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1. Yleistä 
 
Hankintaohjeiden tavoitteena on tehostaa kaupungin varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden, innova-
tiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Hankinnat on toteutettava mahdollisimman taloudelli-
sesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympä-
ristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. 
 
Saarijärven kaupunkikonsernin hankinnat ovat julkisia hankintoja ja niitä ohjaa laki julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista. Toimivalta hankinta-asioissa määräytyy pääsääntöisesti hallinto-
säännön ja mahdollisesti talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien tarkentavien määräysten 
mukaisesti. Saarijärven kaupunki on osakkaana julkisomisteisessa hankintayhtiö Sansia Oy:ssa, jonka 
palveluita on mahdollista hyödyntää yhteishankintojen lisäksi yksittäisissä hankintakilpailutuksissa. Li-
säksi kaupunki voi hyödyntää julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin yhteishankintoja ja ICT-
hankinnoissa Kuntien Tieran tarjoamia palveluja. 
 
Jos tarvittavasta palvelusta, urakasta tai tavarasta ei ole voimassa olevaa sopimusta, etenemismalli 
riippuu hankinnan koosta, eli siitä onko kyseessä kansallinen, EU- vai pienhankinta.  

 

 

1.1. Hankintojen arvon laskeminen ja hankintojen kynnysarvot 
 

Hankintalainsäädännön keskeisenä tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä avaamalla julki-
sia markkinoita kilpailulle ja hyödyntämällä markkinoilla olevaa tarjontaa. Kaikissa hankinnoissa tulee 
noudattaa avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. 
 
Hankinnan arvon laskemisen perustana on koko hankintasopimuksen voimassaoloaikana syntyvä han-
kinnan kokonaisarvo, mukaan lukien mahdolliset optiovuodet. Mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus, käytetään laskennassa neljän vuoden aikana syntyvää kokonaisarvoa.  
 
Kun hankinnan arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, hankintoja toteutettaessa on noudatettava 
lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Kynnysarvot ovat seuraavat: 
 

 
Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 25 §) 
 
Hankintalaji    Kynnysarvo (euroa) 
Tavara- ja palveluhankinnat   60 000 
Käyttöoikeussopimukset / palvelut 500 000 
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut  400 000 
Muut erityiset palvelut   300 000 
Rakennusurakat   150 000 
Suunnittelukilpailut   60 000 
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EU-kynnysarvot (Hankintalain 26 §) 
 

Hankintalaji   Kynnysarvo (euroa) Muut 
Valtion keskushallinto- hankinta- 
hallintoviranomainen viranomaiset 

 
Tavarahankinnat  140 000  215 000 
ja palveluhankinnat 

 
Rakennusurakat  5 382 000  5 382 000 
 
Suunnittelukilpailut  140 000  215 000  
 
Euroopan komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein hankintadirektiivin 
6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, jolloin 1 momentin mukaisten arvojen tilalle tulevat Euroopan 
komission kulloinkin tekemien tarkistusten mukaiset arvot. 

 
Vastaavat kynnysarvot, kun kyse on vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2017), ovat seuraavat: 

 

EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 13 §) 
Hankintalaji    Kynnysarvo (euroa) 

Tavara- ja palveluhankinnat   431 000 
Rakennusurakat   5 382 000 
Suunnittelukilpailut   431 000 
Käyttöoikeussopimukset   5 382 000 

 

Ajantasaiset kynnysarvot ovat nähtävillä esimerkiksi osoitteessa https://www.hankinnat.fi/ 
 

 

1.2. Kaikissa hankinnoissa huomioitavia näkökulmia  
 

1.2.1 Avoimuuden, syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja suhteellisuuden vaatimus 
 

Hankinnan koosta riippumatta hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita 
toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen. Näitä periaatteita sovelletaan myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. 
 
Hankintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa on voimassa olevan lainsäädännön ja näiden 
hankintaohjeiden lisäksi huomioitava kaupungin vahvistamat hankintojen yleiset periaatteet. 

 

1.2.2. Markkina- ja yritysnäkökulma 
 

Hyvä markkinatuntemus antaa edellytykset tarkoituksenmukaisten hankintamenettelyjen valinnalle ja 
niiden soveltamiselle erityyppisissä hankinnoissa. Julkisen hankinnan markkinavuoropuhelu on niin sa-
nottu ennakkoiva vuoropuhelutilaisuus tulevasta hankinnasta, ennen kuin tarjouspyyntö on julkaistu 
ja ennen kuin tarjouskilpailu on aloitettu. Lainsäädäntö ei aseta erityisvaatimuksia markkinavuoropu-

https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot
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helulle, joten käytännössä markkinavuoropuhelu hankintayksikön ja tarjoajan välillä on vapaamuo-
toista sekä avointa. Sen tulee kuitenkin noudattaa neljää perusperiaatetta: avoimuutta, syrjimättö-
myyttä, suhteellisuutta sekä tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. 
 
Markkinavuoropuhelua voidaan hyödyntää niin pienhankinnoissa, kansallisissa hankinnoissa kuin 
myös EU-hankinnoissa. Markkinakartoitusta tai markkinavuoropuhelua voi tehdä pienhankintojen 
osalta melko vapaasti, esimerkiksi tiedustelemalla sähköpostitse/puhelimitse yritysten näkemyksiä tai 
järjestämällä toimittajatapaamisia riittävällä laajuudella. Kansallisissa ja EU-hankinnoissa riittävän 
avoimuuden varmistaa julkaisemalla tietopyynnöt tai kutsut markkinavuoropuheluun HILMA:ssa. 
 
Hankintayksikkö voi jakaa hankintasopimuksen erillisiin osiin ja määritellä kyseisten osien koon ja koh-
teen. Tämä hankintayksikön mahdollisuus liittyy lain tavoitteeseen pienten ja keskisuurten yritysten 
aseman parantamiseksi julkisissa hankinnoissa. Hankintalain 75 §:ssä säädetään hankintasopimuksen 
jakamisesta osiin tarkemmin. Hankinnan jakamisen osiin tulee perustua todellisiin taloudellisiin tai tek-
nisiin seikkoihin, jotka hankintayksiköiden tulee pystyä näyttämään tarvittaessa toteen. Jotta tarjous-
kilpailuun osallistuisi riittävästi tarjoajia, on erityisesti yhteishankinnoissa hyvä pohtia osatarjousten 
mahdollistamista.  
 
Hankinnan jakaminen osiin on erotettava hankintalain 31 §:n mukaisesta hankintojen kielletystä pilk-
komisesta. Pilkkomiskiellon vastaisesta menettelystä on kyse silloin, kun hankinnan ennakoitu arvo 
lasketaan poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavara-
hankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yh-
distellä keinotekoisesti hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi.  

 

1.2.3. Sosiaalinen näkökulma ja hankinnoilla työllistäminen  
 

Hankintayksiköillä on monia tapoja huomioida sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa. Hankin-
noissa hyödynnettävät sosiaaliset näkökulmat voivat liittyä työllisyysmahdollisuuksien luomiseen mm. 
nuorille, pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, erityistarpeisille, toimintarajoitteisille ja osatyökykyisille, 
tasa-arvoisiin ja turvallisiin työoloihin sekä oikeudenmukaiseen palkkaukseen tai sosiaalisen yhdenver-
taisuuden tukemiseen mm. parantamalla vähemmistöryhmien omistamien tai heitä työllistävien yri-
tysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin tai eettiseen kauppaan ja Reiluun kauppaan. Julki-
sissa hankinnoissa huomioitavat sosiaaliset näkökohdat voivat vaihdella sopimuksen kohteesta ja han-
kinnan tavoitteista riippuen.  
 
Saarijärven kaupungin hankinnoissa yhtenä keinona huomioida sosiaaliset näkökulmat on ns. työllis-
tämisehdon käyttäminen sen soveltuessa hankintaan. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa han-
kinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimus-
kumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, kuten vammaisia, osatyö-
kykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Työllistämisehdon käyttö vaatii hyvää markkinatuntemusta, ja sen 
soveltuvuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Esimerkiksi mikroyrityksissä työllistämisehto voi olla koh-
tuuton vaatimus.  
 
Mikäli sosiaalisena kriteerinä päädytään käyttämään esimerkiksi vaikeasti työllistyvien ja/tai vajaakun-
toisten työnhakijoiden työllistämistä, on tarjouspyynnössä tärkeä kuvata tarkasti, mitä näillä määritel-
millä tarkoitetaan. Työllistämisehto voidaan sisällyttää hankintaan sopimusehtona, jolloin vaatimus on 
ehdoton, eikä tarjouskilpailuun voi osallistua muut kuin ne toimijat, jotka sitoutuvat noudattamaan 
ehtoa sopimuskauden aikana. Toinen vaihtoehto on käyttää työllistämisehtoa yhtenä vertailuperus-
teena. Tällöin tarjoajalle annetaan lisäpisteitä, jos hän sitoutuu sopimuskauden aikaiseen työllistämi-
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seen esitetyn vertailukriteerin mukaisesti. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että kilpailuun voi osal-
listua myös palveluntuottajia, jotka katsovat olevansa estyneitä toteuttamasta työllistämisvelvoitetta. 
 
Työllistämisehdon määrittäminen onnistuneesti edellyttää usein markkinavuoropuhelua alan palve-
luntuottajien kanssa. Markkinavuoropuhelu helpottaa vaihtoehtoisten toimintatapojen arviointia kil-
pailutusta varten, aktivoi palveluntuottajia ja herättää kiinnostusta kilpailutukseen. Lisäksi se on teho-
kas tapa vähentää hankintaan liittyviä riskejä. Päätös ehdon käyttämisestä onkin hyvä tehdä esimer-
kiksi markkinoilla toimivien yritysten kanssa käytävän keskustelun ja markkinakartoituksen jälkeen. En-
nen työllistämisehdon hyödyntämistä ja markkinavuoropuhelun aloittamista tulee selvittää muun mu-
assa, mitkä kaupungin työllistämistä koskevat tarpeet hankintahetkellä ovat, mitkä ovat kyseisen han-
kinnan alan/sektorin työllistämismahdollisuudet ja onko hankinta tarpeeksi suuri ja arvioitu sopimus-
kausi riittävän pitkä, että se mahdollistaa työllistämisehdon mukaisen työllistämisen. 
 
Työllistämisehtojen soveltaminen sopii usein parhaiten työvoimaintensiivisiin palvelu- ja urakkahan-
kintoihin, ja esimerkiksi myös aloille, joissa opiskelijoiden on vaikea saada työssäoppimispaikkaa.  
 
Lisäohjeistusta sosiaalisen näkökulman huomioimisesta ja työllistämisehdon soveltamisesta on esi-
merkiksi TEM:n julkaisussa nro 3/2017 Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin ( linkki op-
paaseen).  
 
 

1.2.4. Ympäristönäkökulma 
 

Julkisilla hankinnoilla on mahdollisuus tukea vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Hankin-
tayksikkö voi pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityksen ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvar-
mistustoimenpiteistä. Selvitysten vaatiminen edellyttää vastaavaa liittymää hankinnan kohteeseen 
kuin mitä vaaditaan muiltakin selvityksiltä. Ehdokas tai tarjoaja voi osoittaa täyttävänsä ympäristöasi-
oiden hallintaa koskevat vaatimukset ympäristöjärjestelmän rekisteröinnillä, asianmukaisella sertifi-
kaatilla tai vaihtoehtoisesti omalla kuvauksellaan toimenpiteistä ympäristönsuojelun varmistamiseksi. 
Tällaisessa tilanteessa ehdokkaalla tai tarjoajalla on näyttövelvollisuus siitä, että toimenpiteet takaavat 
saman tasoisen ympäristönsuojelun tason. 
 
Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät ympäristönäkökoh-
tiin. Vertailuperusteena voidaan käyttää esimerkiksi sähkölaitteen energiankulutusta tai ajoneuvon 
päästöjä siten, että tarjous saa sitä enemmän pisteitä, mitä vähemmän kulutusta tai päästöjä hankin-
nan kohteesta syntyy. 
 
Hankintayksikkö voi vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa esimerkiksi vaa-
dittuja ympäristöominaisuuksia. Edellytyksenä merkin vaatimiselle on: 

 Merkille asetetut vaatimukset liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat kohteen omi-
naisuuksien määrittelemiseen 

 Merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syr-
jimättömiin perusteisiin. 

 Merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon asiaankuuluvat sidosryhmät voivat 
osallistua. 

 Kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki. 

 Merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimittaja ei 
voi käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa. 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80010/3_2017_Opas_Sosiaalisesti_vastuulliset_hankinnat_31052017_WEB.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80010/3_2017_Opas_Sosiaalisesti_vastuulliset_hankinnat_31052017_WEB.pdf?sequence=1


  7 

 

1.2.5. Harmaan talouden näkökulma 
 

Hankintalaki määrittelee pakolliset poissulkemisperusteet (80§), kuten rikosrekisteriotteen. Harkin-
nanvaraisia poissulkemisperusteita (81§) ovat mm. lainsäädännön ja työsopimuksen noudattamatta 
jättämiseen liittyvä tai verojen tai sosiaalisten velvoitteiden toteutumiseen liittyvä peruste. Lisäksi han-
kintalaki määrittelee (96§), että poikkeuksellisen alhaisesta tarjouksesta tulee pyytää erikseen selvitys. 
 
Hankintayksikkö voi myös 78§ mukaisesti tarkistaa, onko olemassa perusteita alihankkijoiden poissul-
kemiseksi 80 tai 81 §:n nojalla. Jos alihankkijaa koskee jokin pakollinen poissulkemisperuste, hankin-
tayksikön on vaadittava, että tarjoaja korvaa alihankkijan. Jos alihankkijaa koskee jokin harkinnanva-
rainen poissulkemisperuste, hankintayksikkö voi vaatia alihankkijaa korvattavaksi toisella alihankki-
jalla. 

 

2. Hankintojen suunnittelu 
 

Onnistuneen hankinnan ja sopimuksen edellytykset luodaan toimialasta riippumatta hankinnan suun-
nittelu- ja valmisteluvaiheessa. Tähän vaiheeseen on varattava riittävästi aikaa.  
 
Kun talousarvio on vahvistettu, hallintokunnan ja toimialan on ryhdyttävä viivytyksettä valmistele-
maan talousarviovuoden hankintojen toteutusta siten, että hankinnat pystytään aikatauluttamaan hy-
vin suunnitellen ja kiireettä.  
 
Kukin vastuuryhmä laatii vuosittain kilpailutettaviksi tulevista hankinnoistaan talousarviovuoden hel-
mikuun alkuun mennessä talousarvion käyttösuunnitelmaan ja investointisuunnitelmaan perustuvan 
aikataulusuunnitelman. Tämän hankinta-aikataulun perusteella laaditaan kaupungin www-sivuille jul-
kisesti nähtäväksi kaupungin hankintakalenteri. Mikäli aikataulusuunnitelmaan tehdään muutoksia tai 
lisäyksiä, nämä muutokset ja lisäykset tulee päivittää kaupungin hankintakalenteriin.  
 
Hankinnan valmistelussa hankintayksikkö voi käyttää hankintalain 65 §:n mukaista markkinakartoi-
tusta. Markkinakartoituksen toteuttaminen on, mikäli se on hankinnan laajuuteen ja tärkeyteen näh-
den tarkoituksenmukaista, mahdollista myös kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Markkinakartoi-
tusta ei voida käyttää syrjimättömyyden tai avoimuuden periaatteiden vastaisesti. 

 

3. Hankintarajat ja -valtuudet 
 

Kaupungin eri toimielinten ja viranhaltijoiden hankintarajoista määrätään talousarvion täytäntöön-
pano-ohjeissa ja hallintosäännössä. Toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa vastuualueen ja tulos-
yksikön esimiehelle (hallintosääntö 7 luku, 2 §, kohta 2.19). Voimassa olevan hallintosäännön mukaiset 
hankintavaltuudet ovat seuraavat  

 
Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, rakennushankkeiden hanke/esisuunnitelmista 
sekä sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 500 000 euroa 
(alv 0) mutta alle 1 000 000 euroa.  
 
Niillä toimialoilla, missä lautakuntaa ei ole tai lautakunta ei voi ratkaista 150 000 – 500 000 € 
arvoisia päätösasioita, päätösvalta on kaupunginhallituksella.  
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Lautakunta päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, kun hankkeen 
arvo on suurempi kuin 150 000 euroa mutta enintään 500 000 euroa (alv 0).  
 
Toimialajohtaja päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on alle 150 000 euroa  
(alv 0)  
 
Vastuualueen esimies päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on alle 50 000 
euroa (alv 0).  
 

Hallintosäännön muuttuessa myös hankintavaltuudet päivittyvät hallintosäännön muutoksia vastaa-
vasti.  
 
Päätös sitoutumisesta esimerkiksi Hanselin tai Sansian toteuttamaan kilpailutukseen koskien vuosiso-
pimuksia (puitesopimuksia) tehdään edellä mainittujen päätösvaltuuksien puitteissa etukäteen ennen 
kilpailutukseen sitoutumista. Kun tavarasta tai palvelusta on olemassa vuosisopimus (puitesopimus) ja 
hankinnassa noudatetaan ennalta ilmoitettua hankintamallia ja ostojärjestystä, ei erillistä päätöstä yk-
sittäisestä hankinnasta tarvita. Puitejärjestelyn sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa eli ns. miniki-
soissa sovelletaan hankintoja koskevan päätöksenteon eurorajoja.  

 
Saarijärven kaupunki voi käyttää yksittäisissä kansallisen kynnysarvon ylittävissä ja hankintalain piiriin 
kuuluvissa kilpailutuksissa osaomistamansa yhteishankintayhtiön Sansia Oy:n hankintapalveluita. Yh-
teishankintayksikkö voi kilpailuttaa, tehdä hankintapäätöksen ja allekirjoittaa hankintasopimuksen 
Saarijärven kaupungin puolesta sekä edustaa Saarijärven kaupunkia näitä hankintoja koskevissa muu-
toksenhakuasioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Sansian palvelu kattaa 
näin alusta loppuun saatetun hankintakokonaisuuden mukaan lukien sopimuskauden aikaisen sopi-
mushallinnan. Sansia Oy vastaa kilpailutusprosessin läpiviennistä sekä ohjaa ja neuvoo siihen liittyvissä 
asioissa, mutta ei voi tilaajan puolesta määritellä hankinnan kohdetta, minimivaatimuksia tai vastaavia. 
Valtuutus hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemiseen asiakkaan puolesta perustuu kau-
pungin Sansialle antamaan hankintatoimeksiantoon. Sansialle annettavien toimeksiantojen päätök-
senteossa tulee noudattaa hankintoja koskevan päätöksenteon eurorajoja.  
 
Hankintalain sekä näiden hankintaohjeiden ja kaupungin yleisten hankintaperiaatteiden mukaisia oh-
jeita ja linjauksia tulee noudattaa riippumatta siitä, mikä hallintoelin tai viranhaltija toteuttaa hankin-
tamenettelyn ja tekee sitä koskevan päätöksen. 

 

4. Hankintamenettelyt hankintoja tehtäessä 
 

Hankintoja tehtäessä on noudatettava, paitsi hyvän hallinnon periaatteita, voimassa olevaa hankinta-
lainsäädäntöä, Saarijärven kaupunkikonsernin hankintojen yleisiä periaatteita sekä muuta kaupungin 
hankintaohjeistusta.  Keskeiset hankintoja koskevat säädökset sisältyvät seuraaviin lakeihin ja asetuk-
siin (1.1.2017):  

 Laki julkisista hankinnoista 1397/2016 (Hankintalaki)  

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-
kinnoista 1398/2016 (Erityisalojen hankintalaki)  

 
Hankintoja koskevat kynnysarvot on tarkistettavissa www-osoitteesta http://www.hankintailmoituk-
set.fi/ 
Hankintapäätöksen tekee asianomainen lauta-/johtokunta tai virkamies hallintosäännössä asetettujen 
hankintavaltuuksien rajoissa.  

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/
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Voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa tilauksia saavat tehdä määrärahoista vastaavat tai 
hankintaoikeudellisiksi nimetyt henkilöt. Ostot ja hankinnat on tehtävä kaupungin lukuun ja omaan 
lukuun ostaminen ja kaupungin jälkikäteinen laskuttaminen on mahdollista ainoastaan poikkeustilan-
teissa. Omia bonus- tai etukortteja ei saa ostojen yhteydessä käyttää.  
 
Kaikki hankinnat, joiden tuotteet tai palvelut kuuluvat johonkin kilpailutettuun sopimukseen, on kiel-
letty sopimusten ulkopuolisilta toimijoilta, ellei esimerkiksi puitesopimuksessa erikseen sallita sopi-
muksen ulkopuolinen osto. Kilpailutusmenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa hankinnat kiertä-
viltä kaupustelijoilta ilman kilpailutusta on kielletty.  
 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan sopimusta, jossa ei tiedetä tarkkaan hankittavia määriä tai täsmällisiä 
tuotteita. Puitejärjestelyn toimintamalli tulee aina tarkastaa tilauksen yhteydessä sopimuksesta. Pui-
tejärjestelyn hankintamallina voi olla, että ostetaan halvimmalta tai eniten pisteitä saaneelta toimitta-
jalta. Näin toimitaan, ellei minikilpailutusta jostain erityisestä syystä haluta tehdä. Jos hankintamalliin 
kuuluu minikilpailutus, tulee kevennetty tarjouspyyntö lähettää esim. sähköpostitse. Tarjouspyyntö lä-
hetetään kaikille ko. osa-alueen sopimustoimittajille, ellei hankintamallissa toisin todeta. Minikilpailu-
tuksen tuloksesta tulee tehdä päätös ohjeistuksen mukaisesti. 

 
 

4.1.  Suorahankinta 
 

Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen valitsemalla oikeanlai-
nen hankinta- ja kilpailutusmenettely. Suorahankinta on poikkeus tästä pääsäännöstä. Julkisten han-
kintojen kilpailutukseen on kaksi poikkeusta, joista ensimmäinen liittyy hankinnan arvoon ja toinen 
hankintalaissa (40, 41 ja 110 §:issä) säädettyihin edellytyksiin, joiden täyttyessä hankintayksikkö voi 
tehdä suorahankinnan. Hankintalain asettamat säännökset suorahankinnalle koskevat vähintään kan-
sallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Pienhankintojen ollessa kyseessä voi suorahankinta lisäksi 
olla mahdollinen, mikäli hankinnan arvo on tarkoituksenmukaisuusharkinnan raja-arvojen sisällä (alle 
10 000 euroa). 
 
Syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätök-
sessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa. 
 
Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40§ mukaisesti, mikäli: 

 avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tar-
jouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta, 

 teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa 
hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä 
kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta, 

 hankittavana on ainutkertainen taideteos tai taiteellinen esitys,  

 sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätön eikä säädettyjä määräaikoja voida nou-
dattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä (äärimmäinen 
kiire),  

 hankinta valmistetaan vain tutkimusta tms. varten,  

 hankinta koskee perushyödykemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita, 

 tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta tai  

 kyseessä on suunnittelukilpailun perusteella tehtävä hankinta. 
 

Tarkennukset mahdollisiin suorahankintatilanteisiin on hankintalain 40 §:ssä. 
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Lisäksi hankintalain 41 § mukaisesti suorahankinta on mahdollinen lisätilauksissa. Suorahankinta voi-
daan siis tehdä, jos lisätilauksen tarkoituksena on aiemman toimituksen tai laitteiston osittainen kor-
vaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominai-
suuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteetto-
man suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien 
sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta. 
 
Suorahankinta on mahdollista myös, kun kyse on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävästä uudesta 
rakennusurakkasopimuksesta tai palveluhankinnasta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurak-
kaa tai palveluhankintaa. Tällaisesta lisätilauksesta käytetään usein myös nimitystä optio. 
 
Edellytyksenä option käytölle on, että alkuperäisessä palveluhankinta- tai rakennusurakkasopimuk-
sessa on jo kilpailutettu pituudeltaan määrätty optioehto, joka on huomioitu alkuperäisessä tarjous-
pyynnössä tai hankintailmoituksessa sekä sopimuksen arvon laskemisessa. 
 
Huomioitavaa on, että option käyttöön liittyy kolmen vuoden aikarajoitus. Päätös option käyttämisestä 
pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, vaikka optio tosiasiallisesti 
käytettäisiinkin vasta myöhemmin esimerkiksi neljän vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen teke-
misestä. 
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4.2.  Menettely tehtäessä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja (pienhankinnat) 
 

Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja. Vaikka pienhankinnat eivät kuulu 
hankintalain soveltamisalaan, tavoitteena on toteuttaa nekin mahdollisimman avoimesti.  
 
Jos sopimustoimittajaa ei valmiiksi ole ja hankinta jää alle hankintarajan, tulee hankintamenettely to-
teuttaa vähintään seuraavin ehdoin: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yli 10.000 euroa ylittävissä pienhankinnoissa avoin menettely on myös suositeltava vaihtoehto. Kaikki 
hankinnasta kiinnostuneet tarjoajat voivat tällöin tehdä tarjouksen. Menettelyä suositellaan käytettä-
väksi erityisesti tilanteissa, joissa on vain rajallisesti tietoa tarjoajista ja tarjonnasta markkinoilla. Käy-
tännössä avoimella menettelyllä tehdyissä hankinnoissa tarjouspyyntöasiakirja ja mahdolliset liitteet 
julkaistaan sähköisesti Cloudian pienhankintaportaalin kautta. Avoimesti julkaistut pienhankinnat nä-
kyvät tarjoajille osoitteessa https://pienhankintapalvelu.fi/saarijarvi/ . 
 
Kevyt rajoitettu menettely pienhankinnoissa poikkeaa avoimesta menettelystä siten, että menette-
lyssä pyydetään tarjouksia etukäteen valituilta 3-5 toimittajalta. Menettely edellyttää hyvää markkina-
kartoitusta tai yritystuntemusta, jotta mukaan valikoituu riittävästi soveltuvia yrityksiä, joilla on tarjota 
haluttua tuotetta/palvelua.  
 

hankinnan arvo €  menettely  

0-9 999  Tarkoituksenmukaisuusharkinta, yleisiä hankintaperiaatteita  
noudattaen.  

 

Kilpailutus tehdään lähettämällä tarjouspyyntö vähintään 3-  
5 alan yritykselle.  

 

Kilpailutus tehdään ensisijaisesti käyttämällä Cloudia-pienhankin-
tajärjestelmää, jonka kautta tarjouspyyntö lähetetään vähintään 
3-5 alan yritykselle tai tarjous julkaistaan yleisenä järjestelmän 
kautta, yleisiä hankintaperiaatteita noudattaen.  

 

  Kilpailutus tehdään ensisijaisesti käyttämällä Cloudia-pien-  
  hankintajärjestelmää, jonka kautta tarjouspyyntö lähetetään  
  vähintään 3-5 alan yritykselle tai tarjous julkaistaan järjestel-  
  män kautta, yleisiä hankintaperiaatteita noudattaen. 

10 000 – 19 999  

20 000 – 59 999  

(tavarat, palvelut, suun-
nittelukilpailut)  

 20 000 – 149 999 (rakennus-  
urakat)

Yli 5 000 euron hankinnassa toteutus dokumentoidaan (dokumenttien tallennus Cloudia sopimus-
hallintaan).   

 

Arvoltaan 10 000 – 149 999 euron hankinnoissa hankintapäätös tehdään Dynasty- asianhallinta-
järjestelmään.  

 

Yleisestä kilpailutuksesta ilmoitetaan kaupungin hankintasivustoilla. Cloudian pienhankintakana-
van kautta tehdyt tarjouspyynnöt tallentuvat pienhankintapalvelu.fi-sivustolle, johon Saarijärven 
kaupungin nettisivuilla on linkki.  

 

https://pienhankintapalvelu.fi/saarijarvi/Home/Index
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4.3.  Menettely tehtäessä kansallisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
 

Kansallisia hankintoja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja sekä käyttö-
oikeus- sopimuksia koskevista menettelyistä on säädetty hankintalain III osassa. Hankinnat toteutetaan 
soveltaen hankintalain 5 luvussa tarkoitettuja, EU-hankintoja koskevia hankintamenettelyitä (avoin 
menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaa-
tiokumppanuus, puitejärjestely, sähköinen huutokauppa, dynaaminen hankintajärjestelmä, sähköiset 
luettelot tai suunnittelukilpailu). Käytettävä menettely on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa 
hankittavan tavaran tai palvelun taloudelliseen ja toiminnalliseen arvoon ja merkitykseen.  

Hankinta voidaan toteuttaa myös muulla, hankintalain III –osan kriteerit täyttävällä menettelyllä. Han-
kintamenettelyn toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja laillisuus on selvitettävä ennen menettelyyn ryh-
tymistä ja hankintamenettely on riittävällä tavalla kuvattava joko hallintopäätöksessä tai vastaavassa 
muistiossa ennen menettelyn aloittamista ja sitä koskevan ilmoituksen julkaisemista.  

 

4.4.  Menettely tehtäessä EU-hankintoja 
 

EU-hankinnoista on säädetty hankintalain II osassa, EU-kynnysarvon ylittäviä tavara- ja palveluhankin-
toja, rakennusurakoita ja suunnittelukilpailuja koskevat säännökset. Hankintamenettelyinä ovat EU-
hankintoja koskevia hankintamenettelyitä (avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenet-
tely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, puitejärjestely, sähköinen huuto-
kauppa, dynaaminen hankintajärjestelmä, sähköiset luettelot tai suunnittelukilpailu). Hankintalain II-
osassa on tarkemmin säädetty menettelytavoista, määräajoista ja hankinnoista ilmoittamisesta. EU-
hankinnoissa kaikki hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava sähköistä muotoa 
käyttäen. Näin menettely on toteutettava kaupungin käytössä olevan Cloudia- hankintajärjestelmän 
kautta tai käyttämällä aiemmin ohjeessa mainittujen Sansia Oy:n, Hansel Oy:n tai Kuntien Tiera Oy:n 
hankintapalveluita tai puitesopimuksia. 

 

4.5.  Kilpailutuksista ilmoittaminen 
 

Käytettäessä sähköistä hankintajärjestelmää kilpailutuksista ilmoittaminen toteutetaan järjestelmän 
käytössä olevilla ilmoituskanavilla. Tällöin kaupungin www-sivuille https://www.saarijarvi.fi/talous-ja-
hankinnat/kaynnissa-olevat-tarjouskilpailut voidaan lisätä linkki käynnissä olevaan kilpailutukseen. Mi-
käli kilpailutusta ei poikkeuksellisesti tehdä sähköisen järjestelmän kautta, ilmoitetaan siitä em. han-
kintasivuilla. Kilpailutuksesta voidaan tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen ilmoittaa hankintayksikön 
harkinnan mukaan myös hankintayksikön soveliaiksi katsomille toimittajille. 

 

4.6.  Tilaajavastuulain edellyttämät toimet ja tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 

Tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) edellyttämistä toimista eli yhteiskunnallisten- ja työnantajavel-
voitteiden noudattamisesta tulee huolehtia yli 9 000 euron (alv 0 %) alihankintasopimuksissa. Jos ky-
seessä on vuokratyösopimus, tilaajan ei tarvitse hankkia selvityksiä, jos vuokratun työntekijän tai työn-
tekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään kymmenen työpäivää. Jos kyseessä on puhtaasti ta-
varahankintaan liittyvä sopimus, johon ei liity minkäänlaista ostettua työtä (pl. tavaran toimitus), tilaa-
javastuulakia ei kuitenkaan sovelleta. Jos tavarahankinnan sopimukseen sisältyy esimerkiksi hyllytystä, 
käyttökoulutusta tai muuta palvelua, niin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.  
 
Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset voi tarkastaa hankintapäätösvaiheessa tai viimeistään en-
nen hankintasopimuksen allekirjoitusta. Todistukset eivät saa olla sopimuksen allekirjoittamishetkellä 

https://www.saarijarvi.fi/talous-ja-hankinnat/kaynnissa-olevat-tarjouskilpailut
https://www.saarijarvi.fi/talous-ja-hankinnat/kaynnissa-olevat-tarjouskilpailut
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yli 3 kk vanhempia. Mikäli sopimuksen kesto on yli 12 kk, tulee tilaajavastuulain edellyttämät todistuk-
set tarkastaa 12 kk:n välein. Pyydettävät todistukset tarjoaja voi korvata esittämällä esimerkiksi Luo-
tettava kumppani –palvelun raportin (www.vastuugroup.fi). Hankintasopimus tallennetaan Cloudian 
sopimushallintaan, jossa kaupungin käytössä on automaattinen tilaajavastuu-tarkistus. Ohjelma il-
moittaa sopimuksen vastuuhenkilölle, mikäli tilaajavastuulain mukaisissa kriteereissä tapahtuu status-
muutoksia sopimuskauden aikana. 

 
Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ovat: 

 Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tie-
dot 

 Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa (tai viranomaisen antama selvitys verovelan mää-
rästä ja voimassa oleva maksusuunnitelma) 

 Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suoritta-
misesta (tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on 
tehty) 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 Rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä 
 

5. Hankintoja koskeva päätöksenteko  
 

5.000-9.999 euroa olevissa pienhankinnoissa hankintamenettelyn kulku tulee dokumentoida siten, 
että menettely, hankinnan perusteet ja hankintapäätös ovat jälkikäteen todennettavissa.  Tätä pie-
nempien hankintojen osalta dokumentointi tehdään tarvittaessa.  
 
Kaikista 10.000 euroa tai sen ylittävistä pienhankinnoista sekä EU- ja kansallisen kynnysarvon ylittä-
vistä hankinnoista tulee tehdä päätös Dynasty-asianhallintajärjestelmään.  
 
Pienhankintojen osalta päätöksessä tulee riittävästi kuvata toteutettu menettely, perustelut valitulle 
menettelylle, käytetyille valintaperusteille sekä tarjousten vertailulle ja tehdylle hankintapäätökselle.  
 
Kansallisissa ja EU-hankinnoissa päätös tulee tehdä siten, että siihen sisältyvät hankintalain 124 §:ssä 
tarkoitetussa hankintamenettelyä koskevassa kertomuksessa mainitut tiedot. Tällöin erillistä kerto-
musta ei ole tarpeen laatia. 
 
Mikäli kyse on puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta, päätöstä ei hankintalain 123 §:n 4 momen-
tin tarkoittamissa tilanteissa tarvitse tehdä. Puitejärjestelyn sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa eli 
ns. minikisoissa sovelletaan hankintoja koskevan päätöksenteon eurorajoja. Sansian kilpailuttamista 
yksittäisistä hankinnoista hankintapäätöksen tekee kaupungin puolesta ja kaupungin päättämään toi-
meksiantoon perustuen Sansia oy.  
 

6. Hankinnan keskeyttäminen  
 

Hankinta voidaan keskeyttää ja aloittaa uudelleen, jos esimerkiksi tarjouspyyntö on osoittautunut re-
sursseiltaan liian laajaksi (esimerkiksi ylittää varatut määrärahat), jos tarjouspyynnön sisältö on osoit-
tautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi tai jos tarjouspyynnössä ei ole osattu ottaa huomioon 

http://www.vastuugroup.fi/
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kaikkia olennaisia hankintaan vaikuttavia tekijöitä. Keskeytys voidaan tehdä myös, jos ei ole saatu lain-
kaan tarjouksia, mikään tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä, tai jos todellista kilpailutilannetta ei ole 
syntynyt, koska hankinnasta on saatu vain yksi, useimmiten liian kalliiksi osoittautunut tarjous. Myös 
suunnitelmien olennainen muuttuminen tarjouskilpailun aikana mahdollistaa keskeytyksen. 
 
Hankintayksiköllä on velvollisuus keskeyttää hankinta silloin, kun tarjouspyyntöön sisältyy hankintalain 
vastainen vertailuperuste eikä asiaa voi enää oikaista. Jos tällainen virhe havaitaan tarjouskilpailun ai-
kana, hankintaa voidaan korjata kesken tarjouskilpailun julkaisemalla korjattu hankintailmoitus. 
 
Hankinnan keskeytyksestä tulee tehdä hankintapäätös (päätös hankinnan keskeyttämisestä) ja lähet-
tää tiedoksianto asianosaisille normaalin hankintapäätöksen tapaan. Keskeytyspäätöksen liitteeksi ei 
laiteta tarjousten vertailutaulukkoa, hintatietoja eikä muitakaan vastaavia tietoja. 

 

7. Hankintojen keskittäminen ja puitesopimukset 
 

Seuraavat kaupungin hankinnat toteutetaan keskitetysti hallinnon tukipalveluiden toimesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitoon ja huoltoon liittyvät hankinnat toteuttaa tekniset tuotta-
japalvelut.  

Jos kaupunki on itse kilpailuttanut ja tehnyt hankintoja koskevan puitesopimuksen tai liittynyt 
hankintarenkaan tai muun hankintalain tarkoittaman yhteenliittymän toteuttamaan puitesopi-
mukseen tai muuhun yhteishankintayksikön kanssa sovittuun yhteistyöhön, sopimuksen piiriin 
kuuluvat hankinnat on tehtävä tämän mukaisesti.  

Liityttäessä hankintarenkaan tai muun hankintalain tarkoittaman yhteenliittymän toteutta-
maan puitesopimukseen, hankintayksikön tulee huomioida hankintalain 2 §:n 3 momentissa il-
menevä tavoite siitä, että pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä tarjouskilpailuihin osal-
listumiseen on edistettävä. Jos hankintayksikkö katsoo, että puitesopimuksen kattamasta tuo-
tevalikosta voidaan jokin osa erottaa puitesopimuksen ulkopuolelle ja sen osalta hankinta on 
hankintayksikön kannalta tarkoituksenmukaista toteuttaa erillisellä kilpailutuksella, se on mah-
dollisuuksien mukaan jätettävä puitesopimukseen liittymisen ulkopuolelle.  

8. Hankinta-asiakirjojen julkisuus ja salassapidon perusteet 
 

Hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Hankintalain 138 §:ssä säädetään asiakir-
jojen julkisuutta koskevien säännösten soveltamisesta. Hankintalain mukaan hankintayksikön asiakir-
jojen julkisuuteen ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovel-
letaan julkisuuslakia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkisuuslaissa säännel-
lään kansalaisten ja asianosaisten oikeudesta saada tietoa viranomaisen toiminnasta ja asiakirjoista. 
Julkisuuslaissa tarkoitettujen viranomaisten hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain nk. yleisö-
julkisuutta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä. 

hankinta  hankinnasta vastaava toimiala  

ict-hankinnat  tietohallinto  

toimistokalusteet  hallinnon tukipalvelut  

toimistotarvikkeet  hallinnon tukipalvelut  

lehtitilaukset  kirjasto/hallinnon tukipalvelut  

teleoperaattoripalvelut  tietohallinto  
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Esimerkiksi julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen antama tarjouspyyntö lii-
teasiakirjoineen tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu.  Sen sijaan 
hankintaa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten annetut selvitykset ja 
muut asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun hankintasopimus asiassa on tehty (6 § 1 momentin 3 kohta). 
 
Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakir-
jat tulevat salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty (7 § 2 mo-
mentti). Tarjousten osalta on huomattava, että hankintamenettelyssä asianosaisena olevalla tulee kui-
tenkin olla oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista esimerkiksi muutoksenhakua varten jo ennen näi-
den tuloa yleisesti julkiseksi. 
 
Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viran-
omaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asi-
ansa käsittelyyn. Tarjouskilpailuun osallistuneella tarjoajalla on siten oikeus saada tarjousasiakirjat 
nähtäväkseen käytännössä hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Asianosaisella, hänen edustajallaan 
ja avustajallaan ei kuitenkaan ole oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- 
tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin. 
 
Asianosaisaseman puutuessa tarjoajalla ei ole oikeutta saada esim. muiden tarjoajien liike- tai ammat-
tisalaisuuksiksi ilmoittamia ja tarjousvertailussa käytettyjä tietoja.  Tällainen tilanne voi olla esimer-
kiksi, kun tarjoaja on hankintayksikön päätöksellä suljettu pois tarjouskilpailusta, koska ei täyttänyt 
soveltuvuusvaatimuksia ja tarjous ei siten ole päässyt vertailuun. 
 
Julkisuuslain 24 §:ssä säädetään salassa pidettävistä viranomaisasiakirjoista. Lainkohdan mukaan sa-
lassapitoperusteiden mukainen salassapitovelvollisuus kohdistuu asiakirjassa olevaan salassa pidettä-
vään tietoon, ei salassa pidettävää tietoa sisältävään asiakirjaan kokonaisuudessaan. 
 
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdassa salassa pidettäviksi tiedoiksi säädetään valtion, kunnan 
tai muun julkisyhteisön asiakirjat, jotka sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia, samoin kuin sellaiset 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon an-
taminen niistä aiheuttaisi edellä mainituille tahoille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen saman-
laista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailu-
asemaan tai heikentäisi julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin. 
 
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tie-
toja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, mikäli tiedon antaminen aiheuttaisi elinkeinon-
harjoittajalle taloudellista vahinkoa. Liikesalaisuuksien salassapitointressi liittyy useimmiten suojaan 
kilpailijoita kohtaan. 
 
Laissa ei määritellä kategorisesti tai säännönmukaisesti mitään tarjousvertailussa tai hankintamenet-
telyssä muutoin käytettyä tai huomioitua tietoa liike- ja ammattisalaisuudeksi tai toisaalta ehdottoman 
luovutusvelvollisuuden piiriin. Jokaisen tiedon tai tekijän asema liike- ja ammattisalaisuutena ja siten 
lain suojan piirissä ratkaistaan jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen hankintayksikön ja viime kä-
dessä toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisulla.  

 
Tarjouspyynnöissä tulee esittää julkisuuslain mukaiset perusteet tarjousten julkisuudelle ja samassa 
yhteydessä tarjoajia tulee pyytää ilmoittamaan perusteluineen, mikäli tarjous sisältää osittain han-
kinta- ja julkisuuslakien määritelmien mukaisesti liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouspyynnössä voi-
daan myös edellyttää, että tarjoukset annetaan tavalla, jolla niiden mahdollisesti sisältämät liike- ja 
ammattisalaisuudet eivät paljastu. 
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9. Henkilötietojen käsittely 
 
 

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää lainmukaista henkilötietojen käsittelyä kaikenkokoisissa hankin-
noissa. Tämä tulee huomioida erityisesti hankinnoissa, joissa oletettavasti käsitellään henkilön tietoja. 
Tällöin jo kilpailutusvaiheessa on kilpailutusasiakirjoihin sisällytettävä sopimusehdot, joissa määritel-
lään konkreettisesti henkilötietojen käsittelyn ehdot sekä se, mitä henkilötietoja käsitellään, miten ja 
mihin tarkoitukseen. Esimerkiksi pyydettäessä selvityksiä tarjoukseen liittyvän henkilöstön koulutuk-
sesta ja työkokemuksesta (CV:t), tulee tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioida. Myös mm. asia-
kasrekisterit edellyttävät asianmukaista henkilötietojen käsittelyä. 
 
Hankintaohjeen liitteenä on muokattava mallidokumentti henkilötietojen käsittelyn ehdoista. 
 

10. Sopimus ja sopimuksenaikainen toiminta 
 

Hankinnoista tehdään hankintasopimus tai tilaus. Sopimuksessa ei voi olennaisesti muuttaa tarjous-
pyynnössä mainittuja ehtoja tai lisätä niitä. Sopimukset ovat molemmin puolin sitovia: Kumpikin taho 
voi vaatia korvausta sopimuksen noudattamatta jättämisestä. 
 
Hankinnan toteuttaneen tahon on seurattava sopimuksen toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toi-
miin, jos tilaus ei suju sovitusti. Toimia voivat olla esimerkiksi reklamaatiot, sopimussakko ja jopa 
sopimuksen purkaminen.  
 
Hankintasopimukset tallennetaan Cloudian sopimushallintajärjestelmään. Sansia vastaa sopimuk-
senaikaisesta hallinnoinnista niissä tapauksissa, kun hankinta on toteutettu Sansian kautta. Sopimus-
hallinnasta ja sopimushallintajärjestelmän käytöstä tallennetaan intraan oma ohjeistus. 
 

11. Hankintojen seuranta 
 

Kukin hallintokunta ja toimiala keräävät vuosittain hankintoja koskevat viranhaltijapäätöksensä ja toi-
mittaa ne vuoden päätyttyä tiedoksi talousjohtajalle. Päätöksistä tehdään yhteenveto ja annetaan tie-
doksi kaupunginhallitukselle. 
 

12. Liitteet 
 

1. Pikaohje / hankintaprosessi 
2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot, muokattava mallidokumentti 



Tarve tavaran tai 
palvelun 
hankinnalle

Onko myönnetty 
rahoitus?

Ei

Onko olemassa olevaa 
(ja voimassa olevaa) 
sopimusta

Hankintaa ei voi 
toteuttaa ennen 
rahoituksen 
selvittämistä

Kyllä

Kyllä

Hankinta tulee tehdä kyseisen 
sopimuksen mukaisesti, ohiostoja 
ei voi tehdä ellei sopimuksessa 
toisin mainita

Ei

Kynnysarvojen 
tarkistaminen: mistä 
hankinnasta on kyse

Pienhankinta
20 000 – 59 999 € (tavarat, palvelut, 

suunnittelukilpailut) ja 
20 000 – 149 999 € (rakennusurakat),
Tarjouspyyntö Cloudian kautta 
vähintään 3-5 alan yritykselle tai 
julkaistaan Cloudiassa yleinen 
tarjouspyyntö

Kansallinen 
hankinta,
Kilpailutus 
Cloudian kautta

EU-hankinta
Kilpailutus 
Cloudian kautta

Käyttöoikeus-
sopimus
Kilpailutus 
Cloudian kautta

Soveltuvan hankintamenettelyn 
valinta ja hankinnan käynnistäminen

Pienhankinta
0-9 999 €,
Tarkoituksen-
mukaisuusharkinta

Pienhankinta
10 000 – 19 999 €, 
Tarjouspyyntö 
vähintään 3-5 
yritykselle

Hankinta alle 
60 000 € (tai alle 

150 000 € rakennusurakat)

Hankinta yli 
60 000 € (tai yli

150 000 € rakennusurakat)

LIITE 1.



Tavarat,
palvelut, 
suunnittelu-
kilpailut

< 10 000 euroa

Pien-
hankinnat

50 000– 59 999 euroa

Kansalliset 
hankinnat

60 000 –
149 999 euroa

150 000 -220 999 
euroa

EU-
hankinnat

221 000 –
500 000 euroa 

500 001 –
1 000 000 euroa 

> 1 000 000 euroa 

Hankinta- ja 
päätöksentekomenettely

Tarkoituksenmukaisuusharkinta
PTO = esimies

10 000 – 19 999 €  3-5 tarjousta
20 000 – 49 999 €  Kilpailutus = Cloudia 
pienhankinnat-kanava
Päätös = Dynasty viranhaltijapäätös
PTO = vastuualueen esimies

Kilpailutus = Cloudia pienhankinnat-kanava
Päätös = Dynasty viranhaltijapäätös
PTO = Toimialajohtaja

Kilpailutus = Cloudia kilpailutusjärjestelmä
Päätös = Dynasty viranhaltijapäätös
PTO = Toimialajohtaja

Kilpailutus = Cloudia kilpailutusjärjestelmä
Päätös = Dynasty kokouspykälä
PTO = Lautakunta / KH

Kilpailutus = Cloudia kilpailutusjärjestelmä
Päätös = Dynasty kokouspykälä
PTO = Lautakunta / KH

Kilpailutus = Cloudia kilpailutusjärjestelmä
Päätös = Dynasty kokouspykälä
PTO = KH

Kilpailutus = Cloudia kilpailutusjärjestelmä
Päätös = Dynasty kokouspykälä
PTO = KV

10 000 – 49 999 euroa

PTO= päätöksenteko-oikeus
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OHJE: 

Tämä asiakirja sisältää sopimusehtoja, jotka voidaan ottaa osaksi Tilaajan ja Palveluntuottajan välistä 

sopimusta silloin, kun Palveluntuottaja käsittelee Tilaajan henkilötietoja Tilaajan puolesta. Sopimuseh-

tojen lisäksi osapuolet voivat liittää sopimukseen jäljempänä mainitut henkilötietojen käsittelyä koske-

vat ehdot. Sopimukseen on lisäksi hyvä liittää asiakirja, josta käy konkreettisesti ilmi, mitä henkilötietoja 

käsitellään, miten ja mihin tarkoitukseen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaan henki-

lötietojen käsittelyä on määritettävä sitovalla asiakirjalla, jossa vahvistetaan henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus, luonne, kohde, kesto, henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät. Poista tämä ohje, kun 

viimeistelet asiakirjaa. 

 

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]: 

 

Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja 

henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu 

on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen 

erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty. 

 

Tilaaja on rekisterinpitäjä. Palveluntuottaja noudattaa henkilötietojen käsittelijänä tämän sopimuksen 

liitteenä olevia ehtoja henkilötietojen käsittelystä.  

 

[Vastuunrajoitusehto] Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädän-
nön rikkomisen johdosta aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuun-
rajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tä-
män vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen 
vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artik-
lan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.   
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II Osa: Henkilötietojen käsittelyn ehdot 

 

OHJE: Tarkista tämän ohjeen ehdot sekä tässä viitatut Sopimuksen määräykset ja liitteet. Kiinnitä vaa-

timusmäärittelyssä huomiota niihin Palveluntuottajalle asetettaviin velvoitteisiin, jotka voivat aiheut-

taa sopimusaikana lisäkuluja. Muokkaa ehtoja tarvittaessa ja ennen ehtojen liittämistä tarjouspyyn-

töön. Poista tämä ohje. 

 

1. Yleistä 

 

1.1. Tämä sopimusliite ”Henkilötietojen käsittelyn ehdot” on osa _________ sopimusta (Dnro 
__________), jäljempänä ”Sopimus”, jonka Tilaaja on tehnyt Palveluntuottajan kanssa. 

 
1.2. Tässä sopimusliitteessä määritellään Tilaajaa ja Palveluntuottajaa sitovasti ne henkilötietojen 

käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti Palveluntuottaja Tilaajan 
toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Tilaajan puolesta. Näissä ehdoissa kuvatuista Palve-
luntuottajan toimenpiteistä ja velvollisuuksista ei suoriteta erillistä korvausta, ellei toisin ole 
näissä ehdoissa sovittu. 

 

2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä 

 

2.1. Käsiteltäessä henkilötietoja Tilaaja on rekisterinpitäjä ja Palveluntuottaja on henkilötietojen kä-
sittelijä (jäljempänä myös ”käsittelijä”), ellei henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta muuta 
johdu. ”Tilaajan henkilötiedoilla” tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Tilaaja vas-
taa rekisterinpitäjänä. 
 

2.2. Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröity-
jen ryhmät sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuudet ja oikeudet kuvataan näiden eh-
tojen liitteessä 1 olevassa Käsittelytoimien kuvauksessa tai muussa Tilaajan ohjeistuksessa. Pal-
veluntuottaja sitoutuu noudattamaan Sopimuksessa, käsittelytoimien kuvauksessa ja ohjeis-
tuksessa olevia ehtoja ja kuvauksia. Tilaaja vastaa ohjeistuksen ylläpidosta ja saatavuudesta. 

 
2.3. Jos kohdan 2.2 mukaista käsittelytoimien kuvausta ei ole tehty tai se on puutteellinen, Tilaaja 

laatii tai täydentää käsittelytoimien kuvausta tarvittaessa yhteistyössä Palveluntuottajan 
kanssa.  
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3. Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet 

3.1. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Sopimuksen ja Tilaajan antamien ohjeiden mukai-
sesti. Ryhmittymän ollessa Käsittelijänä tämän sopimusliitteen velvoitteet koskevat kaikkia ryh-
mittymän jäseniä, ja ryhmittymän käyttämiä alihankkijoita, jotka osallistuvat henkilötietojen 
käsittelyyn. 

 
3.2. Palveluntuottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla se var-

mistaa, että Tilaajan henkilötietojen käsittely tapahtuu sopimuksen vaatimusten ja sovittujen 
käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen lainmukai-
nen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja 
vikasietoisuus.  
 

3.3. Palveluntuottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsittelemi-
ään henkilötietoja muutoin kuin sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuu-
dessa. 
  

3.4. Palveluntuottaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön Tilaa-
jan henkilötietoihin liittyviä yhteydenottoja varten. Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti tieto-
suojavastaavan tai yhteyshenkilön yhteystiedot Tilaajalle. 
 

3.5. Palveluntuottaja saattaa Tilaajan saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka Tilaaja tarvit-
see rekisterinpitäjälle ja Palveluntuottajalle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoit-
tamista varten, ja osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla Tilaajan vastuulla olevien kuvausten 
ja muiden dokumenttien, kuten vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä tie-
tosuoja-asetuksen mukaisen ennakkokuulemisen suorittamiseen. Palveluntuottaja tekee nämä 
tehtävät sopimuksen mukaisilla hinnoilla, ellei toisin sovita.   
 

3.6. Palveluntuottaja ilmoittaa Tilaajalle viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koske-
vat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Palveluntuottaja ei itse vastaa näihin pyyntöihin. Pal-
veluntuottaja avustaa Tilaajaa, jotta Tilaaja pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin 
pyyntöihin. Pyynnöt voivat edellyttää Palveluntuottajalta esimerkiksi avustamista rekiste-
röidylle tiedottamisessa ja viestinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henki-
lötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa tai rekis-
teröidyn omien henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen. Ellei toisin ole sovittu, Pal-
veluntuottajalla on oikeus laskuttaa Tilaajaa sopimuksessa sovituilla hinnoilla, jos avustaminen 
aiheuttaa lisäkuluja Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja on velvollinen ennakolta ilmoitta-
maan Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista.  
 

3.7. Palveluntuottaja sallii Tilaajan tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä 
osallistuu niihin. Tarkastusmenettelyä koskevat tarkemmat ehdot ovat sopimuksessa. 
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4. Tilaajan ohjeet 

 
4.1. Palveluntuottaja noudattaa Tilaajan henkilötietojen käsittelyssä sopimuksessa ja näissä erityis-

ehdoissa sovittuja ehtoja sekä Tilaajan kirjallisia ohjeita. Tilaaja vastaa ohjeiden ylläpidosta ja 
saatavuudesta. Palveluntuottaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Tilaajalle, jos Tilaajan an-
tamat ohjeet ovat puutteellisia tai jos Palveluntuottaja epäilee niitä lainvastaisiksi. 
 

4.2. Tilaajalla on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää Palveluntuottajalle antamiaan henkilötie-
tojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Jos ohjeiden muutoksista aiheutuu sopimuksen 
mukaisiin palveluihin liittyviä muita kuin vähäisiä muutoksia, niiden vaikutuksesta sovitaan so-
pimuksen mukaisessa muutoshallintamenettelyssä. 
 

5. Palveluhenkilöstö 

5.1. Palveluntuottaja varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsi-
tellä Tilaajan henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sopimuksessa sovittuja salassapi-
toehtoja tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. 
 

5.2. Palveluntuottaja varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy Ti-
laajan henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja kä-
sittelee niitä ainoastaan sopimuksen, näiden erityisehtojen ja Tilaajan ohjeiden mukaisesti. 

  
6. Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja 

 

6.1. Siltä osin kuin Palveluntuottaja käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henki-
lötietoja, alihankintaan sovelletaan Sopimuksen lisäksi tässä sopimusliitteessä kuvattuja ehtoja. 
 

6.2. Jos Palveluntuottajan alihankkija käsittelee Tilaajan henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen 
edellyttää Tilaajan ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa.  
 

6.3. Palveluntuottaja tekee alihankkijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa se sitouttaa käyttä-
mänsä alihankkijat noudattamaan omalta osaltaan sopimuksessa Palveluntuottajalle asetettuja 
velvoitteita sekä Tilaajan antamia kulloinkin voimassa olevia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
ohjeita. Palveluntuottaja varmistaa, että sopimuksen mukainen Tilaajan tarkastusoikeus voi-
daan ulottaa alihankkijaan. 
 

6.4. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja 
vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijälle asetettuja 
velvoitteita. Jos Tilaaja perustellusti katsoo, että Palveluntuottajan alihankkija ei täytä tietosuo-
javelvoitteitaan, Tilaajalla on oikeus vaatia Palveluntuottajaa vaihtamaan alihankkijaa.  
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6.5.  Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan vaihtamisesta on ilmoitettava Tilaajalle 

etukäteen. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee Tilaajan henkilötietoja tie-
tosuojalainsäädännön mukaisesti. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa ehdotet-
tua alihankkijaa. 

 
7. Palvelun paikka 

 

7.1. Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä Tilaa-
jan henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä sopimuksessa ja näissä erityiseh-
doissa sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mahdollistamista Tilaajan 
henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä. 
 

7.2. Jos sopijapuolet sopivat, että Palveluntuottajaa saa siirtää Tilaajan henkilötietoja Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan 
lainsäädännön mukaisesti.  

 

8. Tietoturvaloukkaukset 

 

8.1. Palveluntuottajan on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti tietoonsa tulleesta henkilötietojen tie-
toturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi Palveluntuottaja sitoutuu ilmoitta-
maan Tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla 
voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.  

 
8.2. Palveluntuottajan on annettava Tilaajalle vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta: 

 

i. tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten 
rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja 
arvioidut lukumäärät sillä tarkkuudella kuin nämä ovat tiedossa; 

ii. tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada 
asiassa lisätietoja; 

iii. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja 

iv. kuvaus toimenpiteistä, joita Palveluntuottaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut 
tietoturvaloukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiseksi.  
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8.3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan Palveluntuottaja ryhtyy viipymättä sopi-
muksessa sovittuihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten 
rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. 

 

 

9. Henkilötietojen käsittelyn päättyminen 

 

9.1. Sopimuksen voimassaoloaikana Palveluntuottaja ei saa poistaa Tilaajan lukuun käsittelemiään 
henkilötietoja ilman Tilaajan nimenomaista pyyntöä.  
 

9.2. Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa Palveluntuottaja palauttaa Tilaajalle kaikki Tilaajan 
puolesta käsitellyt henkilötiedot sekä hävittää omilta taltioiltaan mahdolliset kopiot henkilötie-
doista, ellei muuta ole sovittu. Tietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai viranomaisen mää-
räyksellä on edellytetty, että Palveluntuottaja säilyttää henkilötiedot.  

 



Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehtoihin 

 

Ohje: Jos Palveluntuottaja toimii sellaisten henkilötietojen käsittelijänä, joiden rekisterinpitäjä on 

Tilaaja, henkilötietojen käsittelyn ehtoihin on liitettävä tämä liite täytettynä.  

Tässä liitteessä yksilöidään ne Tilaajan henkilötiedot, joita Palveluntuottaja käsittelee Tilaajan lu-

kuun. Täytä tarvittavat kohdat ja poista lopuksi tämä ohje. 

 

KÄSITTELYTOIMIEN KUVAUS  
 

 

1. Osapuolet 

Tilaaja:  

Palveluntuottaja: 

 

2. Dokumentin tarkoitus 

Tilaaja on tehnyt Palveluntuottajan kanssa Sopimuksen, joka koskee sellaista palvelua, jossa Pal-

veluntuottaja toimii Tilaajan ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilötietojen käsittelijänä.  

Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijänä 

tekee Tilaajan puolesta, henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot. Tämä dokumentti 

liitetään Sopimuksen nro_______ liitteeksi nro _____. 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä Sopimusta sekä 

Tilaajan ohjeita.  

 

3. Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät 

Osapuolet ovat sopineet, että Palveluntuottaja käsittelee Tilaajan puolesta Sopimuksessa sovitun 

palvelun tuottamiseksi seuraavia Asiakkaan henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja.  

- x [ohje: kirjoita tähän, mitä rekisteröityjen ryhmiä Palveluntuottaja käsittelee, esim. Tilaa-

jan työntekijät] 

- x  [ohje: täydennä tähän, mitä henkilötietoja Palveluntuottaja käsittelee. Esim. Tilaajan 

työntekijän nimi ja käyttäjätunnus] 

- x 

- x 

 

4. Käsittelyn luonne ja tarkoitus 

Osapuolet ovat sopineet, että Palveluntuottaja… 

Ohje: kirjoita tähän, miksi ja miten Palveluntuottaja käsittelee kyseisiä henkilötietoja. Esimerkiksi 

Tilaaja tilaa Palveluntuottajalta tietokoneiden asennuspalvelua, minkä vuoksi Palveluntuottajan on 

käsiteltävä Asiakkaan käyttäjien tietoja tietokoneiden käyttäjäkohtaisen asennuksen loppuunsaat-

tamiseksi.  

 

5. Henkilötietojen käsittelyn kesto  

Palveluntuottaja käsittelee tässä liitteessä yksilöityjä henkilötietoja seuraavan ajan: ______ 

Ohje Tilaajalle: kuvaa tähän henkilötietojen käsittelyn kesto Palveluntuottajalla. Esimerkiksi tietty-

jen laitteiden asennustoimien ajan, minkä jälkeen Palveluntuottaja palauttaa / tuhoaa henkilötie-

dot. Tai vaihtoehtoisesti sopimuskauden ajan. 




