että 

palveluja koskevaa 

lainsäädäntöä 

kokonaisuudessaan 

noudatetaan.
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Hankintayksikön on myös otettava huomioon seuraavat tekijät
─ palvelujen laatu

─ jatkuvuus

─ esteettömyys

─ kohtuuhintaisuus

─ saatavuus ja kattavuus

─ eri käyttäjäryhmien erityistarpeet

─ käyttäjien osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

─ innovointi

Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun 
hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot
siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia 
seurauksia palvelun käyttäjille

Sote-palvelun käyttäjien tarpeiden huomioiminen 

hankinnassa ja sopimuskaudella 2/2
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Käyttäjien osallisuus ja kuuleminen

Käyttäjien tehokas osallisuus on eräs keino 
toteuttaa hankintalain vaatimusta siitä, että 
hankinnoissa huomioidaan käyttäjäryhmien 
erityistarpeet 

Hankintaprosessin suunnittelussa on lisäksi 
huomioitava, että tapauskohtaisesti hallintolaki ja 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta voivat 
edellyttää yksittäisen asiakkaan kuulemista tai 
mielipiteen selvittämistä.

Erityisesti asiakaskohtaisen palvelun 
muutostilanteet, luottamuksensuojan merkitys

Hankintalaki edellyttää 

sote-palveluiden 

käyttäjien osallisuuden 

ja vaikutusmahdollisuuk-

sien toteuttamista 

hankinnan kaikissa 

vaiheissa.
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Palvelun valintaperuste

Asiakas voi toimia oman palvelunsa valitsijana
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Pitkäkestoiset ja pysyvät palvelut – miten ne saadaan 

toteutumaan?

Kilpailuta pitkäkestoiset palvelut ”eteenpäin” siten, 
että kunkin asiakkaan palvelut kilpailutetaan vain 
kerran

Tee toistaiseksi voimassa oleva sopimus, kun 
kilpailutat asumispalvelut tiettyyn 
asumisyksikköön

Ota sopimuksiin muutosmekanismit, joilla 
palvelu mukautuu asiakkaan elämäntilanteeseen 
ja erityistilanteisiin joustavasti

Sosiaalihuoltolaki 38 §

Henkilöille, joiden tuen tarve 
on pysyvä tai pitkäaikainen, 

tuki on pyrittävä järjestämään 
siten, että turvataan 

palvelujen jatkuvuus, ellei 
palvelujen muuttaminen ole 
asiakkaan edun mukaista. 
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Mitä tapahtuu asiakkaan palveluille kun sopimus päättyy? 

Sopimusehdot ratkaisevat 

Puitejärjestely tai toimittajarekisteri

Tilaus

Pitkäkestoinen palvelu

Pitkäkestoinen palvelu

Tilaus Tilaus



Sopimuksessa voidaan määritellä, että…
─ Yksittäisen asiakkaan palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vaikka puitesopimus 

päättyy

─ Hankinnan kohteena on tällöin pitkäkestoiseksi  tai pysyväksi määritelty palvelu

─ Sopimuksessa määritellään, että yksittäisen asiakkaan palveluun sovelletaan aiempia 

sopimusehtoja, vaikka laajempi järjestely on päättynyt  

Sopimukseen kannattaa ottaa ehdot myös uuden kilpailutuksen 
varalta
─ ESIM: Mikäli palveluntuottaja menestyy uudessa kilpailutuksessa, sovelletaan uuden 

kilpailutuksen ehtoja, ellei tilaaja muuta ilmoita  
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Palvelujen pysyvyys ja jatkuvuus

Sopimusehdot
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Sote-palveluiden suorahankinnoissa noudatetaan lähtökohtaisesti hankintalain 
suorahankintasääntöjä
─ Hankintalaki 40 ja 41 §

Tämän lisäksi hankintalain 110 § sisältää asiakaskohtaisen suorahankinnan perusteet sote-
palveluissa

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa, 

jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tuottajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta 
tai erityisen  epätarkoituksenmukaista

asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi

Suorahankinnasta tehdään asiakaskohtainen ja perusteltu hankintapäätös

Asiakaskohtainen suorahankinta sote-hankinnassa
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Asiakaskohtaisen suorahankinnan perusteleminen

Miksi palveluntuottajan 
vaihtaminen on asiakkaan 

edun vastaista?

Miksi palvelut on 
hankittava tietyltä 

palveluntuottajalta?

• Asiakkaan kannalta tärkeä 
erityisosaaminen tai 
erityisosaamisen kokonaisuus

• Asiakkaan kommunikaation 
tai vuorovaikutuksen 
osaaminen

• Asiakkaan omien näkemysten 
huomioiminen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla

• Asiakkaan tarpeen tai tahdon 
mukainen sijainti tai 
palvelutyyppi

• Läheisten osallistuminen 
hoitoon

• Yhteydenpito

• Kulttuuri- tai kielitausta



Laadukas hankinta
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Sote-palveluhankinnat

Laadun perustaso ja lisälaatu tarjouspyynnössä

Vähimmäisvaatimukset ovat hankinnan 
kohteen pakollisia vaatimuksia, jotka 
jokaisen tarjouksen on täytettävä

Vähimmäisvaatimukset muodostavat sen 
perustason, joka palvelulta aina vaaditaan

Vaatimukset asetetaan palvelukuvauksessa
Liian matalat vähimmäisvaatimukset => 
huono laatu
Liian korkeat vähimmäisvaatimukset => ei 
tarjouksia

Vertailtavat laatuvaatimukset eli 
vertailuperusteet tuovat 
vähimmäisvaatimukset ylittävää lisälaatua, 
jonka suuruus ratkeaa tarjoajien tarjousten 
perusteella

Samaa vaatimusta ei voi käyttää sekä 
vähimmäis- että vertailtavana vaatimuksena

Matalat vaatimukset => kaikki tarjoajat 
täyttävät ne, jolloin hinta ratkaisee

Laadun perustaso eli vähimmäisvaatimukset Lisälaatu eli vertailtavat vaatimukset



Palvelukuvaukseen kattava kuvaus palvelusta
─ Palvelun tarkoitus => hyvä lopputulos

─ Palvelun sisältö – mitä palveluun kuuluu?

─ Palveluntuottajan tehtävät ja vastuut

Palvelukuvaus muodostaa palvelun raamit
─ Asiakaskohtaisen palvelun sisältö perustuu yksilölliseen asiakassuunnitelmaan, jonka laatimisessa asiakas on aina 

mukana

─ Palvelukuvaus kuvaa liitynnän hankittavaan palveluun

─ Asiakaskohtaiset tavoitteet, niiden asettaminen ja toiminta jos tavoitteet eivät toteudu

─ Palvelukuvaukseen on sisällyttävä riittävä jousto, jotta yksilöllinen palvelu voi aidosti toteutua

Huomiota erityisesti näihin
─ Palveluntuottajan ja tilaajan toiminnan rajat ja rajapinnat

─ Palveluntuottajan osallistuminen monialaiseen yhteistyöhön

─ Palvelun asema asiakkaan palvelukokonaisuudessa; ts. miten palvelu liittyy mahdollisiin muihin palveluihn, joita 

asiakas tarvitsee?
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Sote-palveluhankinnat

Peruslaatutaso asetetaan palvelukuvauksessa
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Miten teen laadukkaan hankinnan?

Kokonaislaatu riippuu laadun perustasosta ja 

saaduista tarjouksista

Vähimmäislaatu
Vähimmäislaatu

Vähimmäislaatu
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Miten teen laadukkaan hankinnan?

Mistä laatu koostuu?

Sopivan tasoiset soveltuvuusvaatimukset
─ Palveluntuottajan aiempi kokemus

─ Taloudellinen asema

─ Riittävä ja sopiva henkilöstö

─ Asianmukaiset tilat jne.

Palvelukuvaus
─ Huolellisesti laadittu palvelukuvaus, jossa on asetettu laadun perustaso

Laadun vertailuperusteet

─ Tarjousten mukainen lisälaatu niissä asioissa, 

joita päätettiin vertailla

Laatua koskevat sopimusehdot
─ Kannustimet ja sanktiot

─ Yhteistyötä ja yhteiskehittämistä koskevat ehdot

─ Raportointi

Laatua ei saada 

ilman sopimuksen 

valvontaa ja 

yhteistyötä 



Tilaajalla on velvollisuus huomioida 
palvelun käyttäjät kaikissa hankinnan 
vaiheissa

Pitkäkestoisiin palvelutarpeisiin 
on vastattava pitkäkestoisilla palveluilla

Monipuoliset palvelujen järjestämistavat 
edesauttavat käyttäjien huomioimista (ml 
suorahankinta)

Erikokoisten ja -laatuisten 
palveluntuottajien pääseminen mukaan 
edesauttaa käyttäjien huomioimista

Palvelun laatutason selkeä määrittely 
edistää asiakkaan asemaa
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Sote-palveluhankinnat

Palvelun 

käyttäjän 

huomioiminen 

hankinnassa



Miten hankinnoilla voidaan edistää 
kunnan ja palveluntuottajan 
kumppanuutta?
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Tilaaja kuvaa yhteistyömuodot tarjouspyynnössä
─ Asiakastyytyväisyyskyselyt yhteistyössä

─ Yhteiskehittäminen ja sen muodot

─ Yhteiskehittäminen siten, että hyödyttää molempia osapuolia

─ Kehittämispalvelu tukemassa yhteiskehittämistä

─ Asiakkaiden osallistuminen yhteistyöhön

─ Kumppanuus sopimusperusteisessa varautumisessa (STM ohjeet 2019:9 ja 2019:10)

Muutoksia mahdollistavat sopimusehdot mahdollistavat yhteisen kehittämisen
─ Hankintalaki rajoittaa solmittujen sopimusten muuttamista

─ Muutosten perusteiden tulee olla sopimuksessa kuvattuina

Hyvä kumppanuus on osa toimivaa valvontaa
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Sote-palveluhankinnat

Tilaajan ja tuottajan kumppanuuden perusta on 

tarjouspyynnössä



MITÄ JOS SOPIMUSTA EI VALVO?
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Osa palvelun-

tuottajista jatkaa 

hyvän laadun 

tuottamista

Osa alkaa lipsua

Seuraavassa 

kilpailutuksessa 

voi tarjota 

halvemman 

hinnan

Miten teen laadukkaan hankinnan?



MITÄ KÄY SAMAAN AIKAAN LAADULLE?
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Sopimukseen kirjattu laatutaso

Hyvää laatua 

tuottavien 

mahdollisuudet 

pärjätä 

heikkenevät 

koska hinta ei 

vastaa kuvattua 

laatua

Miten teen laadukkaan hankinnan?



Juridiikkaa

pintaa

syvemmältä

Kiitos mielenkiinnosta // www.lehtijakumppanit.fi


