


Fokus energian ja 
infrastruktuurin, 
rakentamisen sekä julkisen 
sektorin juridiikassa.



Tuemme hanketta varten 
muodostettua 
projektiorganisaatiota 
juridisissa kysymyksissä, 
hallitsemme 
sopimuskokonaisuuksia ja 
ratkomme konflikteja.





• Lainsäädännöllinen kehikko

• Taloudellinen ulottuvuus – tilaajavastuulaki

• Sosiaalinen ulottuvuus – työturvallisuus, 
työlainsäädäntö

• Ympäristövastuu – lainsäädäntöhankkeet kuten 
hankintalain uudistus ja yritysvastuulaki

• Rikoslaki (mm. korruption, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäisy) 

• Pakotelaki – toimittajan / alihankkijan tunteminen

• Vastuullisilla tilaajaorganisaatioilla 
organisaatiokohtaiset eettiset ohjeistukset, 
hankintaa ohjaavat periaatteet ja alihankkijoita 
koskevat vastuullisuuskriteerit (Code of Conduct)



• Hankintalainsäädäntö mahdollistaa vastuullisuuden
huomioinnin osana hankintakriteerejä

• Hankinnoissa käytettävistä kriteereistä tulee ilmoittaa 
etukäteen läpinäkyvästi

• Hankintayksikkö voi sisällyttää sopimuksiin vaatimuksia 
toimittajan vastuullisuudesta sekä hallinnollisia määräyksiä 
valvonnan (tarkastusoikeus) ja seurannan raportoinnin 
suhteen.

• Toimittajan / hankinnan kohteen vastuullisuutta voidaan 
edistää hyödyntämällä erilaisia standardeja ja 
sertifikaatteja tai esimerkiksi itsearviointiseurannalla



• Hallituksen esityksessä ehdotetaan 
muutoksia, joilla muun muassa 
• edistetään hallitusohjelmassa esitettyjen 

laadullisten kriteerien huomioimista julkisissa 
hankinnoissa, sekä

• lisätään hankintoihin liittyvää vastuullisuutta 

• Ympäristötavoitteet: 
• hankintalain tavoitteita koskevaa 2 § ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että lain tavoitteena 
korostettaisiin ympäristölle ystävällisten 
hankintojen toteuttamista. 



• Muutoksella lisättäisiin hankintayksikön 
selvittämisvelvollisuutta pakollisten 
soveltuvuusvaatimusten osalta. 

• Ehdotuksessa esitetään, että rikoslain 48 luvun 
mukaiset ympäristörikokset lisätään ehdokkaiden, 
tarjoajien tai näiden alihankkijoiden pakollisiksi 
poissulkemisperusteiksi. 

• Selkeytettäisiin voimassa olevan hankintalain 
tulkinnanvaraisuutta alihankkijoiden poissulkemisen 
osalta (täsmennettäisiin perusteita ja selkiytetään 
menettelyä).

• Esitettävät muutokset tukisivat myös ympäristörikosten 
ja harmaan talouden torjuntaa. 



• Viimeaikoina on ollut julkista keskustelua hankkeiden 
budjettien ja aikataulujen ylityksistä

• Hankesuunnitteluvaiheen suunnittelussa ei kyetä 
huomioimaan riittävällä tasolla tulevia tarkennus- ja 
korjaustarpeita ja laatuvaatimukset muuttuvat projektin 
aikana

• Projektin aikainen riskienhallinta on erityisen olennaista 
hankkeissa, joissa budjetoidut tavoitteet eivät täyty 
tarkennuksien ja muutoksien vuoksi



Rakennushankkeista 
aikataulussa vain 25 %

Julkisen sektorin hankkeista 
budjetissa vain 10 %

RAHA

TURVALLISUUS / 
VASTUULLISUUS

LAATU

AIKA

Lähde: KPMG:n Global Construction Project 
Owner’s Survey



• Liian vähäiset resurssit

• Etukäteissuunnittelu ja varautuminen 
tarkennuksiin / muutoksiin on puutteellista

• Ei tunnisteta hankkeen tavoitteita vaan niitä 
muutetaan projektin aikana

• Sopimukset eivät huomioi rajapintoja / ovat 
muutoin epäedulliset

• Projektin ja sopimusten pelisääntöjä ei 
noudateta / valvota tehokkaasti



• Hankittavan kokonaisuuden hahmottaminen

• Hankintamenettelyn selkeys toteutuu 
asiakirjojen kautta

• Avoin, selkeä ja tasapuolinen tiedottaminen



• Hyvä lähtökohta – mutta vain lähtökohta

• Vakioehtoihin olemassa korjaussarjat

• Heikkojen ja ongelmakohtien oppirahat on 
aikaisemmin maksettu

• Huomioitava hankkeen / hankinnan 
erityispiirteet



• Sopimukset muodostavat hankkeen 
kokonaiskuvan

• Sopimusten ja hankintojen rajapinnat ja 
seurannaisvaikutukset huomioitava

• Sopimuksen riskiallokaation on kuitenkin 
oltava tasapuolinen ja osapuolten roolit 
huomioon ottava. 
• Riskejä ei voida osoittaa yksin toiselle osapuolelle

• Jos epätasapainossa, ei tarjouksia ja edellytykset 
yhteistyölle huonot



• Mitä tilaaja vaatii / haluaa hankinnalta 

• Toiminnalliset- ja laatuvaatimukset

• Kuvattava miten huolellinen toimittaja toimii
• Ilmoittaa / reklamoi ajoissa

• Vastuullisuus

• Liiteaineiston merkitys sopimisessa

• Ilman asioiden kirjaamista, toimitus on aina 
mustalaatikko, jossa toimittaja 
lähtökohtaisesti päättää lopputuloksen 
vaatimuksineen



• Mekanismit, aikarajat, sanktiot

• Lähtötietojen, suunnitelmien ja liittymäkohtien 
yhteensopivuus – harmonisoidut määräykset 
ja velvoitteet (myös toimittajien välillä)

• Tilaajan velvoitteet eksplisiittisesti mainittu, 
toimittajan tarkastusvelvollisuus

• Sopimuskuri

• Kirjallinen jälki 
• Reklamointi ja pöytäkirjaukset 



• Sopimus on vasta lupaus

• Noudattamista on valvottava - sopimuskuri

• Hyvän sopimuksen tuoma etu voidaan 
menettää, jos menettelyjä ei noudateta

• Projektin aikainen juridiikan resurssi tukee 
tilaajan organisaatiota

• Oikea-aikainen reagointi tuo säästöjä ja 
ennakoitavuutta



• Selkeät, sitovat ja yhteensovitetut sopimukset

• Yhteinen näkemys kaikkien osapuolten kesken vaadittavasta 
lopputuloksesta ja toimituksen aikaisista pelisäännöistä

• Muutostarpeista saadaan oikea-aikainen tieto ja päätöksenteko/ 
vaikuttaminen on mahdollista

• Ongelmatilanteissa vältytään turhilta oikeudenmenetyksiltä ja 
reagointi on nopeaa hankkeen aikataulutavoitteiden pitämiseksi
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