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Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee tarjoajan taustojen ja 
luottotietojen tutkimista julkisissa hankinnoissa
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Talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntopyyntö 28.6.2011

1. Aloitteessa mainitut tiedot ja hankintalainsäädäntö

Aloitteessa mainittuja tietoja käytetään tarjoajan soveltuvuuden 
arvioinnissa. Tarjoajan soveltuvuutta arvioidessaan hankintayksikkö 
tutkii, onko tarjoajalla riittävästi suorituskykyä hankinnan 
toteuttamiseen.

Hankintalainsäädännön mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja 
pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa koskee pakollinen 
poissulkemisperuste, eli jos tarjoaja on tuomittu lainvoiman saaneella 
tuomiolla jostakin hankintalainsäädännössä erikseen mainitusta 
rikoksesta. 

Jos tarjoajaa koskee harkinnanvarainen poissulkemisperuste, jää 
poissulkeminen hankintayksikön harkintaan. Harkinnanvaraisia 
poissulkemisperusteita ovat esimerkiksi verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen maksamisen laiminlyönti tai tarjoajan 
todistettava syyllistyminen vakavaan virheeseen 
ammattitoiminnassaan.

Tarjoja on suljettava pois tarjouskilpailusta myös, jos hän ei täytä 
hankintayksikön erikseen asettamia taloudellista suorituskykyä 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Esimerkiksi vaatimus, jonka mukaan 
tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä 
vastuuvakuutus, on tarjoajan taloudellista suorituskykyä koskeva 
soveltuvuuden vähimmäisvaatimus. Hankintayksikön on aina harkittava 
tapauskohtaisesti, millaisia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia se 
voi ja sen kannattaa asettaa kulloinkin kyseessä olevassa 
hankinnassa.

2. Aloitteessa mainitut tiedot ja kaupungin oma ohjeistus

Kaupunginhallituksen marraskuussa 2008 hyväksymässä ohjeessa 
harmaan talouden torjumisesta kaupungin hankintojen yhteydessä 
annetaan hankintalainsäädäntöä täydentäviä ohjeita mm. tarjoajan 
soveltuvuuden arvioinnista ja sovitetaan yhteen 
tilaajavastuulainsäädäntö ja hankintalainsäädäntö.
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Ohjeen mukaan hankintayksikön on selvitettävä verojen ja 
lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksaminen kaikissa 
hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa ja 
valvottava niiden maksamista myös sopimuskauden aikana.

Hankintayksikön on suljettava tarjoaja pois tarjouskilpailusta, jos tämä 
on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 
maksamisen. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole edellä mainittua 
velvollisuutta, jos tarjoaja on tehnyt maksunsaajan kanssa 
maksusuunnitelman laiminlyöntinsä korjaamiseksi tai jos laiminlyödyn 
veron tai maksun määrä on vähäinen.

Hankintayksikön on hankittava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, 
joihin kuuluu esimerkiksi ote ennakkoperintärekisteristä, vain tietyissä 
tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Muissa 
hankinnoissa ennakkoperintärekisteriin kuulumisen tarkistaminen on 
jätetty hankintayksikön harkintaan.

3. Yhteenveto

Oikeuspalveluiden käsityksen mukaan kaupungin hallintokunnilla on 
hyviä lainsäädännöllisiä ja kaupungin omaan ohjeistukseen perustuvia 
keinoja torjua harmaata taloutta kaupungin hankinnoissa sekä 
hankintamenettelyn että hankintasopimuksen täytäntöönpanon aikana. 
Olennaista on, että tarjolla olevia keinoja käytetään aktiivisesti ja 
systemaattisesti sekä kiinnitetään erityistä huomiota etenkin 
ongelmallisiksi todettujen toimialojen hankintoihin.
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