
DYNAAMINEN 
HANKINTAJÄRJESTELMÄ 
ALTEKIN HANKINNOISSA

INFOTILAISUUS TARJOAJILLE 21.4.2016 klo 12-14

- Louhintaurakat

- Maa- ja kiviainesten hankinnat

Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä



Asiat

u Avaus / Mikä on Altek? (Teemu Liimatainen)
u Julkiset hankinnat lyhyesti (Esa Mutanen)
u Dynaaminen järjestelmä lyhyesti (EM)
u Dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntäminen käytännössä (TL)
u Yksittäisen hankinnan ja Tilaussopimuskokonaisuuden ero (TL)
u Luotettava Kumppani –vaatimus (TL)

MAA- JA KIVIAINEKSET

u Hankinnan sisällön esittely (TL)

u Vertailuperusteiden esimerkki (TL)

u Tarjouskilpailujen aikataulu (EM)

u Päätös (TL)

LOUHINTAURAKAT

u Hankinnan sisällön esittely (TL)

u Vertailuperusteiden esimerkki (TL)

u Tarjouskilpailujen aikataulu (EM)

u Päätös (TL)



JULKISET HANKINNAT LYHYESTI

u Tässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä noudatetaan lakeja, jotka 
olivat voimassa dynaamista järjestelmää perustettaessa (11.4.2016)

u Hankintalaki (30.3.2007/348)

o TAVOITTEET: Julkisten varojen tehokas käyttö ja yritysten 
mahdollisuuksien turvaaminen

o PERIAATTEET:
o Avoimuus: Julkinen ja avoin kilpailu, ennalta kerrotut valintakriteerit => 

vaativa valmistelu, vähän neuvoteltavaa

o Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu: Ei suosita, ei syrjitä. Ostajalla kuitenkin 
on valtaa määritellä hankinnan sisältöä tarpeidensa mukaisesti

o Suhteellisuus: Vaatimukset oikeassa suhteessa tarpeisiin ja esim. 
kustannuksiin.

o KILPAILUTTAMISVELVOLLISUUS



MONIA HANKINTAMENETELMIÄ
mm.

u Avoin

u Rajoitettu

u Neuvottelumenettely

u Puitejärjestely

u Sähköinen huutokauppa

u Dynaaminen hankintajärjestelmä



DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ
”Joustava puitejärjestely”

u Sääntely: Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta 
hankintajärjestelmästä (17.6.2011/698)

u Dynaaminen hankintajärjestelmä:
u kokonaan sähköinen menetelmä, joka on kaksivaiheinen

u Alustavalla tarjouksella ilmoittaudutaan tarjoajaksi

u Järjestelmän sisäisillä kilpailuilla osallistutaan yksilöityyn 
tarjouskilpailuun

u Avoin tarjoajille koko voimassaoloajan

u Järjestelmässä tarjoajalla on vapaus tarjota tai olla 
tarjoamatta (edellyttää sitoutumista vain tarjous kerrallaan)



DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN KAKSI 
TARJOUSPROSESSIA ALTEKISSA

Hankintailmoituksella perustettu 
dynaaminen hankintajärjestelmä
u Voimassa neljä vuotta (tai kunnes 

järjestelmä lakkautetaan)
u Tarjouspyyntö sisältää 

sopimusehdot ja 
tarjouslomakkeen alustavan 
tarjouksen tekemiseksi

u Hyväksyttävän alustavan 
tarjouksen tekijä saa oikeuden 
osallistua yksilöityihin 
tarjouskilpailuihin ja saa 
automaattisesti kutsun jokaiseen 
järjestelmään kuuluvaan 
tarjouskilpailuun.

Urakkatarjouskilpailussa / 
Tuotetarjouskilpailussa:
o nojataan olemassa oleviin 

asiakirjoihin, mutta ehtoja 
voidaan myös muuttaa.

o yksilöidään hankinnan kohde 
o Urakka tai Tuotteet

o Työmaakohtaisesti tai 
ilmoitetulle ajanjaksolle

o pyydetään vertailtavat tiedot
o Valitaan voittaja tai nimetään 

yritykset 
Tilaussopimuskokonaisuudelle



Tarjouskilpailut dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisällä
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Määräajaksi	
kilpailutettu	Tilaus-
sopimuskokonaisuus,	
jossa	voidaan	tehdä	
tilauksia	useille	

työmaille.

Työmaa

Työmaa

Työmaa

TyömaaErilliseen	kilpailutukseen	perustuvat	
työmaakohtaiset	sopimukset.
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Dynaaminen	hankintajärjestelmä	voimassa	(enintään)



DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ 
LYHYESTI

u Mukaan pääsee jättämällä sähköpostitse hyväksyttävän alustavan 
tarjouksen annetulla lomakkeella (tarjoajan arviointi)

o Alustavalla tarjouksella sitoudutaan sopimusehtoihin

u Altek tekee päätöksen, jolla hyväksyy tai hylkää tarjoajan

o Päätöksiä tehdään sitä mukaan kuin niitä tulee

u Yksilöidyt tarjouskilpailut käydään sähköisellä järjestelmällä 
(vuonna 2016 Tarjouspalvelu)

u Urakka- tai Tuotetarjouskilpailussa:

o Määritellään kilpailutettava kohde (urakka tai tuotteet) 
aikatauluineen ja tarkennetut ehdot

o Kerrotaan vertailuperusteet



Asiat

u Avaus / Mikä on Altek? (Teemu Liimatainen)
u Julkiset hankinnat lyhyesti (Esa Mutanen)
u Dynaaminen järjestelmä lyhyesti (EM)
u Dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntäminen käytännössä (TL)
u Yksittäisen hankinnan ja Tilaussopimuskokonaisuuden ero (TL)
u Luotettava Kumppani –vaatimus (TL)

MAA- JA KIVIAINEKSET

u Hankinnan sisällön esittely (TL)

u Vertailuperusteiden esimerkki (TL)

u Tarjouskilpailujen aikataulu (EM)

u Päätös (TL)

LOUHINTAURAKAT

u Hankinnan sisällön esittely (TL)

u Vertailuperusteiden esimerkki (TL)

u Tarjouskilpailujen aikataulu (EM)

u Päätös (TL)



TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU

u Hankintailmoitus 11.4.2016, voimassa 10.4.2020 asti ellei lakkauteta 
aiemmin
u Alustavia tarjouksia voi jättää koko ajan. Niiden käsittelyaika on 15 vrk 

tai pidempi (esim. lomien vuoksi), jos järjestelmän sisällä ei järjestetä 
tuona aikana tarjouskilpailuja.

u Infotilaisuus (jossa nämä diat on esitetty) 21.4.2016
u Järjestelmän sisäisiä tarjouskilpailuja voidaan järjestää välillä 

23.5.2016 - 10.4.2020.
u Yksittäiseen tarjouskilpailuun saa osallistua kaikki osallistumisoikeuden 

saaneet (ei osallistumisvelvollisuutta)
u Jos alustava tarjous saapuu hankintayksikölle vähemmän kuin 15 pv ennen 

käynnistettävää Urakka- tai Tuotetarjouskilpailua, Altekilla on oikeus, 
mutta ei ole velvollisuutta pyytää tarjousta Alustavan tarjouksen 
jättäneeltä siinä tarjouskilpailussa.


