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Tiivistelmä:  

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten toimittajaloukku ilmenee julkisissa ICT-

hankinnoissa. Tutkielmassa kerrotaan mikä toimittajaloukku on ja kuinka siihen voidaan 

päätyä julkisissa ICT-hankinnoissa. Lisäksi käsitellään sitä, minkälaiseen toimintaan 

hankintasääntely kannustaa hankintayksikköä toimittajaloukun välttämisen suhteen, 

sekä miten sääntely mahdollistaa hankinnan suorittamisen ja hankintayksikön intressien 

toteuttamisen toimittajaloukun välttämiseksi. Tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin tutkimalla 

sääntelyä, oikeuskäytäntöä ja hankintatapauksia sekä kirjallisuutta.  

Metodina tutkielmassa hyödynnettiin pääosin oikeusdogmatiikkaa, koska 

tutkimuskohteena oli voimassa oleva oikeus, ja tutkielmassa esitetään sekä normi- että 

tulkintakannanottoja oikeusnormien sisällöstä. Lainopillisen metodin lisäksi 

hyödynnettiin oikeustaloustieteellistä metodia sekä yritysjohdon taloustiedettä erityisesti 

käsiteltäessä hankintayksikön, tarjoajan ja toimittajan intressejä ja tavoitteita. 

Tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat tietojärjestelmähankinnat, koska niissä 

hankintayksiköllä on erityisen suuri riski päätyä riippuvaiseksi toimittajasta. Tämä johtuu 

muun muassa näiden hankintojen monimutkaisuudesta ja siitä, että hankintayksiköllä on 

usein tarve saada yksilöllinen, kustomoitu järjestelmä. Tutkielmassa käsitellään 

toimittajaloukun estämistä erityisesti avoimen rajapinnan, avoimen lähdekoodin ja 

avointen standardien avulla, koska ne ovat ICT-hankinnassa keskeisiä tekijöitä 

toimittajariippuvuuden välttämisessä. 

Tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Toimittajaloukku tarkoittaa tilannetta, jossa 

tilaajan mahdollisuus hyödyntää hankittua teknologiaa, kehitettyä ratkaisua tai palvelua 

muiden kuin alkuperäisen toimittajan kanssa on rajoittunut teknisistä tai oikeudellisista 

syistä. Hankintasääntely kannustaa hankintayksikköä huolehtimaan intresseistään 

erityisesti hankinnan valmistelun osalta, joka on hankinnan onnistumisen kannalta 

tärkein vaihe. Sääntely tarjoaa joitakin keinoja intresseistä huolehtimiseen, mutta se 

myös sallii muidenkin kuin sääntelyssä nimenomaisesti mainittujen keinojen käytön. 

Julkisia ICT-hankintoja koskevat ohjeistukset ohjaavat hankintayksikköä toimittajaloukun 

välttämisessä tarkemmin kuin sääntely. 

Asiasanat: Julkiset hankinnat, toimittajaloukku, toimittajariippuvuus, 

tietojärjestelmähankinnat, vendor lock-in, supplier dependency 
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OSS:                Open Source Software 

Pk-yritykset:     Pienet ja keskisuuret yritykset 

SEUT:              Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 

TrVM:               Tarkastusvaliokunnan mietintö 



1 
 

1 Johdanto 

1.1 Aiheen yleinen kuvaus 

Tutkielmassa selvitetään, kuinka hankintasääntely vaikuttaa ICT-

toimittajaloukkutilanteisiin1 (vendor lock-in2),  ja kuinka sillä pyritään ehkäisemään niitä 

julkisissa ICT-hankinnoissa. Lisäksi tutkitaan, kuinka sääntely ohjaa ja mahdollistaa 

hankintayksikön ja toimittajien intressien huomioimisen sekä missä tilanteissa 

hankintayksikkö päätyy toimittajaloukkuun. Toimittajaloukku voidaan määritellä 

tilanteeksi, jossa tilaajan mahdollisuus hyödyntää hankittua teknologiaa, kehitettyä 

ratkaisua tai palvelua muiden kuin alkuperäisen toimittajan kanssa on rajoittunut 

teknisistä tai oikeudellisista syistä.3 ICT-hankinnassa toimittajaloukku tarkoittaa siten eri 

syistä johtuvaa riippuvuutta toimittajasta tai tietojärjestelmästä.4 

Jo 1980-luvulta alkaen julkishallinto on havainnut tarpeen pyrkiä välttämään 

toimittajaloukkua ICT-hankinnoissaan. Esimerkiksi järjestelmien yhteentoimivuudella – 

tai sen puutteella –  on keskeinen merkitys toimittajariippuvuuden syntymisessä, ja viime 

vuosina yhteentoimivuuden merkitykseen onkin alettu kiinnittää enemmän huomiota, ja 

sen tärkeyttä tuodaan maailmanlaajuisesti esiin muun muassa hallitusten puiteohjelmissa 

ja aloitteissa.5 Toimittajariippuvuuden aiheuttamien ongelmien esiin tuominen on 

tarpeen, sillä aiempien tutkimusten mukaan toimittajaloukkuilmiön tunnettuudesta 

huolimatta harvat julkiset toimijat suorittavat erityisiä toimenpiteitä välttääkseen ICT-

toimittajaloukkua,6 vaikka siihen joutumisella voi olla hyvin negatiiviset seuraukset.  

Toimittajaloukkuun jouduttuaan hankintayksikkö päätyy tilanteeseen, jossa sen tulee 

joko 1) soveltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

 
1 Suomeksi toimittajaloukkuun viitataan myös termeillä toimittajariippuvuus, toimittajalukko ja 
toimittajalukkiutuminen. Ks. esim. Voutilainen & Galkin 2013 s. 1, Järvenoja et al. 2015 s. 39, 
Tietotekniikan liitto – Celkee Oy – Ohjelmistoyrittäjät ry 2013 s. 16. 
2 Englanniksi käytetään myös termejä proprietary lock-in, customer lock-in ja supplier dependency. Ks. 
englanninkielisistä termeistä https://www.techopedia.com/definition/26802/vendor-lock-in.  
3 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement kohdat 1 ja 2, Järvenoja et al. 2015 s. 38, Zhu & Zhou 2012 s. 1, Lehtoviita & Voutilainen 
2015 s. 837, Opara-Martins et al. 2016 s. 2. 
4 Guijarro 2007 s. 1–2. 
5 Guijarro 2007 s. 1–2, Voutilainen 2016. 
6 Galasso et al. 2016 s. 11, Aigrain et al. 2006 s. 11. 

https://www.techopedia.com/definition/26802/vendor-lock-in
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(1397/2016) 40.2 §:n 2 kohdan mukaista suorahankintaperustetta, joka mahdollistaa 

suorahankinnan tekemisen tekniseen tai yksinoikeuteen perustuvasta syystä,7 2) tilata 

kokonaan uusi tietojärjestelmä tai 3) maksaa järjestelmän tai sen sisältämän tiedon 

siirtämisestä aiheutuvat korkeat siirtokulut. Toimittajariippuvuudesta aiheutuu siten 

hankintayksikölle lisää työtä ja kustannuksia. Epäonnistuneiden hankintojen ja 

hankintasopimusten vaikutukset voivat kumuloitua ajan myötä, mikä voi johtaa 

näennäisiin kilpailutuksiin tai suorahankintakierteeseen.8  

Mediassa Valtiontalouden tarkastusviraston edustaja on esittänyt näkemyksen siitä, että 

toimittajariippuvuus ja epäonnistuneet hankinnat olisivat vain ICT-alan 

järjestelmätoimittajien syytä.9 Asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen, vaan siihen 

vaikuttavat monet eri tekijät, joista osa tuodaan ilmi tässä tutkielmassa. Tutkielmassa 

perehdytään siihen, miten hankintayksikön intressit voidaan toteuttaa ja samalla välttää 

toimittajariippuvuutta julkisissa ICT-hankinnoissa. 

1.2 Tutkimuksen merkitys 

Julkisia ICT-hankintoja on tutkittu kohtalaisen vähän siten, että tutkimus kattaisi 

hankintojen koko prosessin.10 Monet tutkimukset keskittyvät prosessin osien tutkimiseen, 

kuten tarjouskilpailun voittajan valitsemiseen. Koko prosessin kattavien tutkimusten 

vähäistä määrää voidaan pitää yllättävänä ottaen huomioon näiden hankintojen rahallinen 

arvo ja se, että julkisesta hankinnasta on tullut yleinen tapa, jolla ohjelmistoja hankitaan.11  

Informaatioteknologiaa voidaan pitää organisaatioiden toiminnan kulmakivenä. IT-

arkkitehtuuri palvelee organisaation toimintaa, sillä sen avulla ratkotaan tiettyjä 

organisatorisia ongelmia, edistetään organisaation prosesseja ja edesautetaan sen 

tavoitteiden saavuttamista.12 Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisen, yhteentoimivan ja 

 
7 Voutilainen 2016. Esimerkiksi vuonna 2015 ainakin seuraavat valtion ja kuntien hankintayksiköt olivat 
tehneet tietojärjestelmiin liittyviä suorahankintoja tekniseen ja yksinoikeuteen perustuvalla syyllä: 
Puolustusvoimat, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus ja Helsingin kaupunki. Lisäedellytyksenä 
suorahankinnan tekemiselle on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole  eikä kilpailun 
puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. 
8 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 853. 
9 Turun sanomat 23.9.2011: Tarkastusvirasto kyseenalaistaa Suomen IT-talojen ammattitaidon. 
10 Moe & Newman 2014. 
11 Moe & Newman 2014.  
12 Ghosh et al. 2010 s. 15. 
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luotettavan IT-infrastruktuurin luominen on organisaatioille ensiarvoisen tärkeää,13 ja 

hankintayksiköiden tulee kiinnittää huomiota IT-arkkitehtuurinsa kehittämiseen ja 

ylläpitoon.  

Yhteentoimivuus ja tietojärjestelmien kyky vaihtaa tietoja keskenään ovat keskeisiä 

tietojärjestelmiltä vaadittavia ominaisuuksia.14 Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen 

yhteentoimivuuden merkitystä voidaan havainnollistaa seuraavasti: tilanteessa, jossa 

yhteentoimivuus on laiminlyöty, ICT-infrastruktuurin omina kokonaisuuksinaan 

kehitetyt osat ovat kuin kuntia, joissa tieto kulkee teitä pitkin. Kuntien rajalla tiedonkulku 

kuitenkin katkeaa, koska naapurikunnassa kuntien välinen tie alkaa eri paikasta. Lisäksi 

teillä ajetaan eri säännöillä riippuen siitä, mistä kunnasta on kyse.15  

Julkisten hankintojen merkitys informaatioteknologian kehitykselle on suuri monesta 

syystä. Ensinnäkin, julkishallinto tarvitsee valtavan määrän informaatioteknologiaa 

toimintojensa suorittamiseen ja palveluidensa tarjoamiseen, minkä vuoksi julkisen 

sektorin tekemillä hankinnoilla voi olla suuri vaikutus ICT-markkinoiden kehitykseen, 

innovaatioihin ja kilpailuun.16 Toiseksi ICT-hankintoihin kuluu merkittävä määrä julkisia 

varoja,17 esimerkiksi vuonna 2013 Euroopan komissio on arvioinut jäsenvaltioidensa 

ICT-hankintojen arvon olevan noin 78 miljardia euroa.18 Kolmanneksi julkishallinnon 

hankkima informaatioteknologia ei rajoitu vain sen organisaatioiden käyttöön, vaan 

luonnollisille ja yksityisille oikeushenkilöille suunnataan yhä enenevissä määrin julkisia 

palveluita, jotka pohjautuvat informaatioteknologiaan.19 Muun muassa näistä syistä 

johtuen julkisella sektorilla on velvollisuus kehittää tietojärjestelmiensä 

 
13 Euroopan komission mukaan viranomaisten tulee kyetä määrittelemään niiden ICT-strategiat ja 
arkkitehtuurit sekä huomioimaan organisaatioiden välinen yhteentoimivuus. Viranomaisten tulee 
hankkia sellaisia ICT-systeemejä tai -palveluita, jotka täyttävät niiden tarpeet. COM(2009) 324 White 
Paper Modernising ICT Standardisation in the EU – The Way Forward kohta 2.2. 
14 Ghosh et al. 2010 s. 16. 
15 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013 s. 26. 
16 Europe Economics 2012b s. 5 
17 Europe Economics 2012b s. 5.  
18 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement kohta 2. 
19 Europe Economics 2012b s. 5. Näiden kolmen merkittävän tekijän lisäksi julkiset hankinnat ovat 
merkittävässä roolissa esimerkiksi standardien laajemman käytön edistämisessä. Ks. COM(2015) 192 A 
Digital Single Market Strategy for Europe kohta 4.2. 
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yhteentoimivuutta, läpinäkyvyyttä ja joustavuutta sekä julkisten varojen tehokasta 

käyttämistä.20 

Informaatioteknologian kehityksen lisäksi julkisten hankintojen merkitys on suuri myös 

kansantaloudelle ja kansainvälisille markkinoille. Kun julkisten hankintojen markkinat 

toimivat hyvin, ne parantavat kansallista kilpailukykyä edistämällä kestävää julkista 

taloutta ja investointeja sekä parantavat palvelujen laatua. Euroopan unionin osalta 

tehokkaat julkiset hankinnat ovat merkittävän tärkeässä asemassa ratkaistaessa unionin 

suurimpia haasteita, kuten korruption ja kilpailunvastaisen yhteistyön torjumista, 

budjettikuria, pk-yritysten pääsyä markkinoille sekä kestävää kasvua.21 Kansainvälisen 

ulottuvuuden lisäksi hankintojen tarkoituksenmukaisella toteuttamisella on luonnollisesti 

vaikutuksia myös itse yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaan, ja ymmärrys 

hankintojen strategisesta merkityksestä kasvaakin edelleen.22 ICT-hankinnassa 

syntyvästä toimittajaloukusta voi koitua haittaa kilpailulle, tehotonta julkisten varojen 

käyttöä ja muita haitallisia seurauksia, joten sen välttäminen hyödyttää hankintayksikön 

lisäksi myös muuta taloutta. 

Euroopan unionin viranomaiset ovat havainneet ICT-hankintoihin liittyvän 

toimittajaloukun riskin sekä sen aiheuttamat negatiiviset seuraukset, ja näitä onkin pyritty 

saattamaan laajempaan tietoisuuteen esimerkiksi ministeritasolla muun muassa 

keskustelua herättämällä sekä pyytämällä komissiota kannustamaan alan toimijoita 

avoimen lähdekoodin ratkaisujen kehittämiseen.23 Komissio on käsitellyt asiaa ja luonut 

esimerkiksi strategian avoimen lähdekoodin hyödyntämiseksi. Vuosien 2014–2017 

strategia keskittyi ICT-hankintojen yhdenvertaisuuden, läpinäkyvyyden ja 

lakinäkökohtien tehostamiseen sekä järjestelmien avoimuuden sekä yhteentoimivuuden 

 
20 Ghosh et al. 2010 s. 7. 
21 Euroopan komissio 2017 s. 1. Pekkala et al. 2019 s. 66. 
22 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 14. Keskimääräisessä teollisessa yrityksessä hankintojen eli 
ulkoisten resurssien käytön osuus on toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen noin 50-80 % 
kustannusrakenteesta, joten on selvää, että hankinnoilla on suuri merkitys yrityksen toimintaan ja 
tulokseen. Ks. ibid s. 21. 
23 Brussels Ministerial Declaration 29–30.11.2001 s. 1. 
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parantamiseen.24 Lisäksi unioni on laatinut ja rahoittanut oppaita ja standardikokoelmia 

ICT-hankintojen suorittamiseen, muun muassa:  

- “Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 

public procurement”,25 

- “EU Catalogue of ICT Standards and Specifications”,26 

- “Guidelines for Public Procurement of ICT Goods and Services, SMART 

2011/0044”,27 

- “Guidelines for the procurement of free and open source software in public 

administrations”,28 

- “Guide for the procurement of standards-based ICT: Elements of Good 

Practice”,29 ja 

- “Study on best practices for ICT procurement based on standards in order to 

promote efficiency and reduce lock-in”.30 

ICT-hankintojen kehittäminen liittyy laajemmin Euroopan unionin sisämarkkinoiden 

neljän vapauden – tavaroiden, palvelujen, pääoman ja henkilöiden liikkuvuuden – 

takaamiseen, sillä näiden vapauksien toteuttaminen edellyttää sähköistä asiointia 

jäsenvaltioiden julkishallintojen kanssa.31 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen 

onkin merkittävä tekijä näiden neljän vapauden toteuttamiseksi.32 Digitaalisia 

sisämarkkinoita on kuitenkin kritisoitu niiden jäykkyyden ja byrokratian vuoksi, koska 

ne haittaavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä esimerkiksi Yhdysvaltoihin 

verrattuna.33 

 
24 Euroopan komissio: Open source software strategy. 
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en  
25 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement. 
26 Euroopan komissio: ICT Standards for Procurement. The Catalogue. 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/ict-standards-procurement/catalogue  
27 Europe Economics 2012b. 
28 Bouras et al. 2012. 
29 Europe Economics 2012a. 
30 Galasso et al. 2016. 
31 COM(2017) 134 European Interoperability Framework – Implementation Strategy kohta 1. 
32 COM(2015) 192 A Digital Single Market Strategy for Europe kohta 1.  
33 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013 s. 18-19. 

https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
https://joinup.ec.europa.eu/collection/ict-standards-procurement/catalogue
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1.3 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mikä toimittajaloukku on ja miten siihen voidaan päätyä julkisissa ICT-

hankinnoissa? 

2. Minkälaiseen toimintaan hankintasääntely kannustaa hankintayksikköä 

toimittajaloukun välttämisen suhteen? 

3. Miten sääntely mahdollistaa hankinnan suorittamisen ja hankintayksikön 

intressien toteuttamisen toimittajaloukun välttämiseksi? 

Tutkimuskysymystä numero 1 käsitellään luvussa 2 ja siihen annetaan vastaus luvussa 2. 

Tutkimuskysymystä numero 2 käsitellään luvussa 3 ja siihen annetaan vastaus luvussa 3. 

Tutkimuskysymystä numero 3 käsitellään luvuissa 2, 3 ja 4, ja siihen annetaan vastaus 

luvussa 4, jossa vedetään yhteen luvuissa 2 ja 3 käsiteltyä. Tutkimuskysymyksiä 

tarkastellaan tutkimalla sääntelyä, oikeuskäytäntöä ja hankintatapauksia sekä 

kirjallisuutta.  

Luvussa 2 käsitellään toimittajaloukun käsitettä, siihen johtavia tilanteita, sen vaikutuksia 

ja siihen liittyvää liiketaloudellista päätöksentekoa. Lisäksi esitellään erilaisia teknisiä 

keinoja, joilla sitä voidaan välttää. Luku on sijoitettu ennen aiheen sääntelyä koskevaa 3-

lukua, koska näin toimittajariippuvuuteen liittyviä ajatuksia voidaan paremmin esittää 

sääntelyä koskevassa luvussa. Lainsäädäntöä ei ole tämän tutkielman aiheen tapauksessa 

tarkoituksenmukaista käsitellä ennen ilmiön kuvaamista riittävän tarkasti. Tämä johtuu 

toimittajaloukun omalaatuisuudesta ja sitä koskevasta erillisen hankintasääntelyn 

puutteesta. Ilmiötä koskevat oikeussäännöt ovat pääasiassa yleisiä oppeja, joten 

toimittajaloukkua joudutaan lähestymään niiden näkökulmasta. Näistä syistä ilmiö eli 

toimittajaloukku ja sen ulottuvuudet on määriteltävä ensin. 

Luvussa 3 käsitellään hankintojen sääntelyä ja ohjeistuksia sekä niiden taustalla 

vaikuttavia tavoitteita ja periaatteita. Alaluvut 3.1–3.4 koostuvat lainopillista metodia 

käyttäen tehdystä pohdinnasta sääntelyn nykytilasta ja tavoitteista. Luvussa 3.5 tehdään 

katsaus suomalaisiin ICT-hankintoja ja toimittajaloukkua koskeviin hankintatapauksiin. 

Lopuksi alaluvussa 3.6 vedetään yhteen aiemmissa alaluvuissa esitettyä ja käsitellään sitä, 



7 
 

miten sääntely mahdollistaa hankinnan ja hankintayksikön intressien toteuttamisen 

toimittajaloukun välttämisessä.  

Luku 4 pohjautuu 2-luvussa tarkasteltuihin ICT-hankintaan liittyviin hankintayksikön ja 

toimittajien intresseihin, tavoitteisiin ja niihin vaikuttaviin teknisiin seikkoihin sekä 

lainsäädäntöön ja sen ohjaavaan vaikutukseen, jota käsitellään luvussa 3. Siinä tuodaan 

esiin eri seikkoja, joilla hankintojen sääntelyllä mahdollistetaan hankintayksikön ja 

toimittajien intressien sovittaminen. Luku pohjautuu alaluvuissa 2.5–2.7 käsitellyille 

intresseille.  

Luvussa 5 Johtopäätökset kootaan yhteen edeltävien lukujen tutkimustulokset ja 

vastataan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi esitetään mahdollisia kohteita jatkotutkimukselle 

sekä tarkastellaan tutkimustulosten käytettävyyttä ja merkittävyyttä sekä akateemiselle 

keskustelulle että käytännön toiminnalle. 

Tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat tietojärjestelmähankinnat, koska niissä 

hankintayksiköllä on erityisen suuri riski päätyä riippuvaiseksi toimittajasta. Tämä johtuu 

muun muassa näiden hankintojen monimutkaisuudesta ja siitä, että hankintayksiköllä on 

usein tarve saada yksilöllinen, kustomoitu järjestelmä. Yksilöidyn tietojärjestelmän 

tarpeen aiheuttaa se, että valmiiden tuotteiden käyttöönottaminen vaatisi tilaajan 

toimintojen sopeuttamista tietojärjestelmän ehdoilla. Tämä ei usein ole mahdollista 

julkisella puolella varsinkaan laissa määriteltyjen palveluiden toteuttamisen osalta, koska 

niitä ei saa markkinoilta hyllytavarana.34  

Tutkielmassa käsitellään toimittajaloukun estämistä erityisesti avoimen rajapinnan, 

avoimen lähdekoodin ja avointen standardien avulla, koska ne ovat ICT-hankinnassa 

keskeisiä tekijöitä toimittajariippuvuuden välttämisessä. Vaikka tutkielma käsittää niin 

tietojärjestelmä- kuin ohjelmistohankinnat, käytetään tutkielmassa pääsääntöisesti 

tietojärjestelmä-termiä tekstin sujuvuuden vuoksi. Tietojärjestelmä on tiedoista, niiden 

käsittelysäännöistä, käsittelyn henkilö- ja laiteresursseista sekä tiedonsiirtolaitteista ja 

 
34 Kivekäs 2015. Esimerkiksi European Commission DG Enterprisen vuonna 2006 toteuttaman 
tutkimuksen mukaan EU-15-maiden  yksinoikeudellisten ohjelmistojen osuus on vain 19 %, kun taas 
ohjelmistokehityksen ja kustomoinnin osuus oli 52 % ja sisäisen kehityksen osuus 29 %. Ks. Aigrain et al. 
2006 s. 124 taulukko 24.  
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toimintaohjeista muodostuva kokonaisuus. Sen tarkoituksena on tietoja käsittelemällä 

palvella jotakin toimintaa.35 

1.4 Metodi 

Tutkielma painottuu sen tarkasteluun, miten hankintojen sääntelyssä otetaan huomioon 

toimittajaloukkutilanteet ja miten niitä pyritään välttämään. Tutkielmassa 

hyödynnetäänkin pääosin oikeusdogmatiikkaa eli lainopillista metodia, koska 

tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeus, ja tutkielmassa esitetään sekä normi- että 

tulkintakannanottoja36 oikeusnormien sisällöstä. Lainopillisen tutkimuksen lähtökohtana 

on oikeusjärjestys ja se, millaisia oikeusnormeja oikeusjärjestys sisältää,37 ja tässä 

tutkielmassa käytetään metodina erityisesti käytännöllistä lainoppia38. Käytännöllinen eli 

tulkinnallinen lainoppi tuottaa tulkintakannanottoja voimassa olevan oikeuden 

periaatteista ja säännöistä.39 

Lainopin lisäksi tutkielmassa hyödynnetään oikeustaloustieteellistä metodia (law and 

economics)40 sekä yritysjohdon taloustiedettä (managerial economics). Kumpaakin 

käytetään erityisesti osapuolten eli hankintayksikön, tarjoajan ja toimittajan intressejä ja 

tavoitteita tarkasteltaessa. Oikeustaloustieteellistä metodia tarvitaan tutkimuksessa, jotta 

voidaan tutkia oikeuden sisällön vaikutusta taloudelliseen toimintaan sekä oikeusnormien 

taloudellista tehokkuutta.41 Sen hyödyntäminen on perusteltua myös siksi, että 

taloustieteellinen ajattelu kulkee vahvasti mukana hankintalainsäädännössä – pyritäänhän 

hankintalailla taloudelliseen tehokkuuteen (HankintaL 2 §).42 Yritysjohdon taloustiedettä 

käytetään arvioidessa sitä koskevaa kirjallisuutta, ja sitä kautta selvittämällä tarjoajien 

intressejä. 

 
35 Sanastokeskus TKS ry http://www.tsk.fi/tepa/fi/haku/tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4. 
36 Ks. normi- ja tulkintakannanotoista lisää esim. Hirvonen 2011 s. 21–22. 
37 Kaisto 2005 s. 162. 
38 Ks. käytännöllisestä lainopista lisää esim. Aarnio 2011 s. 104–105. 
39 Siltala 2003 s. 109–110, Kaisto 2005 s. 17. 
40 Oikeustaloustieteellisestä tutkimusmetodista ks. lisää esim. Määttä 1999. 
41 Hirvonen 2011 s. 29. 
42 Myös unionin sääntelyllä tavoitellaan julkisten varojen tehokasta käyttöä. Ks. esim. COM(2010) 2020 
Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth kohta 4.3. Oikeustaloustieteellisen 
metodin hyödyntämisestä ks. esim. Paukku 2020, jossa Paukku arvioi valtiontukisääntelyä 
oikeustaloustieteellisen metodin avulla. Paukku 2020 s. 10–13. 

http://www.tsk.fi/tepa/fi/haku/tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4
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Lähteinä tutkielmassa käytetään oikeusdogmaattisen metodin osalta pääasiassa 

virallislähteitä, joiden lisäksi hyödynnetään oikeudellisia lähteitä ja oikeuskirjallisuutta. 

Oikeustaloustieteellisen ja yritysjohdon taloustieteen metodeja hyödynnetään 

kirjallisuuskatsauksessa ICT-alaa koskeviin tutkimuksiin, joita on sekä oikeudelliselta 

että ohjelmistoliiketoiminnan alalta.  

Sääntelyn ja kirjallisuuden lisäksi käsitellään omassa alaluvussaan kuutta eri 

toimittajaloukkuun liittyvää hankintatapausta. Tapauksista tuodaan esiin niiden tämän 

tutkielman aiheen kannalta keskeisimmät seikat ja pohditaan hankintayksikön menettelyn 

tarkoituksenmukaisuutta sekä arvioidaan tuomioistuimen perusteluita. Tarkoituksena on 

esitellä ICT-hankintakäytännössä tapahtuvia todellisia tilanteita ja haasteita sekä 

havainnollistaa lukijalle toimittajariippuvuuden eri syitä ja vaikutuksia. 

2 ICT-hankinnat ja toimittajariippuvuus 

2.1 ICT-hankinnat ja toimittajaloukku 

Tämä luku jakaantuu alalukuihin, joissa käsitellään erilaisia toimittajaloukun aiheuttavia 

tilanteita, hankintayksikön ja tarjoajan intressejä sekä erilaisia tietojärjestelmän 

kehittämiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää toimittajaloukun 

syntymisen riskiä. Toimittajaloukkuun liittyvät perusasiat sekä toimijoiden intressit on 

välttämätöntä käsitellä ennen 3 luvun hankintoja koskevaa sääntelyä, jotta sääntelyä 

voidaan käsitellä relevanteista näkökulmista. 

Toimittajaloukku on keskeisin tätä lukua yhdistävä teema. Toimittajaloukku voidaan 

määritellä tilanteeksi, jossa tilaajan mahdollisuus hyödyntää hankittua teknologiaa, 

kehitettyä ratkaisua tai palvelua muiden kuin alkuperäisen toimittajan kanssa on 

rajoittunut teknisistä tai oikeudellisista syistä.43 Tällöin jo ostettuun tuotteeseen liittyvä 

jatkohankinta, kuten kehitys- tai ylläpitotyö, on käytännössä pakko tehdä hankinnan 

kohteen alkuperäiseltä toimittajalta.44 Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että ICT-

 
43 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement kohdat 1 ja 2, Järvenoja et al. 2015 s. 38, Zhu & Zhou 2012 s. 1, Lehtoviita & Voutilainen 
2015 s. 837, Opara-Martins et al. 2016 s.2. 
44 Europe Economics 2012b s. 19, Ghosh et al. 2010 s. 18, Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 837. 
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hankintojen osalta toimittajaloukkuun ajautunut tilaaja on riippuvainen yhden toimittajan 

tietojärjestelmistä, ohjelmistolisensseistä45 tai osaamisesta. 

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hankkimiseen on erilaisia tapoja: ne voidaan 1) ostaa 

valmistuotteena,46 2) ostaa ja kustomoida,47 3) ostaa ohjelmistokehitystyönä,48 4) ostaa 

ohjelmistopalveluna,49 5) kehittää itse50 tai 6) vuokrata tai liisata.51 Ohjelmistoja voi myös 

hankkia 7) ilmaisohjelmina.52 Hankintatavan valintaan vaikuttaa se, mitä ollaan 

hankkimassa, mihin tarpeeseen ja kuinka suuret resurssit hankintayksiköllä on. Mikäli 

esimerkiksi resursseja tai sisäistä osaamista ei ole riittävästi in-house-kehittämiseen, se ei 

ole vaihtoehto, vaan kehitystyö tai tuote täytyy ostaa. 

Julkishallintoon kuuluvilla hankintayksiköillä on yleensä lakisääteisiä velvollisuuksia ja 

tehtäviä, jotka niiden tulee toteuttaa. Usein ICT-tuotteita ja palveluita hankitaan julkisen 

organisaation palveluvelvollisuuden täyttämiseksi.53 Tähän ne tarvitsevat 

informaatioteknologiaa. Tästä yhtälöstä seuraa, että julkisilla organisaatioilla on sekä 

yleisiä ICT-tarpeita, jotka voidaan täyttää markkinoilta löytyvillä tuotteilla (esimerkiksi 

kirjanpito-ohjelma) että erityisiä tarpeita, jotka liittyvät niiden lakisääteisiin tehtäviin 

(esimerkiksi potilastietojärjestelmä).54 Tarpeiden erot vaikuttavat hankintatavan 

valintaan, koska erityisten tarpeiden täyttämiseksi ei yleensä voida hankkia 

valmisohjelmistoa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että valmisohjelmiston valitseminen 

voi edellyttää sitä, että tilaajan tulee sopeuttaa oma toimintansa tähän valmisratkaisuun. 

Vaikka valmisohjelmisto voidaan usein räätälöidä tilaajan tarpeisiin, sen mahdollisuudet 

ovat rajalliset ja voivat nopeasti käydä taloudellisesti kannattamattomiksi verrattuna 

yksilöllisen tuotteen tilaamiseen. Erityisten tarpeiden toteuttamiseksi hankinta tulee joko 

ostaa ohjelmistokehitystyönä tai -palveluna tai kehittää itse, jotta hankintayksikkö voi 

 
45 Ohjelmistolisenssi tarkoittaa sopimusta käyttöoikeuden luovutuksesta: lisenssin antaja myöntää 
saajalle käyttöoikeuden lisenssin kohteeseen. Ks. esim. Pitkänen et al. 2003 s. 95. 
46 Näin esim. Hayen 2004 s. 138–139 ja Kivekäs 2015. 
47 Näin esim. Hayen 2004 s. 138–139. 
48 Näin esim. Hayen 2004 s. 138–139. 
49 Näin esim. Chong & Carraro 2006 ja Armbrust et al. 2009. 
50 Näin esim. Hayen 2004 s. 138–139. 
51 Näin esim. Wolters & Peeters 2008. 
52 Ilmaisohjelmia on markkinoilla tarjolla paljon. Esimerkiksi Microsoft tarjoaa eri käyttöjärjestelmille 
ohjelmia. Ks. tästä esim. https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows10. 
53 Sihvola 2007 s. 15. 
54 Astala 2017. 

https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows10
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toteuttaa sillä hankintayksiköltä edellytetyt toimet. Merkittävä osa hankintayksiköiden 

tietojärjestelmähankinnoista onkin kustomoituja, tilaajakohtaisia sovellus- tai 

palveluhankintoja.55  

Tavallisessa hankintaprosessissa hankintayksikön ja toimittajan välille ei tulisi jäädä 

ennalta määritellyn sopimuskauden päättyessä sellaisia velvoitteita tai olosuhteita, jotka 

rajoittaisivat hankintayksikön harkintavaltaa uuden toimittajan valitsemisessa.56 

Sopimuskauden jälkeiset rajoitukset olisivat hankintojen sääntelyn vastaisia, koska 

hankintasääntelyn lähtökohtana on, että jokainen kilpailutus alkaa ikään kuin puhtaalta 

pöydältä, ilman aiempiin hankintoihin liittyvien ratkaisujen aiheuttamia rajoitteita. 

Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2013 suomalaisille tietojärjestelmien tilaajille suunnatun  

kyselytutkimuksen mukaan jopa 33 % tilaajista ei juuri koskaan varmista, että 

tietojärjestelmän arkkitehtuuri ja toteutus mahdollistaisivat toimittajan vaihtamisen 

myöhemmässä vaiheessa.57 Tästä laiminlyönnistä saattaa seurata, että hankintayksikön 

harkintavalta voi tulevaisuudessa olla rajoittunut, mitä hankintayksikön tulisi välttää. 

Kun tilatun tietojärjestelmän kanssa on päädytty toimittajaloukkuun, loukun aiheuttanut 

seikka ei ole välttämättä suoraan seurausta sopimuksen sisällöstä, vaikkakin esimerkiksi 

toimittajan itsellään pidättämät immateriaalioikeudet voivat johtaa siihen. 

Toimittajaloukku voi johtua myös esimerkiksi teknisistä ja/tai taloudellisista syistä, 

joiden vuoksi tietojärjestelmän siirtäminen toisen toimittajan ylläpidettäväksi, tai 

vaihtoehtoisesti kokonaan uuden järjestelmän hankkiminen, olisi tilaajalle huomattavan 

kallista.58 Toimittajaloukku voi olla seurausta myös siitä, että tilaaja ei johda ICT-

toimintaansa tarpeeksi hyvin.59 Varsinaisena loukun aiheutumisen syynä on huonosti 

laadittu vaatimusmäärittely.60 Toimittajan vaihtamisen mahdollisuuksien rajoittuminen 

voi hyödyttää toimittajaa esimerkiksi mahdollisena sopimuskauden pidentymisenä, mutta 

tilaajalle sen vaikutukset voivat olla varsin negatiiviset, koska tietojärjestelmän 

 
55 Ghosh et al. 2010 s. 13, Järvenoja et al. 2015 s. 268. 
56 Europe Economics 2012b s. 19, Ghosh et al. 2010 s. 18 ja 23.  
57 Tietotekniikan liitto – Celkee Oy – Ohjelmistoyrittäjät ry 2013 s. 16. Kyselyyn vastanneista 25 % edusti 
julkista sektoria (ibid s. 4). 
58 Europe Economics 2012b s. 19, Ghosh et al. 2010 s. 23, Järvenoja et al. 2015 s. 38, Lehtoviita & 
Voutilainen 2015 s. 837, Ruuskanen 2019b. 
59 Ks. termistä lisää esim. Järvenoja et al. 2015 s. 37, 39, 41. 
60 Galasso et al. 2016 s. 9. 
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vaihtaminen olisi hankalaa ja kallista tai jopa mahdotonta. Toisaalta 

toimittajariippuvuustilanteilla voi olla myös negatiivisia seurauksia toimittajalle, koska 

varsinkaan aktiivisen loukkujen aikaansaajan maine ei tietenkään houkuttele muita 

potentiaalisia tilaajia. 

Tietojärjestelmiin liittyvän toimittajaloukun syntymiselle voidaan määritellä kolme 

pääasiallista tapaa:61 1) tietojärjestelmän suunnitteleminen niin, että se ei ole 

yhteentoimiva muiden toimittajien tuotteiden kanssa, 2) yksinoikeudellisten 

(proprietary) ratkaisujen, standardien tai suljettujen arkkitehtuurien käyttäminen ja 3) 

ohjelmiston lisensointi eksklusiivisin ehdoin. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin 

monopolia, immateriaalioikeuksia ja teknologista riippuvuutta, joilla valotetaan 

toimittajariippuvuuden eri puolia. 

Monopoli 

Monopolitilanteessa markkinoilla on vain yksi relevantti toimittaja.62 Kilpailun puutteen 

vuoksi hankinta voidaan tällöin tehdä vain tältä ainoalta toimittajalta. Mahdollisia 

monopolitilanteita on erilaisia: monopoli voi syntyä esimerkiksi sen seurauksena, että  

yksi yritys omistaa patentit tarvittavaan teknologiaan tai vain sillä on muuten 

mahdollisuus valmistaa tiettyä tuotetta.63 Tällöin kyse on teknisestä monopolista64. 

Luonnollinen monopoli taas tarkoittaa tilannetta, jossa yksi toimija tarjoaa tiettyä tuotetta 

tai palvelua, eivätkä esimerkiksi immateriaalioikeudelliset syyt rajoita muiden 

toimijoiden mahdollisuutta tulla samoille markkinoille, vaan monopoli johtuu lähinnä 

siitä, että muita kiinnostuneita toimijoita ei vain ole.65 Luonnollista monopolia esiintyy 

eniten aloilla, jossa kiinteät kustannukset ovat suuret, esimerkiksi rautatietoiminnassa.66 

Tätä monopolin muotoa ei tietojärjestelmäalalla juuri ole, koska alan kiinteät 

kustannukset eivät ole suuret. 

 
61 Zhu & Zhou 2012 s. 1.  
62 Määttä 1999 s. 21. 
63 Gelderman 2003 s. 12.  
64Business Dictionary. http://www.businessdictionary.com/definition/technological-monopoly.html. 
65 http://www.businessdictionary.com/definition/natural-monopoly.html. 
66 Määttä 1999 s. 22. 

http://www.businessdictionary.com/definition/technological-monopoly.html
http://www.businessdictionary.com/definition/natural-monopoly.html
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Käytännön tilanteissa on huomattu, että ainakin yksityisellä sektorilla ostajat mieltävät 

monet hankinnan kohteet välttämättömiksi monopolihankinnoiksi, vaikka ne eivät sitä 

todellisuudessa olisikaan. Tämä johtuu usein siitä, että kilpailua ei ole haluttu tai osattu 

hyödyntää.67 Hankintaosaamista kasvattamalla ja kilpailun hyödyntämättä jättämisen 

negatiivisia seurauksia korostamalla voisi olla positiivinen vaikutus tällaisen toiminnan 

ehkäisemisessä. Hankintaosaamista ja ammattitaitoa käsitellään tarkemmin alaluvussa 

4.4. 

Immateriaalioikeudet 

Ohjelmisto ei ole esine, jonka voi omistaa, vaan aineeton asia, johon voi kohdistua 

aineettomia oikeuksia eli immateriaalioikeuksia (Intellectual Property Rights, IPR).68 

Esimerkiksi tietokoneohjelma rinnastuu kirjallisiin teoksiin, joten sen teoskynnys ei ole 

korkea ja sitä suojataan tekijänoikeudella,69 kun taas laajoja luetteloita suojataan 

tietokantasuojalla.70 

Riippuvuustilanteen on voinut aiheuttaa sopimustekniset seikat kuten toimittajan itsellään 

pidättämät immateriaalioikeudet,71  mikäli tilaaja ei ole osannut tai huomannut välttää 

tällaista tilannetta alkuperäistä hankintaa tehdessään.72 Loukku aiheutuu siksi, että 

toimittajan omistaessa tuotteen immateriaalioikeudet toimittajan vaihtaminen vaikeutuu, 

jos vain sillä on oikeus lähdekoodiin ja oikeus muuttaa tietojärjestelmää tai avata sen 

rajapinta.73 Myös järjestelmän tiedon siirtämisen rajoitteet voivat johtaa 

toimittajaloukkuun.74 Näitä riskejä voidaan vähentää edellyttämällä hankinta-

 
67 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 117–118. 
68 Pitkänen et al. 2003 s. 77. 
69 Pitkänen et al. 2003 s. 78. 
70 Pitkänen et al. 2003 s. 82. 
71 Eskola et al. 2017 s. 245. 
72 Hallituksen esityksen (HE 108/2016 vp) mukaan yksinoikeuden suojaamisen vuoksi suorahankinta olisi 
mahdollinen silloin, kun hankintaa ei voida kilpailuttaa ainoan mahdollisen toimittajan suojattujen 
immateriaalioikeuksien vuoksi. Kyseessä pitää olla ns. objektiivinen yksinoikeus, eli hankintayksikkö ei 
ole saanut omalla toiminnallaan aiheuttaa yksinoikeutta. Tähän on kiinnitetty huomiota 
hankintadirektiivin (2014/24/EU, 26.2.2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY 
kumoamisesta) johdanto-osan 50 kohdassa. Myöskään hankinnan puutteellisen suunnittelun vuoksi 
suorahankintaa ei saa tehdä.  
73 Järvenoja et al. 2015 s. 40, Pitkänen et al. 2003 s. 93. Rajapintaa käsitellään tarkemmin tämän 
tutkimuksen alaluvussa 2.4. 
74 Järvenoja et al. 2015 s. 55. Esim. JIT-ehdot ottavat tämän seikan huomioon ja lähtevät siitä, että 
toimittajalla on velvollisuus irrottaa tiedot pyydettäessä ilman lisämaksua. Ks. ibid. s. 55–56. JIT-ehdoista 
lisää ks. tutkimuksen alaluku 3.4. 
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asiakirjoissa, että tietojärjestelmähankinnoissa toimittajan tulee edistää järjestelmän 

avoimuutta esimerkiksi tiettyjä standardeja käyttämällä tai niin, että tarvittaessa 

toimittajan tulee mahdollistaa järjestelmän siirto toiselle toimittajalle.75 Näin luodaan 

edellytyksiä sille, että myös muu kuin alkuperäinen toimittaja voi jatkaa tietojärjestelmän 

kehittämistä tai ylläpitoa. Avoimuuteen tulisi pyrkiä suunnitelmallisesti ja 

järjestelmällisesti. 

On myös mahdollista, että toimittaja on kehittänyt tietojärjestelmän joko tarkoituksella 

niin omintakeiseksi, että muut tahot eivät yksinkertaisesti sitä pysty jatkokehittämään, tai 

ainakin se olisi erittäin työlästä tai kallista.76 Monet organisaatiot ovat toimittajaloukussa 

esimerkiksi siksi, että yksityiskohtainen tieto niiden ICT-järjestelmän toiminnasta on vain 

toimittajan käytössä,77 jolloin muut toimittajat eivät voi esimerkiksi osallistua sen 

ylläpitoon. 

Teknologinen riippuvuus 

Myös teknologinen riippuvuus voi estää toimittajan vaihtamisen. Teknologinen 

riippuvuus voi johtua yhteentoimivuusongelmien78 lisäksi esimerkiksi tottumuksesta 

tietyn teknologian käyttöön79 tai polkuriippuvuudesta80. Näihin perehdytään seuraavaksi. 

Ensimmäiseksi käsitellään yhteentoimivuutta. Tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta 

aiheutuvat rajoitukset voivat olla seurausta sekä toimittajan että tilaajan toiminnasta. 

Toimittaja voi kehittää järjestelmän, joka on yhteentoimimaton muiden järjestelmien 

kanssa. Tämä rajoittaa tilaajan mahdollisuutta ostaa muiden toimittajien tuotteita, kun 

esimerkiksi tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen ei onnistu järjestelmien 

heterogeenisistä ohjelmointirajapinnoista81 johtuen.82 Tilaaja taas voi aiheuttaa ongelmia 

 
75 Europe Economics 2012b s. 19. Toimittajan avustamisvelvollisuutta käsitellään tarkemmin tämän 
tutkimuksen alaluvussa 4.2. 
76 Zhu & Zhou 2012 s. 1, Järvenoja et al. 2015 s. 38, Europe Economics 2012b s. 19, Iloranta & Pajunen 
Muhonen 2018 s. 121. 
77 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement kohta 1. 
78 Ks. yhteentoimivuusongelmista esim. Opara-Martins et al. 2016 s. 2, Zhu & Zhou 2012 s. 1. 
79 Ks. tottumuksen aiheuttamista haasteista esim. Pierson 2000 s. 253. 
80 Ks. polkuriippuvuudesta esim. Liebowitz & Margolis 1995 s. 206–207. 
81 Ohjelmointirajapinta tarkoittaa tapaa, jolla ohjelmisto antaa tietoja tai palveluita muille sovelluksille 
tai tietojärjestelmille. Ohjelmointirajapintaa käsitellään enemmän alaluvussa 2.4. 
82 Opara-Martins et al. 2016 s. 2, Zhu & Zhou 2012 s. 1. 
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järjestelmien yhteentoimivuudelle siten, että se kustomoi tai konfiguroi ICT-

järjestelmiään optimoidakseen sen ja uuden ohjelmiston välisen toiminnan. Tämä voi 

kuitenkin johtaa siihen, että tämä kokonaisuus ei ole enää yhteentoimiva muiden 

ohjelmistojen ja tuotteiden kanssa.  

Toisekseen riippuvuus voi olla myös sekä faktista että teknologian käyttäjistä johtuvaa. 

Kun kyse on jälkimmäisestä, kynnys teknologiaratkaisujen vaihtamiseen nousee, mitä 

pidempään yritys ja ihmiset tiettyä teknologiaa käyttävät.83 Tällainen henkilökohtainen 

lock-in johtuu ihmisten tottumuksesta käytettyihin ohjelmistoihin ja muihin ratkaisuihin, 

ja siihen voi liittyä hankaluus vaihtaa ohjelmistoa tai toimittajaa esimerkiksi siksi, että 

koko tilaajan toiminta on kehitetty tämän ohjelmiston ympärille. Tällöin tilaaja on tiukasti 

sidoksissa ohjelmistoon ja samalla sen toimittajaan. Lisäksi työntekijöiden kouluttaminen 

uuden järjestelmän käyttämiseen aiheuttaa kustannuksia,84 mikä voi vaikuttaa 

haluttomuuteen vaihtaa toimittaja toiseen.  

Kolmanneksi käsitellään polkuriippuvuutta, joka liittyy päätöksistä aiheutuviin 

seurauksiin. Sitä on kolmea eri muotoa. Sen ensimmäinen muoto syntyy, kun tehdään 

päätös, joka osoittautuu hyväksi, mutta josta poikkeaminen aiheuttaa kustannuksia. 

Toinen muoto syntyy, kun alkuperäinen päätös ei johda parhaaseen tulokseen, eikä tiedon 

ja vaihtoehtojen puutteen vuoksi lopputulosta voida parantaa. Kolmas muoto syntyy, kun 

päätöksestä ei seuraa parasta lopputulosta. Tämä on korjattavissa, vaikkakin 

päätöksentekohetkellä tiedon epätäydellisyyden takia ei ole ennustettavissa, johtavatko 

muutokset parempaan vai huonompaan.85 Polkuriippuvuuden toista muotoa voisi pitää 

tilanteena, jossa toimittajaloukku tai -riippuvuus on syntynyt: parannuskeinoa, jossa 

hyödynnettäisiin vanhaa ratkaisua ei ole, vaan polulta täytyy poiketa toisen toimittajan 

suuntaan. 

Tässä alaluvussa käsitellyt asiat vaikuttavat tämän luvun muihin alalukuihin siten, että 

toimittajaloukun välttämisen ajatusta kuljetetaan mukana koko 2-luvun läpi sekä 

jäljemmissä luvuissa. Tämä pätee erityisesti 2.2.–2.4-lukuihin, joissa käsitellään 

tietojärjestelmien kehittämisen teknistä puolta. 3-luvussa tuodaan ilmi sääntelyä sekä 

 
83 Pierson 2000 s. 253. 
84 Ghosh et al. 2010 s. 33.  
85 Liebowitz & Margolis 1995 s. 206–207. 
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keinoja ja huomioon otettavia asioita, joilla voidaan välttää toimittajariippuvuuden riskiä 

sekä tässä alaluvussa kuvailtuja toimittajaloukkutilanteita. 

2.2 Tietojärjestelmien kehittämismalleista ja hankinnan luonteesta 

Tässä alaluvussa käsitellään lyhyesti tietojärjestelmien kehittämismalleja ja ICT-

hankintojen luonnetta. Kehittämismalleista kerrotaan siksi, että kehittämistavalla voi olla 

suurikin merkitys hankinnan kohteen yhteentoimivuuteen liittyvien ominaisuuksien 

kannalta. Hankinnan muotoa taas käsitellään siksi, että sopimusehdot ja 

tarkoituksenmukaiset menettelytavat riippuvat ICT-hankinnan luonteesta, eli onko 

kyseessä tavara- vai palveluhankinta. Esimerkiksi hankinnan ennakoidun arvon 

laskemisen osalta nämä hankintalajit eroavat toisistaan (HankintaL 30 §).86 Lisäksi 

hankintaa ilmoitettaessa tulee käydä ilmi, onko hankinnassa kyse tavara- vai 

palveluhankinnasta.  

Viime vuosina ICT-hankintojen toteuttaminen on muuttunut esimerkiksi 

neuvottelumenettelyn käytön laajentamisen ja innovaatiokumppanuuden vuoksi. Lisäksi 

ketteriin kehitysmenetelmiin perustuvat toimitukset sekä verkon kautta toimitettavien 

palvelujen tarjoaminen on lisääntynyt.87 Tässä alaluvussa lyhyesti esiteltäviksi 

kehittämismalleiksi ovat valikoituneet vesiputousmalli ja ketterät menetelmät. 

Vesiputousmalli sen julkisissa ICT-hankinnoissa vakiintuneen aseman vuoksi,88 ketterät 

menetelmät taas siksi, että ne auttavat osaltaan toimittajariippuvuuden riskien välttelyssä. 

Julkiset tietojärjestelmähankinnat on tavattu tehdä noudattaen hankintalain 

tavarahankinnan mukaisia menettelytapoja. Tämä tarkoittaa, että hankintayksikkö on 

hankkinut valmiin tietojärjestelmän tai tilannut järjestelmän toimittajalta, ja järjestelmä 

on toteutettu vesiputousmalliksi kutsutulla kehittämismenetelmällä. Viime 

vuosikymmenten aikana on kuitenkin alettu hiljalleen siirtyä ketterien menetelmien 

käyttöön.89 Julkisen sektorin tarpeista johtuen merkittävä osa sen 

tietojärjestelmähankinnoista on tilaajakohtaisia sovellus- tai palveluhankintoja, eli ne 

 
86 Arvon laskeminen riippuu mm. siitä, kuinka pitkät sopimusajat ovat kyseessä, ja että ilmoitetaanko 
palveluhankintasopimuksessa kokonaishinta vai ei. Ks. tarkemmin hankintalain 30 §. 
87 Leffingwell 2010 s. 4, Atkinson 2010 s. 179. 
88 Järvenoja et al. 2015 s. 268, Ghosh et al. 2010 s. 13.  
89 Atkinson 2010 s. 179, Leffingwell 2010 s. 4. 
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ovat tilaajalle kustomoituja ohjelmistoja tai ne on kehitetty sisäisesti.90 Esimerkiksi 

vuonna 2006 toteutetun tutkimuksen mukaan EU-15-maiden  yksinoikeudellisten 

ohjelmistojen osuus on vain 19 %, kun taas ohjelmistokehityksen ja kustomoinnin osuus 

oli 52 % ja sisäisen kehityksen osuus 29 %.91 

Kaavio 1: Vesiputousmalli92 

 

Vesiputousmalli koostuu viidestä vaiheesta, jotka toteutetaan järjestyksessä. Seuraavaan 

vaiheeseen siirrytään vasta, kun aiemmat vaiheet ovat valmiit. Aiempiin vaiheisiin 

voidaan kuitenkin palata tarpeen mukaan.93 Kaikki asiakkaan vaatimukset tulee olla 

määritelty ennen kuin suunnittelu- tai kehitystyö voi alkaa.94 Tämä tekee kehitysmallista 

jäykän verrattuna esimerkiksi ketteriin menetelmiin, ja ketteriä menetelmiä onkin alettu 

korostaa tietojärjestelmähankinnoissa niiden joustavuuden vuoksi.95 Vesiputousmallin 

 
90 Ghosh et al. 2010 s. 13, Järvenoja et al. 2015 s. 268. 
91 Aigrain et al. 2006 s. 124 taulukko 24. 
92 Mukaelma Bassilin (2012) pohjalta s. 2. 
93 Leffingwell 2010 s. 5, Bassil 2012 s. 1–2, Järvenoja et al. 2015 s. 143, Atkinson 2010 s. 180. 
Vesiputousmallin historiaan liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta, nimittäin mallin kehittäjäksi 
tituleerattu Winston Royce totesi jo 1970-luvulla tutkimuksissaan, ettei suosittele kyseistä mallia laajan 
mittakaavan tietojärjestelmien kehittämiseen mallin puutteiden vuoksi. Roycen perimmäinen tarkoitus 
jäi kuitenkin artikkelin lukijoilta ymmärtämättä, ja malli on laajasti käytetty. Ks. tästä Royce 1970 ja 
Leffingwell 2010 s. 6. 
94 Atkinson 2010 s. 180. 
95 Ks. vesiputousmallin puutteista esim. Atkinson 2010. Artikkelissa hän esittää, että vesiputousmallissa 
on viisi ongelmaa, jotka voitaisiin ratkaista siirtymällä ketteriin menetelmiin. Nämä ovat 
järjestelmävaatimusten sekä tavoitteiden, resurssien ja aikataulun asettaminen projektin alussa, 
kehitysvaiheiden tapahtuminen ennalta asetetussa järjestyksessä, testauksen käyttäminen sopimuksen 
välineenä ja se, että sopimus perustuu tavaran eli valmiin tietojärjestelmän toimitukseen. 

Vaatimusmäärittely (requirements analysis)

Suunnittelu (design)

Toteutus (implementation)

Testaus (testing)

Ylläpito (maintenance)



18 
 

ongelmana on myös se, että projektin puutteet paljastuvat vasta loppuvaiheessa, joten 

niiden korjaaminen on vaikeaa ja kallista.96 

Ketterä menetelmä (Agile) tarkoittaa projektityömallia, jossa toteutettavaa kohdetta ja 

kokonaisuutta määritellään jatkuvasti toteutuksen edetessä. Tällaisen menetelmän 

ominaispiirteenä on joustava ja nopea reagointimahdollisuus muutosten toteuttamiseen. 

Ketterässä menetelmässä tilaaja osallistuu aktiivisesti projektin läpiviemiseen ja 

päivittäiseen työhön, mikä vaatii tilaajalta ymmärrystä ja ammattitaitoa.97 Tutkimusten 

mukaan ketterin menetelmin toteutetut projektit onnistuvat keskimäärin neljä kertaa 

useammin kuin esimerkiksi vesiputousmallilla toteutetut projektit. Tämä ero kasvaa 

projektin koon kasvaessa.98 

ICT-hankinnassa voi olla kyse joko tavarahankinnasta tai palveluhankinnasta, tai näiden 

yhdistelmästä. Tavarahankinnoista säädetään hankintalain 4.1 §:n 3 kohdassa, 

palveluhankinnoista saman pykälän 4 kohdassa. Hankintalain mukaan 

tavarahankintasopimus on hankintasopimus, jolla ostetaan, vuokrataan, liisataan tai 

hankitaan osamaksulla tavara. Tavarahankintaan voi pykälän mukaan sisältyä myös 

kokoamis- tai asennustöitä, joten osa ICT-hankinnoista lukeutuu tavarahankintoihin. 

Palveluhankintasopimus määritellään hankintalain  4.1 §:n 4 kohdassa muuksi kuin 

julkista rakennusurakkaa koskevaksi sopimukseksi, jonka kohteena on palvelujen 

suorittaminen.  

Valmisohjelmisto on tavarahankinta.99 Tavarahankinnoille on ominaista se, että 

hankintamenettely on usein suhteellisen helppo ja hankintayksikkö tietää tarkalleen mitä 

hankkii – kyse on usein bulkkituotteesta. Oikeuskirjallisuudessa 

tietojärjestelmähankinnat on mainittu vaikeimmiksi tavarahankinnoiksi.100 

Palveluhankinnaksi ICT-hankinta katsotaan silloin, kun palvelun osuus hankinnasta on 

suurempi kuin itse tuotteen osuus. Näin on esimerkiksi IT-konsultointipalveluissa, jotka 

 
96 Atkinson 2010 s. 181. 
97 Järvenoja et al. 2015 s. 144 ja 158. Esimerkiksi Scrum, Kanban ja XP ovat ketterän menetelmän 
projektityömalleja, ja niillä on omat ominaispiirteensä. 
98 The Standish Group 2015 s. 7. 
99 Tähtinen & Parvinen 2003 s. 51. 
100 Eskola et al. 2017 s. 45–46. 
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voivat koostua esimerkiksi tarvittavan tietojärjestelmän tai ohjelmiston määrittelystä, 

arkkitehtuurisuunnittelusta, testauksesta ja koulutuksesta.101 

Hankintalainsäädännössä tunnetaan myös sekamuotoinen sopimus (HankintaL 7 §). 

Sekamuotoinen sopimus on sopimus, johon liittyy vähintään kahta eri hankinnan lajia, 

kuten tavara- ja palveluhankinta. Myös sellainen hankinta, joka koostuu sekä hankintalain 

soveltamisalaan kuuluvista että siihen kuulumattomista osista, on sekamuotoinen 

sopimus. Tällaisessa tilanteessa hankintayksiköille on usein aiheuttanut päänvaivaa muun 

muassa se, pitäisikö hankinnan kohteeksi ilmoittaa tavarat vai palvelut.102 Hankintalain 

7.1 §:n mukaan sekamuotoisessa sopimuksessa hankinnan pääasiallisen kohteen 

hankintalaji määrittää hankinnan kohteen ja sovellettavat säännökset. Pääasiallinen arvo 

määräytyy hankintalajien korkeimman ennakoidun arvon mukaan.  

Räätälöidyt ohjelmistot ovat tavaran ja palvelun yhdistelmiä, koska ne eivät ole puhtaasti 

tavaroita eivätkä palveluja. Räätälöidyn ohjelmiston hankkiessaan asiakas saa sekä 

kehityspalvelun että jotakin konkreettista, kuten dokumentoinnin ja käyttöohjeet.103 

Hankinnan kohteena on tällöin varsinaisesti kehityspalvelu, jonka lopputuote on 

ohjelmisto. Esimerkiksi ratkaisussa MAO 464/15 tietojärjestelmähankinta sisälsi 

lisenssin valmiiseen tietojärjestelmään, joka itsessään katsottaisiin tavarahankinnaksi, 

mutta sen lisäksi hankinta sisälsi paljon palveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton, 

koulutukset ja ylläpito- ja huoltopalvelut. Palveluiden suuremman rahallisen arvon 

perusteella markkinaoikeus katsoi tämän hankinnan palveluhankinnaksi. 

2.3 Standardit 

Standardit ovat asiakirjoja, joissa määritellään tekniset vaatimukset tai 

laatuvaatimukset, joiden mukaisia tuotteet, tuotantoprosessit, menetelmät tai palvelut 

voivat olla. Niiden soveltaminen on vapaaehtoista. Standardisoinnin perustana on 

 
101 Valtiovarainministeriö 2013 s. 7. 
102 Eskola et al. 2017 s. 78 ja 84. 
103 Tähtinen & Parvinen 2003 s. 51. 
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viranomaisten, teollisuuden ja muiden intressitahojen konsensukseen perustuva 

yhteistyö.104  

Standardisoinnin perimmäisenä tarkoituksena on eri valmistajien tuotteiden 

yhteentoimivuus ja -sopivuus. Muita keskeisiä tavoitteita ovat tehokkuus, tuottavuus ja 

laatu. Euroopan sisämarkkinoita luotaessa standardit olivat yksi avaintekijöistä, kun 

niiden avulla saatiin luotua yhteistä kieltä tavaroilta edellytettävistä ominaisuuksista.105 

Lisäksi eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen laatimat niin sanotut harmonisoidut 

standardit tukevat lainsäädäntöä tarjoamalla ratkaisumalleja EU-sääntelyn asettamissa 

puitteissa, koska direktiiveihin kirjataan vain oleellisimmat tuotteille asetettavat 

vaatimukset. Näihin harmonisoituihin standardeihin perustuvat tuotteet voidaan tuoda 

markkinoille kaikissa EU-maissa.106 Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet 

asetuksen eurooppalaisesta standardoinnista.107 

Standardointi on merkittävässä osassa komission Eurooppa 2020 -strategian tukemisessa, 

sillä useassa strategian hankkeessa korostetaan vapaaehtoisen standardoinnin merkitystä 

tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuuden edistämisessä, innovaatioiden tukemisessa 

ja teknologisen kehityksen lisäämisessä.108 Lisäksi yhtenä Euroopan unionin 2020 -

digitaalistrategian painopisteenä on standardien parempi hyödyntäminen. 

Digitaalitaloudessa standardien tehokkaampi käyttö lisää uusien teknologioiden 

yhteentoimivuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla, mikä lisää euroalueen kilpailukykyä.109 

Standardisoinnin taloudellisen hyödyn määrä vaihtelee EU-maissa. Sen vaikutus valtion 

BKT:n vuotuiseen kasvuun vaihtelee 0,3 ja yhden prosenttiyksikön välillä.110 

Tuotedirektiivien laadintaa koskeva ”uusi lähestymistapa” (New Approach), joka tuli 

voimaan vuonna 1985, korosti standardisoinnin merkitystä eurooppalaisessa 

integraatiokehityksessä. Uuden lähestymistavan myötä direktiiveihin kirjattiin vain 

 
104 COM(2011) 311 Moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European 
economy by 2020 kohta 1.1. 
105 COM(2018) 686 The annual Union work programme for European standardisation for 2019 kohta 2.1, 
Åberg & Comment 2014 s. 9. 
106 Åberg & Comment 2014 s. 10.  
107 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista. 
108 COM(2011) 311 Moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European 
economy by 2020 kohta 1.2, komission täytäntöönpanopäätös 2014/188/EU kohta 1. 
109 COM(2015) 192 A Digital Single Market Strategy for Europe kohta 4.2. 
110 Komission täytäntöönpanopäätös 2014/188/EU kohta 1. 
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turvallisuutta, kuluttajansuojelua, terveyttä, ja ympäristöä koskevat olennaiset 

vaatimukset. Tätä aiemmin direktiivit sisälsivät tarkkoja teknisiä määräyksiä ja 

viittauksia yksittäisiin eurooppalaisiin standardeihin.111 Muutoksen myötä nämä 

yksityiskohdat ilmaistiin harmonisoiduissa eurooppalaisissa standardeissa.112 Uuden 

lähestymistavan seurauksena viranomaisten sääntelytaakka väheni sen siirryttyä 

standardisoimisjärjestöille. 

Uuden lähestymistavan neljä perusperiaatetta ovat seuraavat:113  

1. Vain olennaiset turvallisuusvaatimukset harmonisoidaan lakisääteisesti. 

2. Asianomainen standardoimisjärjestö laatii tekniset spesifikaatiot tuotantoa ja 

markkinointia koskevien olennaisten vaatimusten täyttämiseksi. 

3. Tekniset vaatimukset eivät ole pakollisia, vaan ne säilyvät vapaaehtoisina 

standardeina. 

4. Viranomaisten on tunnustettava harmonisoitujen standardien vaatimukset 

täyttävät tuotteet lainsäädännön turvallisuusvaatimukset täyttäviksi. 

Tutkimuksissa on havaittu, että monet ICT-alan toimijat suosisivat hankintamenettelyä, 

jonka vaatimukset perustuisivat nykyistä enemmän standardeihin, koska se avaisi 

markkinoita useammille toimijoille ja lisäisi kilpailua.114 Standardien tehokkaampi 

hyödyntäminen mahdollistaisi muun muassa useampien toimittajien osallistumisen 

tarjouskilpailuihin, mikä johtaisi kilpailun lisääntymiseen, laajempiin 

valinnanmahdollisuuksiin, matalampiin hintoihin ja mahdollisesti myös toimitusten 

korkeampaan laatuun.115    

 
111 Council Resolution of 7 May 1985 Annex I, BOSS Business Operations Solutions Support System, 
jatkossa “BOSS”, https://boss.cen.eu/reference%20material/guidancedoc/pages/newapproach.aspx, 
Åberg & Comment 2014 s. 123. 
112 BOSS https://boss.cen.eu/reference%20material/guidancedoc/pages/newapproach.aspx, Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry 
https://www.sfs.fi/en/publications_and_services/getting_to_know_standards/standards_directives_an
d_ce_marking. 
113 Council Resolution of 7 May 1985 Annex II. 
114 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 3.4. 
115 Aigrain et al. 2006 s. 13. 

https://boss.cen.eu/reference%20material/guidancedoc/pages/newapproach.aspx
https://boss.cen.eu/reference%20material/guidancedoc/pages/newapproach.aspx
https://www.sfs.fi/en/publications_and_services/getting_to_know_standards/standards_directives_and_ce_marking
https://www.sfs.fi/en/publications_and_services/getting_to_know_standards/standards_directives_and_ce_marking


22 
 

Tietotekniikka tuli kansainvälisen standardisoinnin piiriin 1960-luvun alussa.116 ICT-

standardeilla, erityisesti konsortio- ja standardoimisjärjestöjen standardeilla, on tärkeä 

rooli tietojärjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamisessa ja toimittajaloukun 

välttämisessä,117 koska standardeja hyödyntämällä lisätään kilpailua ja mahdollisesti 

parannetaan toimitusten laatua sekä tarjotaan kilpailijoille vaihtoehtoja tarjota 

toimittajariippuvuutta vähentäviä ratkaisuja. Tämä johtuu siitä, että standardit kuvaavat 

käytettävien teknologioiden avainominaisuudet ja luovat tasapuoliset 

toimintaedellytykset relevanteille ICT-toimittajille.118 Lisäksi standardeihin perustuvien 

ICT-järjestelmien käyttäminen yksinoikeudellisten ratkaisujen sijaan auttaa poistamaan 

rajoittavia hankintakäytäntöjä, koska standardien avulla voidaan antaa kaikille tietoa 

järjestelmän tärkeistä ominaisuuksista, mikä helpottaa uusien toimijoiden osallistumista 

kilpailuun.119 Standardien määrä on kuitenkin valtaisa, mikä voi vaikuttaa sekä 

negatiivisesti että positiivisesti yhteentoimivuuden saavuttamiseen ja toimittajaloukun 

välttämiseen. Myös taitamattomalla standardien hyödyntämisellä hankintayksikkö voi 

järjestää itsensä riippuvaiseksi toimittajasta. Tätä riskiä lisää esimerkiksi vanhentuneisiin 

tai vähällä käytöllä oleviin standardeihin perustuvien ICT-ratkaisujen hankkiminen.120 

ICT-standardit voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: de facto -standardi, de jure -

standardi, consortia-standardi ja avoin standardi. Avointa standardia käsitellään erikseen 

seuraavassa alaluvussa sen muista standardeista eroavan luonteen ja merkityksen vuoksi.  

De facto -standardi tarkoittaa laajasti omaksuttua standardia, jolla ei kuitenkaan ole 

virallista standardin asemaa. Ne ovat syntyneet tai ne on kehitetty yksinoikeudellisten 

teknisten ratkaisujen suosion pohjalta.121 Koska tällaisen teknisen ratkaisun kehittäjä 

omistaa oikeudet teknologiaan, seuraa siitä niin sanottu luonnollinen monopoli: alun 

 
116 Åberg & Comment 2014 s. 144. ISO:n tietojenkäsittelyyn keskittynyt tekninen komitea perustettiin 
vuonna 1960. 
117 COM(2016) 179 EU eGovernment Action Plan 2016-2020.  Accelerating the digital transformation of 
government kohta 3.1, COM(2011) 311 Moving forward to enhance and accelerate the sustainable 
growth of the European economy by 2020 kohta 6. 
118 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 1. 
119 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 3, Galasso et al. 2016 s. 13. 
120 Europe Economics 2012b s. 17. 
121 Esimerkiksi QWERTY-asettelu on standardi latinalaisten aakkosten näppäimistöasettelussa. Ks. lisää 
esim. Winn & Jondet 2008 s. 2, Ghosh 2005 s. 5–6, Electronic Design 2012. 
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perin kilpailluille markkinoille syntyy vahva tuote, joka alkaa dominoida markkinoita ja 

jonka teknisiä ratkaisuja muutkin markkinoilla toimijat alkavat huomioida 

toiminnassaan.122 

De jure -standardi on standardi, jonka on kehittänyt jokin muodollisesti tunnustettu 

kansainvälinen standardisoimisjärjestö.123 Sekä de facto – että de jure -standardien 

omistajilla on intressi ja mahdollisuus hyväksikäyttää standardin suomaa 

monopoliasemaansa dominoidakseen markkinoita, esimerkiksi pyrkimällä luomaan 

toimittajariippuvuutta tai toimittajaloukkuja.124 Jotkin standardisoimisjärjestöt pyrkivät 

rajoittamaan tällaista toimintaa määräämällä, että standardia määritettäessä huomioidaan 

usean eri toimijan näkemykset, tai niin, että järjestö rajoittaa oikeuksienhaltijoiden 

mahdollisuutta kontrolloida toimittajia standardin perusteella.125  

Consortia-standardit syntyvät monen eri toimijan yhteistyönä, tarkoituksenaan luoda 

markkinoille käyttökelpoinen standardi, jolla ratkaistaan yhteentoimivuusongelmia. 

Standardia pääsevät yleensä hyödyntämään vain konsortion jäsenet. Konsortiot saattavat 

myös rajoittaa säännöillään sitä, miten konsortioon voidaan liittyä ja kuinka standardia 

hyödyntäviä tuotteita saadaan julkaista.126 

Tietotekniikan standardisointi poikkeaa muiden alojen standardisoinnista sen nopean 

kehityksen vuoksi. Koska ala oli uusi ja kehittyi vauhdilla, oli virallisen standardisoinnin 

vaikea pysyä muutoksen perässä. Tämän vuoksi alalla korostui alusta alkaen de facto -

standardien merkitys, kun yritykset loivat omia standardejaan virallisten vaihtoehtojen 

puuttuessa.127 

Standardi on yksi teknisen eritelmän muoto. Hankintadirektiivin VII-liitteen 2 kohdassa 

määritellään standardi seuraavasti: 

 
122 Ghosh 2005 s. 5–6. 
123 Winn & Jondet 2008 s. 2, Ghosh 2005 s. 5–6. Järjestöjä on useita, esimerkiksi OASIS, joka tekee 
avoimia standardeja,  ja IETF, joka vastaa internetprotokollien standardisoinnista. Ks. näistä 
https://www.oasis-open.org/org ja https://www.ietf.org/about/ 
124 West 2004 s. 14. 
125 Ghosh 2005 s. 5. 
126 Weiss & Cargill 1992. 
127 Åberg & Comment 2014 s. 144. 

https://www.oasis-open.org/org
https://www.ietf.org/about/
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”’Standardilla’ tarkoitetaan tunnustetun standardointielimen toistuvaa tai 

jatkuvaa käyttöä varten hyväksymää teknistä eritelmää, jonka 

noudattaminen ei ole pakollista ja joka kuuluu johonkin seuraavista 

ryhmistä: 

a) ’kansainvälisellä standardilla’ tarkoitetaan kansainvälisen 

standardointielimen vahvistamaa standardia, joka on yleisesti 

saatavilla; 

b) ’eurooppalaisella standardilla’ tarkoitetaan eurooppalaisen 

standardointielimen vahvistamaa standardia, joka on yleisesti 

saatavilla; 

c) ’kansallisella standardilla’ tarkoitetaan kansallisen 

standardointielimen vahvistamaa standardia, joka on yleisesti 

saatavilla.” 

Hankintadirektiivin 42 artikla käsittelee teknisiä eritelmiä. Sen mukaan teknisessä 

eritelmässä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta ja tavaroilta vaadittavat 

ominaisuudet (artikla 42(1) 1-kohta). Tavara- tai palveluhankintasopimuksessa teknisellä 

eritelmällä tarkoitetaan direktiivin VII-liitteen 1. b. -kohdan mukaan eritelmää 

asiakirjassa, jossa määritellään tuotteelta tai palvelulta edelletyt ominaisuudet. Näitä ovat 

esimerkiksi laatutaso, suorituskyky ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Direktiivin 

artiklan 42(2) mukaan teknisten eritelmien on mahdollistettava taloudellisten toimijoiden 

yhtäläinen pääsy hankintamenettelyyn, eikä niitä saa käyttää perusteettomien esteiden 

luomiseksi julkisten hankintojen kilpailulle.  

Teknisten eritelmien laatimiseen on direktiivissä annettu muutama eri vaihtoehto, joista 

tässä käsitellään kahta ensimmäistä. Ensimmäinen perustuu suorituskyvyn tai 

toiminnallisten vaatimusten kuvailemiseen, toinen ennalta määriteltyihin teknisiin 

eritelmiin viittaamiseen. Jos viitataan ennalta määriteltyihin eritelmiin, tärkeysjärjestys 

on seuraava: 1) kansalliset standardit, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia 

standardeja, 2) eurooppalaiset tekniset arvioinnit, 3) yhteiset tekniset eritelmät, 4) 

kansainväliset standardit, 5) muut eurooppalaisten standardointielinten laatimat tekniset 

viitejärjestelmät, 6) kansalliset standardit, 7) kansalliset tekniset hyväksynnät, 8) 

kansallisiin rakennusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
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tavaroiden käyttöön liittyvät tekniset eritelmät. Jos johonkin näistä viitataan, tulee 

viittaukseen liittää ilmaus ”tai vastaava”. (Hankintadirektiivin 42(3) a–b)  

Aiemman hankintadirektiivin voimassa ollessa muihin kuin edellä mainittuihin 

standardeihin ei hankinta-asiakirjoissa saanut suoraan viitata. Tällöin näillä muilla 

standardeilla oli hankintamenettelyssä samanlainen asema kuin muilla teknisillä 

määritelmillä, joiden juridinen pätevyys ei ollut yhtä vahva standardeihin verrattuna.128 

Tämä tarkoitti sitä, että muiden kuin muodollisesti tunnustettujen standardointielinten 

hyväksymiin standardeihin ei voinut viitata, vaan niiden sisältö piti avata hankinta-

asiakirjoissa. Tämä oli ICT-alalle haasteellista siksi, että monet tarpeelliset standardit 

olivat konsortioiden ja kansainvälisten foorumien laatimia.129 Komissio noteerasi tämän 

ongelman strategisessa visiossaan vuonna 2011.130 

Viittausongelma on sittemmin lieventynyt, kun unionin ICT-standardisointia koskeva 

sääntely131 tuli voimaan vuonna 2012. Tämän jälkeen komissio on ilmoittanut useita eri 

standardeja, joihin saa viitata hankinta-asiakirjoissa.132 Vuoden 2012 asetuksella 

nykyaikaistettiin ja parannettiin eurooppalaista standardointikehystä perustamalla 

järjestelmä, jonka mukaan komissio voi yksilöidä sellaiset merkityksellisimmät ja 

laajimmin hyväksytyt ICT-alan tekniset eritelmät, jotka eivät ole eurooppalaisten, 

kansainvälisten tai kansallisten standardointiorganisaatioiden julkaisemia – eli sallia 

esimerkiksi konsortiostandardeihin viittaamisen. Tällaisella menettelyllä edistetään 

hankittavien järjestelmien ja palveluiden yhteentoimivuutta ja kilpailua sekä vähennetään 

julkisen hallinnon sitoutumista yhteen toimittajaan.133 Asetuksessa mainittuihin kuuteen 

standardiin saa viitata hankinta-asiakirjoissa. Standardien valitsemisessa on kiinnitetty 

huomiota siihen, että niitä laadittaessa on kiinnitetty huomiota niiden avoimuuteen, 

oikeudenmukaisuuteen, objektiivisuuteen ja syrjimättömyyteen.134  

 
128 Europe Economics 2012b s. 11 
129 ECIS 2014, Europe Economics 2012b s. 11. 
130 COM(2011) 311 Moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European 
economy by 2020 kohta 6. 
131 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1025/2012. 
132 Ks. näistä esim. https://joinup.ec.europa.eu/collection/ict-standards-procurement/catalogue. 
133 Komission täytäntöönpanopäätös 2014/188/EU kohta 3, ECIS 2014. 
134 Komission täytäntöönpanopäätös 2014/188/EU kohta 4. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/ict-standards-procurement/catalogue
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Standardien hyödyntäminen tietojärjestelmähankinnoissa voi vähentää toimittajaloukun 

riskiä, mahdollistaa järjestelmien yhteentoimivuutta, lisätä innovaatioita ja kilpailua, 

laskea hintoja sekä parantaa vuorovaikutusta viranomaisten ja kansalaisten välillä.135 

Esimerkiksi Euroopan komission yhteentoimivuuden viitekehyksen (European 

Interoperability Framework) ja Euroopan komission yhteentoimivuusstrategian 

(European Interoperability Strategy)136 tavoitteiden saavuttaminen on suuresti 

riippuvainen standardeihin pohjautuvien ICT-järjestelmien käyttämisestä, koska niiden 

tavoittelema viranomaisten järjestelmien EU:n laajuinen tiedonsiirto on helpompaa 

saavuttaa standardeja hyödyntämällä.137 Standardeihin perustuvaan järjestelmään voi 

kuka tahansa osaava henkilö kehittää esimerkiksi lisäosia tai siirtää sen dataa toiseen 

järjestelmään.138 

Standardien käytöstä koituvat hyödyt voidaan jakaa neljään kategoriaan:139 

1) yhteentoimivuus ja yhteensopivuus systeemin tai verkon eri elementtien välillä, 

2) varmuus minimitason laadusta joko toiminnoista tai turvallisuudesta johtuen, 

3) toisistaan poikkeavien ratkaisujen määrän väheneminen, mistä seuraa tuotannolle 

skaalahyötyä, ja 

4) informaation tarjonnan lisääntyminen. 

Standardien mahdollisina haittapuolina voidaan pitää sitä, että ne saattavat rajoittaa 

innovaatioita, jos vain osalla toimittajista on pääsy standardin implementoimisen kannalta 

tärkeään tietoon, tai markkinoiden johtavat toimittajat käyttävät standardeja exit-

kustannuksia140 nostaakseen, esimerkiksi rajoittavia lisensointiehtoja käyttämällä. 

Standardeja voidaan kuitenkin pitää avaintekijänä eri tietojärjestelmien 

 
135 Europe Economics 2012b s. 10. Vuorovaikutuksen lisääntyminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että 
kansalaiset voisivat täyttää tietonsa viranomaisen tietojärjestelmään vain kerran, minkä jälkeen ne 
siirtyisivät myös muihin viranomaisen tietojärjestelmiin. Ks. esim. COM(2013) 455 Against lock-in: 
building open ICT systems by making better use of standards in public procurement kohta 3.1 ja 
komission täytäntöönpanopäätös 2014/188/EU. 
136 COM(2010) 744 Towards interoperability for European public services liite 1. 
137 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 3.2. 
138 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 3.2. 
139 Europe Economics 2012b s. 9. 
140 Ks. exit-kustannuksista eli sopimuksesta irtautumisen kustannuksista lisää tämän tutkimuksen 
alaluvut 2.6 ja 4.3.  
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yhteentoimivuuden luomisessa, ja ne voivat tukea innovaatioita rohkaisemalla yrityksiä 

standardien vakiinnuttamiseen ja niiden immateriaalioikeuksien jakamiseen.141 

Tutkimusten mukaan hankintaviranomaisilla on kuitenkin ollut hankaluuksia standardien 

hyödyntämisessä. Esimerkiksi vuonna 2011 lähes 50 % tutkimukseen osallistuneista 

viranomaisista ilmoitti, että heiltä puuttuu ammattitaitoa asianmukaisten standardien 

valitsemisessa.142 Tähän ongelmaan olisi hyvä paneutua, jotta hankintojen laatua 

voitaisiin nostaa. 

2.4 Avoin rajapinta, avoimet standardit ja avoin lähdekoodi 

Tässä alaluvussa käsitellään avointa rajapintaa, avoimia standardeja ja avointa 

lähdekoodia. Niillä on omanlainen keskeinen merkityksensä tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden varmistamisessa ja toimittajariippuvuuden välttämisessä. Luvun 

lopussa vedetään yhteen johtopäätöksiä niiden roolista hankintayksikön intressien 

toteuttamisessa. 

Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface, API)143  määrittelee, miten 

ohjelmisto voi kommunikoida muiden ohjelmistojen kanssa, eli miten se on 

yhteentoimiva muihin ohjelmistoihin nähden.144 Kommunikointi tarkoittaa tietojen 

pyytämistä ja vaihtamista sekä palveluiden tarjoamista muiden tietojärjestelmien kanssa, 

ja rajapintojen toiminta perustuukin tähän pyyntö–vastaus-mekanismiin. Rajapinta voi 

olla datarajapinta tai toiminnallinen rajapinta.145 Datarajapinta tarkoittaa, että sen kautta 

voidaan lukea palvelun sisältämä data muihin järjestelmiin. Toiminnallinen rajapinta taas 

mahdollistaa myös laskenta-algoritmien käytön järjestelmien välillä sekä järjestelmän 

tietojen muuttamisen rajapinnan kautta.146  

 
141 Europe Economics 2012b s. 9. 
142 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 4. 
143JUHTA Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa s. 2,  
Järvenoja et al. 2015 s. 65. Ks. esimerkki ohjelmiston ohjelmointirajapinnasta: 
https://www.cennoapp.com/support/fi/api-dokumentaatio/. 
144 Järvenoja et al. 2015 s. 65. 
145 COSS ry. Avoin rajapinta https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/. Järvenoja et al. 2015 s. 65. 
146 Avoin rajapinta http://avoinrajapinta.fi/. 

https://www.cennoapp.com/support/fi/api-dokumentaatio/
https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
http://avoinrajapinta.fi/
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Ohjelmointirajapintaa tarvitaan esimerkiksi:147 

- eri majoitusvaihtoehtojen etsimiseen ja näyttämiseen hotellien valikoimista, 

jolloin hakukriteerien perusteella näytetään kriteereitä vastaavat vaihtoehdot eri 

palveluntarjoajilta, 

- asiakasrekisterin samanaikaiseen automaattiseen päivittymiseen useassa eri 

järjestelmässä silloin, kun uusia tietoja lisätään yhteen järjestelmään, 

- tuntikirjausten automaattiseen siirtämiseen taloushallintoon, ja 

- sovelluksissa olevan tiedon näyttämiseen esimerkiksi intranetissä. 

Teknologian avoin rajapinta (Open API) varmistaa informaation hyödynnettävyyttä, eri 

järjestelmien yhteensovittamista ja toimittajaloukkujen välttämistä 

toimittajanvaihdoksesta riippumatta.148 Rajapinta voi olla avoin, tai sitten tilaajan 

hallitsema rajapinta tai suljettu rajapinta, jolloin se on täysin toimittajan kontrolloitavissa. 

Tilaajan hallitsema rajapinta tarkoittaa, että tilaajalla on oikeus käyttää ja levittää 

rajapintaa haluamallaan tavalla, esimerkiksi avata rajapinnan muille toimittajille.149 Avoin 

rajapinta vähentää tilaajan riskiä toimittajaloukusta, sillä rajapinnan avoimuus antaa 

enemmän mahdollisuuksia sovittaa yhteen eri järjestelmätoimittajien toimituksia.150  

Avoin rajapinta edellyttää, että se on avoimesti dokumentoitu, käyttöönotettava ja 

testattava.151 Sen ominaisuudet, kuten rajapintakuvaus, ovat julkisia ja niitä voi käyttää 

maksutta ilman rajoittavia ehtoja. Avoin dokumentointi tarkoittaa, että rajapinnan 

määritelmä on avoimesti saatavilla ja vapaasti käytettävissä verkon kautta. Määritelmät 

on dokumentoitu riittävän tarkasti mahdollistaakseen rajapinnan käyttöönoton ja 

hyödyntämisen vaivattomuuden. Käyttöönotettavuus tarkoittaa, että rajapinta voidaan 

ottaa käyttöön ilman ylläpitäjän tai toimittajan toimenpiteitä. Testattavuus taas tarkoittaa 

edellytystä, että rajapintaa voidaan testata esimerkiksi pääsyllä tuotanto- tai 

testijärjestelmään tai testijärjestelmän lataamalla.152 Rajapinnan haltijalta ei tarvitse 

 
147 Cennoapp.com https://www.cennoapp.com/blog/2014/05/mika-on-api-ja-miksi-se-on-saas-
ohjelmistossa-niin-tarkea/. 
148 Aaltonen 2018. 
149 COSS ry. Avoin rajapinta https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/. 
150 Voutilainen 2015, Aaltonen 2018. 
151 COSS ry. Avoin rajapinta https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/. 
152 Avoin rajapinta http://avoinrajapinta.fi/, COSS ry. Avoin rajapinta https://coss.fi/avoimuus/avoin-
rajapinta/. 

https://www.cennoapp.com/blog/2014/05/mika-on-api-ja-miksi-se-on-saas-ohjelmistossa-niin-tarkea/
https://www.cennoapp.com/blog/2014/05/mika-on-api-ja-miksi-se-on-saas-ohjelmistossa-niin-tarkea/
https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
http://avoinrajapinta.fi/
https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
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tällöin erikseen kysyä lupaa rajapinnan käyttöön, tai ilmoittaa, mihin rajapintaa aikoo 

käyttää.153   

Avoimessa standardissa (Open Standard) on kyse standardista, esimerkiksi de jure -

standardista, mutta joka kuitenkin mahdollistaa kyseisen standardin hyödyntämiseen 

perustuvan täyden kilpailun ilman standardin omistusoikeuksien tai muiden oikeuksien 

haltijoille koituvia hyötyjä.154 Avointen standardien avoimuuden laajuus kuitenkin 

vaihtelee standardeittain, ja eri toimijat arvostavat eri avoimuuden aspekteja standardia 

käyttäessään. Esimerkiksi hankintayksikkö ja julkishallinnon asiakas voivat arvostaa 

avoimuutta eri tavoin.155 

Avoin standardi voidaan määritellä seuraavasti156: 

1. standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio; 

2. standardi on kaikkien sidosryhmien saatavilla ja sitä kehitetään kaikille avoimella 

ja tasapuolisella tavalla; 

3. standardi on julkaistu ja sen määrittelydokumentti on saatavilla joko ilmaiseksi 

tai vain nimellistä maksua vastaan; 

4. standardia saadaan kopioida, jakaa ja käyttää ilmaiseksi tai vain nimellistä maksua 

vastaan; 

5. standardin tekijänoikeudet ovat peruuttamattomasti saatavilla ja käytettävissä 

ilman immateriaalioikeudellisia korvauksia, ja 

6. standardin uudelleenkäyttöä ei ole rajoitettu. 

Avointen standardien yhtenä suurimpana etuna voidaan pitää sitä, että ne osaltaan 

mahdollistavat eri ohjelmistojen yhteentoimivuuden: kun ohjelmisto perustuu avoimiin 

standardeihin, se voi olla täysin yhteentoimiva muiden samoja standardeja käyttävien 

ohjelmistojen kanssa. Tämän seurauksena tilaaja ei yleensä ole riippuvainen ohjelmiston 

 
153 COSS ry. Avoin rajapinta https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/, Aaltonen 2018. 
154 Ghosh 2005 s. 6–7. 
155 West 2004 s. 2–3. 
156 IDABC 2004 s. 9, https://coss.fi/avoimuus/standardit/. 

https://coss.fi/avoimuus/avoin-rajapinta/
https://coss.fi/avoimuus/standardit/
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toimittajasta, vaan voi halutessaan vaihtaa toimittajaa tai ohjelmistoa ilman, että dataa tai 

toiminnallisuutta menetetään.157  

Yhteentoimivuuden lisäksi avoimet standardit edistävät myös kilpailua158 

mahdollistamalla useampien toimittajien osallistumisen tarjouskilpailuun ja näin siirtävät 

valtaa toimittajilta hankintayksiköille. Tämä kuitenkin edellyttää kilpailun olemassaoloa 

jo standardin avoimuudesta riippumatta.159 Avointen standardien hyödyntämisestä 

koituvien hyötyjen vuoksi hankintayksiköiden tulisi suosia niiden käyttämistä ja 

kehittämistä sekä ilmaista tämä pyrkimys myös toimittajille.160 

Yleensä standardit määrittelevät ne tekniset vähimmäisvaatimukset, joiden toteuttaminen 

voi mahdollistaa ICT-tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuuden161 eli kahden tai 

useamman järjestelmän tai komponentin kyvyn kommunikoida keskenään eli vaihtaa ja 

hyödyntää informaatiota. Standardeissa on kuitenkin puutteita: ne eivät määrittele kaikkia 

ominaisuuksia tarkasti, joten palvelun tai ratkaisun osia jää aina niiden toteuttajan 

päätettäväksi. Huomioon täytyy ottaa myös se, että ICT-järjestelmässä harvoin 

hyödynnetään vain yhtä standardia. Tästä seuraa, että vaikka järjestelmä toteutettaisiinkin 

tiettyjen standardien mukaisesti, se ei kuitenkaan välttämättä takaa täydellistä 

yhteentoimivuutta toisen järjestelmän kanssa.162 

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot (Open Source Software, OSS163) varmistavat 

informaation pysymisen käytettävissä toimittajan vaihdoksesta riippumatta sekä muiden 

toimittajien kehittämien ratkaisujen liittämisen järjestelmään.164 Ne auttavat avointen 

standardien määrittelemisessä, sillä avoimet standardit ovat luonnostaan  yleisesti 

saatavilla olevia määritelmiä, ja niiden lähdekoodin avoimuus edistää avointa ja 

 
157 Ghosh et al. 2010 s. 8-9, Ghosh 2005 s. 14. 
158 Ks. kilpailun edistämisestä Ghosh 2005 s. 13. 
159 West 2004 s. 7. 
160 Ghosh 2005 s. 13. 
161 Ks. yhteentoimivuuden määritelmästä IDABC 2004 s. 5, Europe Economics 2012b s. 17. 
162 Europe Economics 2012b s. 17. 
163 Englanniksi käytetään myös termejä Free Software ja Libre Software (FLOSS). Termit eroavat jonkin 
verran toisistaan, sillä FLOSS on aina ilmaista, mutta OSS-tuotteisiin saattaa liittyä maksuja. Ks. esim. 
Ghosh et al. 2010 s. 4 ja Ghosh 2005 s. 12. 
164 Aaltonen 2018, https://opensource.com/resources/what-open-source. 

https://opensource.com/resources/what-open-source
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demokraattista keskustelua teknisiin ratkaisuihin liittyen. Tämä sekä vahvistaa näitä 

määritelmiä, että lisää niiden yhteentoimivuutta.165  

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot voidaan määritellä seuraavasti:166 käyttäjä voi vapaasti 

1. käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen, 

2. tutkia, muokata ja kehittää niiden lähdekoodia, ja 

3. jakaa ohjelmistoa joko muokattuna tai ilman muokkauksia. 

Avoimen lähdekoodin kehittäjillä on siihen kohdistuva tekijänoikeus, mutta koodi on 

kehitetty sellaisilla tekijänoikeuslisensseillä, jotka takaavat muille edellä mainitut 

oikeudet.167 Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen edistää kilpailua mahdollistamalla 

myös muiden kuin alkuperäisen toimittajan ryhtymisen järjestelmän kehittämiseen ja 

ylläpitoon. Lisäksi se edistää kilpailua myös lähialueella, lisäämällä tarvetta esimerkiksi 

tekniseen tukeen, henkilöstön kouluttamiseen, kustomointiin ja kehitystyöhön.168 

EU-jäsenvaltiot ja muutkin valtiot ovat enenevissä määrin alkaneet kiinnostua avoimen 

lähdekoodin hyödyntämisestä ohjelmistohankinnoissaan.169 Tarkoituksena on alentaa 

kuluja sekä lisätä hankintojen läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä. Tavoite lisätä avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoja on lähtöisin myös Euroopan unionista, sillä komissio käynnisti 

2010-luvun alkupuolella Open Source Observatory and Repository -nimisen projektin. 

Projektin tarkoituksena on tukea julkisen sektorin kehittämien tai sille kehitettyjen 

ohjelmistojen jakamista ja uusiokäyttöä EU-valtioiden välillä.170  

Mitä konkreettista hyötyä avoimen lähdekoodin lisenssin käytöstä voisi sitten 

hankintayksikölle olla? JIT-ehtojen kommentaariteoksessa nostetaan esiin erityisesti 

kolme eri tilannetta:171 

 
165 IDABC 2008 s. 10. 
166 Ghosh et al. 2010 s. 9-10, JHS 2015 (a) s. 2,  Järvenoja et al. 2015 s. 43. 
167 Ghosh et al. 2010 s. 10. Ks. lisensseistä esim. OSI-organisaation listaus: 
https://opensource.org/licenses. 
168 Bourdoucen et al. 2019 s. 119-120. 
169 Evans & Reddy 2003 s. 315. 
170 Open Source Observatory (OSOR)  https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-
osor. 
171 Järvenoja et al. 2015 s. 49. 

https://opensource.org/licenses
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor


32 
 

1. Sovellus hankitaan toimintaan, joka toistuu saman- tai vastaavanlaisena usealla 

eri hankintayksiköllä.  

2. Sovellukseen kohdistuu erityistä julkisuus- tai läpinäkyvyysvaatimusta. 

3. Sovellus integroidaan muihin järjestelmiin ja se edellyttää sitä, että useampi taho 

tekee tässä yhteistyötä. 

EU:ssa on pohdittu sitä, olisiko avoimen lähdekoodin ohjelmistojen suosiminen syrjivää 

muita ratkaisuja esittäviä tarjoajia kohtaan, eli avoimen lähdekoodin käyttäminen on tässä 

yhteydessä mielletty liiketoimintamalliksi (business model). Kuitenkin, tietyn 

liiketoimintamallin suosiminen on yleisesti ottaen hyväksyttyä silloin, kun se vastaa 

paremmin tilaajan tarpeisiin muihin vaihtoehtoihin nähden.172 Jos hankintayksiköllä on 

tarve esimerkiksi liisata autoja vuokraamisen tai ostamisen sijaan, liisaaminen ei 

tietenkään ole syrjivää niitä toimittajia kohtaan, joiden liiketoimintamalliin se ei kuulu. 

Esimerkiksi Alankomaiden avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevassa ohjeistuksessa 

ilmaistaan selvä tarkoitus suosia niitä. Ohjeistuksessa painotetaan muun muassa, että 

kyseisen ohjeistuksen perusteella ei saa tarkoituksellisesti hankkia tiettyä ohjelmistoa tai 

suosia tiettyä toimittajaa, vaan se korostaa mahdollisuutta avoimen lähdekoodin 

ratkaisujen valitsemiseen.173 Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 

suosiminen ei ole syrjivää, kunhan tämä toteutetaan toiminnallisten vaatimusten kautta.174 

 Miksi avoin rajapinta, avoimet standardit ja avoin lähdekoodi sitten ovat merkityksellisiä 

julkisten hankintojen kannalta? Hankintoja tehtäessä viranomaiselle on tärkeää 

hankinnan pitkäjänteisyys. Pitkäjänteisyys tarkoittaa matalampia pitkän aikavälin 

kustannuksia175 sekä erityisesti riippumattomuutta alkuperäisestä toimittajasta tai 

ohjelmistosta. Pitkäjänteisyys muodostuu neljästä eri ominaisuudesta, joita erityisesti 

avoimen lähdekoodin ohjelmistot toteuttavat: läpinäkyvyydestä, yhteentoimivuudesta, 

itsenäisyydestä ja joustavuudesta.176 Avoimet rajapinnat mahdollistavat tiedonsiirron 

 
172 Ghosh et al. 2010 s. 11-12. 
173 Dutch Government’s Programme Office NOiV 2008 s. IV ja 26. 
174 Ghosh et al. 2010 s.  12 ja 19. Ks. lisää ibid. s. 15-26. 
175 Avoimen lähdekoodin hyödyntämisen edut yksinoikeusohjelmistoihin nähden syntyvät pitkällä 
aikavälillä tuotehallinnan ja kehitystyön kattamisesta. Käyttöönottoon ja tuotantoon liittyvät 
kustannukset ovat lähtökohtaisesti samantasoiset. Järvenoja et al. 2015 s. 45. 
176 Ks. näistä ominaisuuksista lisää esim. Ghosh et al. 2010 s. 10–11. 
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vanhasta järjestelmästä uuteen, ja avointen standardien hyödyntäminen lisää järjestelmien 

yhteentoimivuutta. 

Tässä alaluvussa esitetyn perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että  avoimella 

rajapinnalla, avoimilla standardeilla ja avoimella lähdekoodilla voidaan vaikuttaa 

järjestelmän ominaisuuksiin, kuten yhteentoimivuuteen, sekä siihen, jääkö tilaaja 

toimittajasta riippuvaiseksi. Jos ohjelmointirajapinta on avoin, on 

toimittajariippumattomuuden todennäköisyys suurempi.177 Avoimet standardit taas 

edistävät yhteentoimivuutta siten, että niiden avoimen luonteen vuoksi kaikilla 

toimittajilla on pääsy niihin, ja niitä hyödyntämällä järjestelmien toiminnot voivat olla 

ohjelmoitu riittävän samalla tavoin siten, että järjestelmät ovat yhteentoimivia.178 Avointa 

lähdekoodia hyödyntämällä tilaaja mahdollistaa pääsynsä ohjelmiston lähdekoodiin, ja 

näin pystyy tekemään siihen muutoksia myös ilman alkuperäisen toimittajan 

myötävaikutusta.179 Nämä tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät seikat huomioimalla 

voidaan lisätä ICT-hankinnan pitkäjänteisyyttä. Järjestelmien yhteentoimivuuden 

katsotaan myös lisäävän kilpailua ja innovaatioita, edustavan parasta julkisten varojen 

käyttöä sekä lisäävän kansalaisten ja hallinnon kommunikoinnin 

kustannustehokkuutta.180 Euroopan unionin tasolla viranomaisten järjestelmien 

yhteentoimivuuden lisääminen edistää muun muassa digitaalisten sisämarkkinoiden 

toimivuutta.181   

2.5 Hankintayksikön ja toimittajien intressit 

Julkisiin hankintoihin liittyy monien eri intressien yhteensovittamista: näitä ovat muun 

muassa hankintayksikön ja toimittajien ensisijaiset ja toissijaiset intressit, prosessi-

intressit ja kilpailulliset intressit.182 Tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin 

hankintayksikön tarpeiden toteuttaminen. Tämän hankintayksikön tarpeen täyttämisen 

lisäksi myös toimittajilla on intressejä: niiden tavoitteena on oman toiminnan jatkuvuuden 

 
177 Voutilainen 2015, Aaltonen 2018. 
178 Ghosh et al. 2010 s. 8–9, Ghosh 2005 s. 14. 
179 Aaltonen 2018, https://opensource.com/resources/what-open-source. 
180 Europe Economics 2012b s. 5. 
181 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 837. 
182 Telgen et al. 2007 s. 19–20. 

https://opensource.com/resources/what-open-source
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varmistaminen ja tuoton kasvattaminen. Näitä hankintayksikön ja toimittajien tarpeita 

kutsutaan ensisijaisiksi intresseiksi (primary interests).183  

Toissijaiset intressit (secondary interests) ulottuvat hankintasopimusta pidemmälle. 

Nekin koskevat sekä hankintayksikköä että toimittajaa. Hankintayksikön osalta 

toissijaiset intressit voivat olla esimerkiksi innovaatioiden lisääminen ja työpaikkojen 

luominen.184 Hankinnat voivat olla myös osa laajempaa kansallista tai unioninlaajuista 

poliittista strategiaa: unionin tasolla näitä tavoitteita ovat esimerkiksi ekologisempien, 

sosiaalisempien ja innovatiivisempien sisämarkkinoiden kehittäminen.185 Toimittajalle 

toissijaiset intressit taas voivat tarkoittaa muun muassa osaamisen kehittämistä, 

referenssien hankkimista ja markkinaosuuden kasvattamista.186  Euroopan unionissa 

julkisia hankintoja hyödynnetään esimerkiksi yhtenä Euroopan talousalueen kasvun 

vauhdittajana ja kansalaisten luottamuksen lisääjänä.187 

Prosessi-intressi (process interest) tarkoittaa, että hankintayksikölle ja toimittajille on 

tarkoituksenmukaista pitää transaktiokustannukset mahdollisimmat pieninä.188 Tähän 

hankintasääntelyssä ei juuri oteta kantaa. Unionin hankintoja koskeva sääntely keskittyy 

lähinnä vapaan ja reilun kilpailun varmistamiseen, eikä juuri noteeraa näitä edellä 

esitettyä intressejä.189 Hankintadirektiivin johdanto-osan 7 kohdassa todetaan, että 

direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen määritellä unionin oikeuden mukaisesti 

muun muassa niiden yleistä taloudellista etua koskevat palvelut yhteiskuntapolitiikkaa 

koskevien tavoitteidensa saavuttamiseksi. 95 kohdassa taas jätetään alakohtaisen 

lainsäädännön tehtäväksi asettaa pakolliset tavoitteet ja päämäärät kulloisenkin alan 

politiikoista ja olosuhteista riippuen. Direktiivi sallii siten jäsenvaltioiden toteuttaa omaa 

yhteiskuntapolitiikkaansa siten kuin ne kokevat tarkoituksenmukaisesti, kunhan se on 

unionin oikeuden mukaista.  

 
183 Telgen et al. 2007 s. 19–20. 
184 Hankintadirektiivin 2014/24/EU johdanto-osan 95-kohta, hankintalain 2 §,  Eskola et al. 2017 s. 25. 
185 COM(2011) 206 206 Single Market Act – Twelve levers to boost growth and strengthen confidence – 
“Working together to create new growth kohta 2.12. 
186 Telgen et al. 2007 s. 20. 
187 COM(2011) 206 Single Market Act – Twelve levers to boost growth and strengthen confidence – 
“Working together to create new growth kohta 2.12. 
188 Telgen et al. 2007 s. 20. 
189 Telgen et al. 2007 s. 20. 
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Kilpailullisista intresseistä (competition interests) seuraa, että sekä hankintayksiköllä että 

tarjoajilla on intresseissään saada aikaan reilua kilpailua. Nämä intressit ovat tiukasti 

sidoksissa periaatteisiin, kuten läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden vaatimuksiin. EU-

sääntely keskittyy pääasiassa juuri tasapuoliseen kilpailuun ensi- ja toissijaisten intressien 

toteuttamisen sijasta.190 Esimerkiksi eurooppalainen julkisten hankintojen viitekehys 

(The European Legal Framework for Public Procurement) koostuu Euroopan unionin 

toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT)191 mukaisista periaatteista, kuten 

yhdenvertaisesta kohtelusta ja läpinäkyvyydestä, sekä kolmesta julkisia hankintoja 

koskevasta direktiivistä (2014/24/EU, 2014/25/EU ja 2014/23/EU).192  

2.6 Hankintayksikön intressit 

Hankinnat ovat yksi keinoista, joilla viranomaiset voivat käyttää julkisia varoja 

tehokkaasti.193 Valtiollisella ja unionin tasolla julkisia hankintoja voidaan pitää 

strategisina työkaluina, joilla voidaan toteuttaa esimerkiksi sisämarkkinastrategiaa ja 

julkisen politiikan tavoitteita.194 Hankintayksikön osalta sen tärkeimpänä tavoitteena ja 

intressinä on toteuttaa hankinta niin, että se saa mitä tarvitsee. Koska hankintayksiköt ja 

niiden päätökset ovat merkittävässä roolissa valtiontalouden mittapuulla, käsitellään tässä 

alaluvussa myös hankintayksikön julkisten varojen käyttöön ja kilpailun haittaamisen195  

välttämiseen liittyviä intressejä. 

 

 

 

 
190 Telgen et al. 2007 s. 20. 
191 Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamisesta (2007/C 306/01). 
192 Euroopan komissio 2018 s. 11. 
193 COM(2017) 572 Making Public Procurement work in and for Europe kohta 1. 
194 COM(2017) 572 Making Public Procurement work in and for Europe kohdat 1 ja 5. 
195 Viranomaisten tulisi välttää kilpailun haittaamista (Ghosh et al. 2010 s. 7–8). Kilpailun haittaamisella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että viranomainen ei saisi edellyttää kansalaisia ostamaan tai 
käyttämään tietyn toimittajan tuotteita pystyäkseen vastaanottamaan julkista palvelua. Kyseessä olisi 
tällöin valtion luoma monopoli. Esimerkiksi Alankomaissa on ollut hankinnan toteuttamisen seurauksena 
tilanne, että veronpalautukset saadakseen verovelvollisen tuli käyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Ks. 
tästä Ghosh 2005 s. 13. 
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Hankintayksikön tarpeiden täyttäminen 

Julkinen ICT-hankinta perustuu hankintayksikön tarpeiden selvittämiseen, käytettävän 

IT-arkkitehtuurin196 tunnistamiseen ja hankinnan kohteen vaatimusten asettamiseen sekä 

eri mahdollisuuksien arviointiin hankintaprosessin edetessä.197 Hankintayksiköllä on 

oikeus päättää mitä se hankkii.198 Sillä on myös laaja harkintavalta hankinnan kohteen 

määrittelemisen suhteen, eivätkä hankintalain säännökset sääntele hankinnan sisältöä tai 

tarkoituksenmukaisuutta.199 Jo hankintayksikön tarpeesta voi olla seurauksena se, että 

hankinnan pystyy toteuttamaan vain yksi tai muutama toimittaja ennen kuin mitään 

hankinnan valmistelua koskevia toimenpiteitä on tehty. Hankintalain tarkoituksena on 

kuitenkin ensisijaisesti hankintayksikön hankintatarpeen tyydyttäminen eikä 

kilpailuolosuhteiden aktiivinen muuttaminen.200 Tästä huolimatta julkisten toimijoiden 

tulee yleisesti edistää kilpailua markkinoilla, vaikka se ei hankintalain tarkoituksena 

olekaan. Lisäksi hankintalain 3 §:n periaatteet rajoittavat tarveharkintaa,201 kuten myös 

julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) eli tiedonhallintalain 

säännökset (tiedonhallintalain 5.3 § 1 kohta). 

Julkisten varojen käyttö 

Unionin tasolla julkisen sektorin hankintojen suuruusluokka on noin 14 % EU-

jäsenvaltioiden BKT:sta eli noin kaksi biljoonaa euroa.202 ICT-hankintojen osuus tästä on 

noin 78 miljardia euroa,203 joten niihin liittyvillä päätöksillä on suuri vaikutus 

markkinoihin sekä informaatioteknologiatuotteiden ja -palveluiden kehitykseen. 

Suomessa valtion ICT-hankintojen rahallinen arvo oli vuonna 2019 reilu miljardi 

 
196 Joka organisaatiolla on oma prosesseista ja systeemeistä muodostuva arkkitehtuuri, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttaminen luomalla ympäristö, johon 
voidaan sujuvasti integroida erilaisia IT-ratkaisuja. Ghosh et al. 2010 s. 15. 
197 Ghosh et al. 2010 s. 15. 
198 Pekkala et al. 2019 s. 18. 
199 Ks. esim. MAO 519/12 ja MAO 204/12. 
200 HE 108/2016 vp s. 73. Sama kanta oli myös aiemman hankintalain aikana (HE 50/2006 vp s. 46). 
201 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 839–840. 
202 Euroopan komissio 2017 s. 1, Euroopan komissio 2/2018 s. 62. 
203 COM(2013) 455, Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2. 
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euroa.204 Summa koostuu muun muassa ICT-palveluista (859,7 miljardia euroa) ja 

ohjelmistoista ja aineettomista oikeuksista (155,1 miljardia euroa). 

Hankintalain 27 §:ssä säädetään hankintayksikön velvollisuudeksi arvioida 

suunnittelemansa hankinnan kokonaisarvo. Tällä on muutakin merkitystä kuin 

kynnysarvojen ylittymisen arvioiminen: hankinnat ovat yksi merkittävimmistä julkisten 

varojen käyttötavoista, joten niillä on tärkeä osa viranomaisten talouden suunnittelussa.205 

Kun hankinnan arvo arvioidaan oikein, vältytään arvon ylityksen aiheuttamalta 

määrärahojen ylittymiseltä tai arvon alituksen aiheuttamalta tarpeettomalta resurssien 

varaamiselta.206 Arvioinnin oikeellisuuden merkityksestä huolimatta mediassa ja 

viranomaisten arviointi- ja tarkastuskertomuksissa nostetaan säännöllisesti esiin 

ennakoimattomia kustannusylityksiä, joita tietojärjestelmien kehittämisessä ja 

hankkimisessa tapahtuu.207 Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että vain noin kolmasosassa 

suomalaisista EU-kynnysarvon ylittävistä tietojärjestelmä- ja 

ohjelmistokehityshankkeista etukäteisarvio osoittautuu lopulta oikeasuuntaiseksi. 

Kolmasosassa etukäteisarvio ylitetään, kolmasosassa alitetaan.208 

Yksi taloudellisesti merkittävä ja toimittajariippuvuuteen liittyvä seikka on sopimuksesta 

irtautumisen kustannukset eli exit-kustannukset (exit cost). Vaikka hankintapäätöksellä 

voi olla paljon vaikutusta muihinkin kustannuksiin kuin hankintahintaan, painottuu 

huomio kuitenkin usein lähinnä siihen.209 Monesti hankinnasta seuraavat omistamisen 

kokonaiskustannukset (total cost of ownership, TCO) ovat merkityksellisempiä kuin 

hankintahinta. Omistamisen kokonaiskustannukset tarkoittavat hankinnan kohteesta 

aiheutuvia kustannuksia, jotka syntyvät sen koko elinkaaren aikana.210 Näitä tulevia 

kustannusvaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida etukäteen.211  

 
204 Tarkalleen 1 055 462 664,67 euroa. Summa nousi 6,5 % vuoteen 2018 verrattuna. 
https://tutkihankintoja.fi/ICT-hankinnat 
205 Oikarinen 2018 s. 3. 
206 Oikarinen 2018 s. 1–2. 
207 Oikarinen 2018 s. 1. 
208 Oikarinen 2018 s. 1–2. 
209 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 152. 
210 Ellram 1993 s. 3, Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 153. 
211 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 152. 

https://tutkihankintoja.fi/ICT-hankinnat
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Exit-kustannukset johtuvat vanhan tietojärjestelmän ominaisuuksista ja puutteista, jotka 

vaikeuttavat uuteen järjestelmään siirtymistä. Mitä hankalampaa siirtyminen on, sitä 

korkeammat exit-kustannukset ovat.212 Näiden kustannusten huomioon ottaminen jo 

hankintaa suunniteltaessa kuuluu hyviin hankintakäytänteisiin, ja sillä vältetään riski 

yllättävän suurista siirtokustannuksista toimittajaa tai ICT-järjestelmää vaihdettaessa.213 

Toisaalta kirjallisuudessa on myös esitetty, että integraatiokustannukset tulisi ottaa 

erikseen yhdeksi hintaan vaikuttavaksi tekijäksi uutta tarjouspyyntöä laadittaessa.214 Exit-

kustannuksia käsitellään tarkemmin tämän tutkielman alaluvuissa 2.6 ja 4.3.  

Kilpailun takaaminen 

Julkishallinnon tietojärjestelmähankkeiden monesti kooltaan valtavia, joten julkisen 

sektorin omat resurssit eivät usein riitä niiden toteuttamiseen omana työnä. Tämän 

seurauksena markkinoilla toimivat ohjelmistoyritykset toteuttavat yleensä viranomaisten 

tietojärjestelmätoimitukset ja niiden laajennukset. Julkishallinnon intressissä on taata 

kilpailu markkinoilla,215 sillä markkinatalouden kysynnän ja tarjonnan sääntöjen mukaan 

hankinnan vapailla markkinoilla kilpailuttamisesta tulisi seurata paras mahdollinen hinta-

laatusuhde.216 Tehokas kilpailu estää myös toimittajamarkkinoiden keskittymistä ja 

monopolien syntymistä. Kilpailun tehottomuus ja hankintojen keskittyminen suurille 

ohjelmistoyrityksille heikentää julkista taloutta sekä epäsuorasti hidastamalla pk-

yritysten kasvua, että nostamalla hintoja ja tukahduttamalla markkinaehtoista kilpailua.  

Toimittajaloukku pahentaa keskittyneiden toimittajamarkkinoiden aiheuttamia haittoja 

sen koko tietojärjestelmän elinkaaren pituisen vaikutusajan vuoksi.217 Euroopan komissio 

on arvioinut, että toimittajaloukkutilanteet aiheuttavat viranomaisille tietojärjestelmien 

osalta vuosittain yli 1,1 miljardin euron ylimääräisen kuluerän, koska kilpailutuksen 

 
212 Ghosh et al. 2010 s. 23. 
213 Europe Economics 2012b s. 64. Tutkimukseen osallistuneista hankintoja tekevistä julkisista toimijoista 
66 % piti exit-kustannuksia joko tärkeinä tai erittäin tärkeinä hankintaa suoritettaessa (ibid. s. 64–65). 
Toisaalta saman tutkimuksen mukaan 66 % vastanneista toimittajista ilmoitti, että hankintayksiköt 
vaativat harvoin tai eivät koskaan toimittajaa sisällyttämään exit-kustannukset hintoihinsa (ibid. s. 65).  
214 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 845. Kirjoittajat ilmeisesti mieltävät integraatiokustannukset osaksi 
uutta hankintaa vanhan hankinnan sijaan. 
215 Pekkala et al. 2019 s. 70, Eskola et al. 2017 s. 19. 
216 Eskola et al. 2017 s. 19. 
217 Elinkaarikustannuksia ovat mm. järjestelmän tutkimus-, kehitys- ja ylläpitokustannukset. 
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hyödyt menetetään.218 Lisäksi lukkiutumisesta seuraa ajan myötä tietyn toimittajan 

aseman vahvistuminen markkinoilla, mikä voi sekin olla kilpailulle haitallista.219 

Yksittäisten tilaajien tasolla tarkasteltaessa toimittajaloukun tilaajille aiheuttamat haitat 

eivät kuitenkaan ole niin yksioikoisia kuin usein ajatellaan. Eräässä tutkimuksessa220 on 

esitetty, että toimittajien kiivas kilpailu monopolimaisesta asemasta voi johtaa riittävään 

hintakilpailuun ollakseen tilaajien näkökulmasta hyödyllistä. Vaikutus toki riippuu 

tilaajien tarpeista ja siitä, kuinka pitkäkestoista ratkaisua ne hakevat. Lisäksi yhteen 

toimittajaan tukeutuminen voi olla tilaajalle hyödyllistä silloin, jos toimijat voivat luottaa 

toisiinsa ja yhteistyö toimii.221 Edellä todetusta huolimatta toimittajaloukun 

yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaisvaikutukset ovat kuitenkin negatiiviset,222 ja 

tyypillisesti yksittäisille tilaajille toimittajaloukusta koituneet seuraukset ovat 

kustannusten nousu ja laadun laskeminen, tai jopa toiminnan keskeytyminen, jos 

toimittaja ei ole enää halukas jatkamaan toimitusta.223 

Yhteentoimivuus 

Yhteentoimivuuden (interoperability) termi on määritelty eri tavoin eri yhteyksissä. Sitä 

voidaan kuvata esimerkiksi sellaisen tuotteen tai systeemin ominaisuudeksi, jonka 

rajapinnat ovat avoimia ja joka pystyy vuorovaikuttamaan muiden tuotteiden tai 

systeemien kanssa ilman rajoitteita.224 Tietokoneohjelmadirektiivin225 johdannon 10-

kohdan mukaan yhteentoimivuus tarkoittaa kykyä vaihtaa tietoa ja molemminpuolisesti 

käyttää näin vaihdettua tietoa. Nyttemmin kumotussa julkisen hallinnon tietohallinnon 

ohjauksesta annetussa laissa (634/2011) eli tietohallintolaissa tietojärjestelmien 

yhteentoimivuudella tarkoitettiin tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä 

yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa 

silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja (3 §:n 4 kohta). Kirjoitushetkellä 

 
218 Euroopan komission lehdistötiedote 25.6.2012. 
219 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 838. Ks. lisää COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT 
systems by making better use of standards in public procurement kohdat 1–2. 
220 Zhu & Zhou 2012.  
221 Kucharik 2003. 
222 Zhu & Zhou 2012 s. 9. 
223 Järvenoja et al. 2015 s. 38. 
224 http://interoperability-definition.info/ru/. 
225 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, 23.4.2009, tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta. Ks. vastaava määrittely esim.  IDABC 2004 s. 5 ja Europe Economics 2012b s. 17. 

http://interoperability-definition.info/ru/


40 
 

voimassa olevassa tiedonhallintalaissa vastaavaa määritelmää ei ole.  Kun kyseessä on 

eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoaminen, yhteentoimivuudella tarkoitetaan 

erilaisten ja toisistaan erillisten organisaatioiden kykyä vuorovaikuttaa keskenään niiden 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.226 Tässä tutkielmassa yhteentoimivuudella 

tarkoitetaan tietojärjestelmien kykyä vaihtaa tietoja muiden valmistajien tuotteiden ja 

tuoteperheiden tuotteiden kanssa.  

On keskeistä ymmärtää ero yhteensopivuuden (compatibility) ja yhteentoimivuuden 

välillä. Yhteensopivuus tarkoittaa vaatimusta tuotteen toimimisesta nimenomaan 

vertailukohteena olevan vanhan järjestelmän kanssa sen sijaan, että tuote olisi yleisesti 

yhteentoimiva muiden tuotteiden kanssa.227 Yhteentoimivuuden kriteeri 

tarjouspyynnössä edistää toimittajariippumattomuutta, mutta yhteensopivuuden kriteeri 

taas voi estää sitä.228 Termien merkitysero ei ole tutkimusten mukaan ollut kovin selvää 

julkisille toimijoille tai niitä on käytetty sekaisin.229 Yhteensopivuuskysymysten 

huomioon ottamisessa on toisaalta myös hyviäkin puolia, koska tietyt tuoteperheet tai 

tuotteet voivat toimia erityisen hyvin keskenään, ja tällaisesta edusta voi olla tilaajalle 

riittävästi hyötyä. Tällöinkin tulee kuitenkin pitää hankintaprosessi mahdollisimman 

avoimena.230 

2.7 Tarjoajan ja toimittajan intressit 

Liiketoiminta 

Ohjelmistoliiketoimintaa (software business) harjoittavan yrityksen tavoitteena on tuottaa 

voittoa, ja ohjelmistoliiketoimintamallin valinta on yksi voiton määrään vaikuttavista 

seikoista. Ohjelmistoliiketoiminta perustuu aineettomien tietokoneohjelmistojen ja niihin 

liittyvien palveluiden myymiseen.231 Ohjelmistoliiketoimintamalleja on useita: yritys voi 

keskittyä muun muassa valmisohjelmistoihin, ohjelmistopalveluihin, 

projektisopimuksiin, tuotekehitykseen, ylläpitosopimuksiin, asiantuntija- ja 

 
226 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, 16.9.2009, yhteentoimivuusratkaisuista 
eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 2 artikla.   
227 Ghosh & Glott 2005 s. 30. 
228 Europe Economics 2012b s. 74, Ghosh 2005 s. 14 ja 19. 
229 Ghosh & Glott 2005 s. 30, Ghosh 2005 s. 13-15, Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 836. 
230 Europe Economics 2012b s. 64. 
231 Hyvönen 2003 s. 1.  
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konsulttipalveluihin, lisenssisopimuksiin tai jälleenmyyntisopimuksiin.232 Yleensä 

yrityksen kannalta hyödyllisiä ovat varmat ja vakaat sopimukset.  

Ohjelmistotuotteet ovat valmisohjelmistoja, joita voidaan monistaa ilman muutoksia tai 

vähäisin muutoksin ja näin levittää laajalle asiakaskunnalle. Esimerkiksi 

käyttöjärjestelmät ja toimisto-ohjelmistot ovat ohjelmistotuotteita. Toimittajan 

voittopotentiaali on suuri, koska ohjelmistotuotteiden kopioimisen tuotantokustannus on 

pieni ja asiakaskunta on laaja.233 Esimerkiksi toimisto-ohjelmat ovat julkishallinnon 

yleisiin tarpeisiin hankittavia tuotteita, ja niitä voidaan ostaa ilman kustomointia. 

Asiakaskohtaiset ohjelmistot sen sijaan kehitetään tietyn asiakkaan tarpeisiin. Tästä 

seuraa se, että ratkaisu ei yleensä ole toimittajan monistettavissa. Toimittajan riskit 

hankkeelle ovat pienemmät ja se saa toimituksesta korvauksen, mutta mahdollinen voiton 

määrä on kuitenkin usein pieni verrattuna monistettaviin hankkeisiin.234 Kuitenkin, 

julkishallinnon erityistarpeita koskevat ICT-hankkeet, kuten esimerkiksi poliisin 

tietojärjestelmät, ovat yleensä tällaisia hankintoja, ja niiden hinnat nousevat monesti 

useisiin miljooniin euroihin. 

Riippumatta siitä, onko kyseessä monistettava ohjelmistotuote vai asiakaskohtainen 

ohjelmisto, sisältyy suoritukseen yeensä myös palvelukomponentti, kuten ylläpito ja 

päivitykset, käyttökoulutus ja erilaiset lisäpalvelut ja -ohjelmistot.235 Toimittajalle 

ylläpidon myymisen etuna on tulojen ennakoitavuuden lisääntyminen, kun 

ylläpitosopimukset solmitaan tietylle ajalle. Tämä tasoittaa ohjelmistojen 

kysynnänvaihtelua ja mahdollistaa ohjelmiston kehitystyön.236 Valmistuotteiden ylläpito 

sisältää yleensä oikeuden päivitysversioihin, asiakaskohtaisten ohjelmistojen ylläpito taas 

kattaa usein huollon, korjaukset ja mahdollisesti jopa kehitystyön.237  

Ohjelmistopalvelu (Software as a Service, SaaS) tarkoittaa verkon välityksellä 

toimitettavaa ohjelmistopalvelua, jota ei ole räätälöity asiakaskohtaisesti tai joka ei vaadi 

 
232 Pitkänen et al. 2003 s. 87–103. 
233 Hyvönen 2003 s. 2. 
234 Hyvönen 2003 s. 3. 
235 Hyvönen 2003 s. 3. 
236 Pitkänen et al. 2003 s. 92. 
237 Pitkänen et al. 2003 s. 92. 
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erityistä integrointia asiakkaalta.238 Tämän seurauksena asiakaskohtaiset kustannukset 

ovat matalat, kun kaikille saman palvelun ostaneille tarjotaan monistettu tuote verkon 

välityksellä. Tällöin toimittaja hyötyy mittakaavaedusta.239 Ohjelmistoyritykselle olisi 

usein hyödyllisintä saada myytyä tuotteen sijasta palvelu, sillä tällöin hankinnan 

kohteesta voidaan yleensä saada suurempi tuotto240 ja se jakautuu pidemmälle ajalle 

verrattuna pelkkään tuotteen myymiseen ja mahdolliseen kehitystyöhön,241 kun 

kertamaksun sijaan asiakas maksaa kuukausittain tai vuosittain käyttömaksun.242 SaaS-

liiketoimintamallissa syntyy toiminnan alkuvaiheessa kustannuksia asiakkaiden 

hankkimisesta, jonka jälkeen kuukausimaksu alkaa juosta. Kun toiminta on jatkunut 

muutaman vuoden, tulovirta ylittää summan, joka olisi syntynyt kertalisenssejä 

myymällä, koska liikevaihto tuloutuu myöhemmin. Kertalisenssikaupassa 

lisenssiliikevaihto tuloutuu heti.243 

Toimittajariippuvuus 

Äkkiseltään voisi ajatella, että toimittajaloukun aikaansaamisella olisi lähtökohtaisesti 

positiivisia vaikutuksia toimittajan taloudelliseen asemaan.244 Jos toimittaja pyrkii 

aikaansaamaan toimittajariippuvuutta asiakassuhteita solmiessaan ja siten varmistamaan 

tulevaisuuden tuloja, sen tästä saama hyöty riippuu siitä, onko asiakas kauaskatseinen vai 

toimiiko se lyhytnäköisesti.245 Lisäksi esimerkiksi kahden yksinoikeudellisen 

ohjelmiston toimittajan kilpaillessa keskenään ne tavoittelevat tilauksen jälkeistä 

monopolimaista asemaa, mutta tiettyjen olosuhteiden vallitessa tällainen kiivas kilpailu 

markkinaosuudesta voi olla lopulta haitallisempaa kuin voitosta koituva hyöty. Tilanne 

 
238 Mäkilä et al. 2010 s. 115–118, Rönkkö et al. 2010 s. 115, Chong & Carraro 2006 s. 2, Rönkkö et al. 
2009 s. 62–63. 
239 Chong & Carraro 2006 s. 5, Armbrust et al. 2009 s. 5. 
240 Tuoton määrä voi olla 1,5-kertainen perinteisellä lisenssimaksulla tuotteen hankkineeseen 
asiakkaaseen verrattuna. Inderes 2016 s. 8. 
241 Inderes Oy 2016 s. 8, Kolehmainen 2017. 
242 Armbrust et al. 2009 s. 5, Kolehmainen 2017. 
243 Kolehmainen 2017. 
244 Zhu & Zhou 2012 s. 1. 
245 Tässä kauaskatseisella tarkoitetaan asiakasta, jolla on rationaaliset odotukset tulevista tuotoista ja 
kuluista. Lyhytnäköisellä tarkoitetaan asiakasta, joka on kiinnostunut päätöksen vaikutuksesta lyhyellä 
ajanjaksolla. Esimerkiksi johtaja, jonka palkkio on sidottu pitkän aikavälin tuloksiin, tekee luultavammin 
kauaskatseisia päätöksiä, kuin johtaja, jonka palkkioväli on lyhyempi tai päättymässä. Ks. lisää Zhu & 
Zhou 2012 s. 3 ja 8. 
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on tämä esimerkiksi silloin, jos kokonaishyöty on matalampi kuin kilpailun aiheuttamat 

kulut.246  

Tutkimuksissa on erityisesti nostettu esiin tilanne, jossa yksinoikeudellisen ohjelmiston 

(Proprietary Software) toimittaja kilpailee avoimen lähdekoodin ohjelmistoa vastaan 

(Open Source Software, OSS), ja asiakas on kauaskatseinen. Kilpaillakseen OSS-

ohjelmistoja vastaan yksinoikeudellisen ohjelmiston toimittajan tulee tehdä sen oman 

ohjelmiston valitseminen houkuttelevammaksi, usein madaltamalla sopimuskauden alun 

hintaa. Tämä johtuu siitä, että OSS-ohjelmiston hinta ja hinnan stabiilius voi olla ennalta 

tiedossa. Kauaskatseinen asiakas käsittää, että valitsemalla yksinoikeudellisen 

ohjelmiston kustannukset tulevat olemaan korkeat alun huokean jakson jälkeen. Tällaisen 

asiakkaan hankkimisen kokonaiskustannukset voivat nousta yksityisoikeudellisen 

ohjelmiston toimittajalle niin korkeiksi, että toimittajan saama hyöty voi jäädä 

matalaksi.247 Sen sijaan lyhytnäköisesti toimivan asiakkaan suhteen yksinoikeudellisen 

ohjelmiston toimittajan on huokeaa kilpailla OSS-ohjelmistoja vastaan.248 

Avoin julkaiseminen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot eivät kuitenkaan sovi kaikkien 

tarjoajien liiketoimintamalliin, sillä joidenkin toimittajien liiketoimintamalli perustuu 

lisenssimaksuista saataville tuloille. Tällöin avoimesta julkaisemisesta ei seuraa 

toimittajalle riittävää kannustinta tuotehallinnan tekemiseen ja sovelluksen levittämiseen 

uusille asiakkaille. Tämän seurauksena sovelluksen käyttäjien määrä ei ole yhtä suuri 

kuin avoimen julkaisun ja maksuttoman lisenssin käyttämisen kautta.249 

2.8 Mitä seurauksia toimittajaloukusta voi olla hankintayksikölle ja 

kilpailulle? 

Tutkimuksissa on katsottu, että olisi hyvien käytänteiden mukaista, jos julkinen sektori 

hankkisi ohjelmistonsa avoimiin standardeihin pohjautuen, koska niillä on kilpailulle 

hyödyllinen vaikutus.250 Samalla on katsottu, että tiettyjen teknologioiden tukeminen 

ilman käsitystä niiden avoimuudesta ja vaikutuksista kilpailulle on haitallista sekä 

 
246 Zhu & Zhou 2012 s. 9. 
247 Zhu & Zhou 2012 s. 2 ja 9.  
248 Zhu & Zhou 2012 s. 8. 
249 Järvenoja et al. 2015 s. 46. Ks. ohjelmistoliiketoimintamalleista lisää esim. Evans & Reddy 2003. 
250 Ghosh 2005 s. 1. 
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kilpailulle että sosiaaliselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille.251 Hyvillä käytänteillä 

tarkoitetaan ICT-hankinnoissa esimerkiksi sitä, että hankinta perustuu selkeisiin 

vaatimuksiin ja että lopullinen hankinta myös tehdään niiden pohjalta.252 Esimerkiksi 

kilpailua lisäävät toimet ovat hyvien käytänteiden mukaisia, kuten myös avoimiin 

standardeihin pohjautuvien ohjelmistojen hankkiminen.253  

Huonot käytänteet johtavat ICT-hankinnoissa ei-läpinäkyvään, kilpailua haittaavaan 

syrjintään, joka suosii yksinoikeudellisia ohjelmistoja ja niiden toimittajia.254 Huonojen 

käytänteiden noudattamiselle on syynä esimerkiksi se, että kaikki hankintayksiköt eivät 

välttämättä ole tietoisia paremmista käytänteistä tai siitä, että ohjelmistoja olisi 

mahdollista hankkia esimerkiksi avoimen lähdekoodin ehdoin.255 Tällaiset käytänteet 

eivät johda hankinnoissa kilpailun tasapuolisuuteen ja ne voivat ajaa hankintayksikköä 

muun muassa toimittajariippuvuuteen.256 Hyvien käytänteiden vastaisia ovat muun 

muassa hankintailmoitukset, jotka on nimetty tietyille toimittajille tai tuotteille tai se, että 

hankinnan kohteelta vaaditaan yhteentoimivuutta aiemman ohjelmiston kanssa sen sijaan, 

että tämä tarve määriteltäisiin toiminnallisesti. Nämä toimintatavat ovat kilpailulle 

haitallisia.257 Esimerkiksi tarjouspyynnön vaatimus avoimen lähdekoodin ohjelmistosta 

on huono ilmaisutapa, ja tämä tarve olisi parempi ilmaista teknisin eritelmin ja ottaa se 

huomioon pisteytystä laadittaessa.258 

Toimittajaloukku voi usein johtaa siihen, että uudessa hankinnassa hankintayksikön on 

käytettävä hankinnan kohteen kuvaamiseen tuotteiden nimiä, koska puutteelliset tiedot 

vanhan järjestelmän vaatimuksista ja teknisistä ominaisuuksista estävät tarkemmat 

määrittelyt.259 Useissa tutkimuksissa on todettu, että hankintayksiköt joutuvat nimeämään 

ICT-hankinnoissa tuotemerkkejä tai toimittajia.260 Tuotemerkkeihin viittaaminen on 

kuitenkin sallittua ainoastaan poikkeustilanteissa, joissa hankinnan kohteen kuvaaminen 

 
251 Ghosh et al. 2010 s. 8. 
252 Ghosh et al. 2010 s. 17. 
253 Ghosh et al. 2010 s. 8. 
254 Ghosh et al. 2010 s. 5. 
255 Ghosh et al. 2010 s. 5-6. 
256 Ghosh et al. 2010 s. 14 ja 24. 
257 Valovirta & Alhola 2018 s. 7, Ghosh et al. 2010 s. 46–47. 
258 Ghosh et al. 2010 s. 55. 
259 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2. 
260 Galasso et al. 2016 s. 11, Ghosh et al. 2010 s. 32. 
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ei ole mahdollista muilla unionin sallimilla keinoilla.261 Tällöinkin määritelmän ohessa 

tulee käyttää ilmaisua ”tai vastaava”.262 Nimien ja tuotemerkkien käyttöä on rajoitettu sen 

kilpailulle haitallisen vaikutuksen sekä monopolia aiheuttavan ja innovaatioita 

vähentävän vaikutuksen vuoksi.263  

3 Hankintojen sääntely 

3.1 Hankintalainsäädäntö 

Euroopan talousyhteisöä (EY) perustettaessa vuonna 1957 sisämarkkinoiden 

hajanaisuutta pidettiin erityisen suurena ongelmana. Hajanaisuus johtui kaupan teknisistä 

esteistä eli erilaisista viranomaismääräyksistä ja standardeista, jotka olivat omanlaisiaan 

kussakin jäsenvaltiossa.264 Rooman sopimukseen (1957) ei sisälly nimenomaan julkisiin 

hankintoihin liittyviä säännöksiä, mutta sillä perustetut vapaudet ja oikeudet, eli 

kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto sekä tavaroiden, palveluiden ja 

työskentelemisen vapaus, koskevat myös julkisia hankintoja.265 70-luvulla Euroopan 

yhteisön laajuisen taloudellisen integraation esteenä nähtiin muun muassa valtioiden 

asettamat rajoitteet kilpailulle ja reilun kilpailun tärkeyttä korostettiin.266 1980-luvulta 

alkaen integraatiokehitys alkoi nopeutua EY:n ja Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) 

vuonna 1984 antaman Luxemburgin julistuksen myötä. Julistuksen tavoitteena oli 

teollisuustuotteiden vapaakaupan edistäminen Länsi-Euroopassa, länsieurooppalaisten 

tuotteiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen sekä pidemmällä aikavälillä luoda 

koko Länsi-Euroopan laajuinen talousalue.267  

Euroopan unionin hankintasääntelyn juuret ulottuvat 1960- ja 70-luvuille. Tällöin 

komissio antoi julkisten hankintojen vapauttamista koskevan ehdotuksen ja ensimmäiset 

hankintadirektiivit hyväksyttiin. Tämän jälkeen säädöksiä on päivitetty useaan otteeseen 

 
261 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2. 
262 Hankintadirektiivin 42 artikla kohta 4. 
263 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2. 
264 Åberg & Comment 2014 s. 121. 
265 Sigma – Support for Improvement in Governance and Management 2011 s. 2. Jatkossa “Sigma 2011”. 
266 Komissio 1972 s. 13. 
267 Abrams et al. 1990 s. 5, Åberg & Comment 2014 s. 121–122. 
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vastaamaan yhteiskunnallista kehitystä. Myös kulloinenkin sisämarkkinapolitiikka ja 

yleiset harmonisointitavoitteet ovat vaikuttaneet säädösten sisältöön.268 

Euroopan unionin merkittävin hankintoja koskeva direktiivi kirjoitushetkellä on 

hankintadirektiivi269. Sen lisäksi on säädetty kaksi muuta direktiiviä, eli erityisalojen 

hankintadirektiivi270 ja julkisia käyttöoikeuksia koskeva direktiivi271, sekä kaksi 

oikeusturvadirektiiviä272, jotka vaikuttavat myös Suomen hankintasääntelyn taustalla.273 

Nykyisten hankintadirektiivien yleisenä tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä 

huolehtimalla siitä, että julkisille varoille saataisiin hankinnoissa parempi vastine.274 

Hankintoja käytetään myös yhteiskunnallisten ja muiden julkisen politiikan mukaisten 

tavoitteiden toteuttamiseen.275 

Suomen ensimmäinen julkisia hankintoja koskeva laki tuli voimaan 1.1.1994 

hankintalain (laki julkisista hankinnoista, 1505/1992) myötä. Laki tiesi merkittävää 

muutosta julkisten hankintojen toteuttamiseen, sillä aikaisemmin valtio ja kunnat tekivät 

hankintoja erityisesti kotimaisilta ja paikallisilta toimittajilta.276 Julkisista hankinnoista ei 

valtion hankintoja lukuun ottamatta ollut voimassa yhtenäisiä eri viranomaisia koskevia 

sääntöjä, ja menettelysäännöksetkin olivat hajanaisia. Hallituksen esityksessä (154/1992 

vp) todettiin muun muassa, että hankintalakia edeltävä sääntely keskittyi hankintayksikön 

etujen turvaamiseen, eikä tarjoajien oikeuksia ollut säännelty kovin laajasti. Esimerkiksi 

yrittäjien oikeutta osallistua tarjouskilpailuun ei ollut määritelty tarkasti.277 Lain 

 
268 Kaarresalo 2007 s. 1. 
269 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, 26.2.2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta. 
270 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/25/EU, 26.2.2014, vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY 
kumoamisesta. 
271 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, 26.2.2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä. 
272 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 21.12.1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita 
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta eli ns. ensimmäinen valvontadirektiivi, sekä neuvoston 
direktiivi 92/13/ETY, 25.2.1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta eli ns. toinen valvontadirektiivi. 
273 Pekkala et al. 2019 s. 17. 
274 COM(2017) 572 Making Public Procurement work in and for Europe kohdat 1 ja 2. 
275 COM(2017) 572 Making Public Procurement work in and for Europe kohdat 1 ja 5. 
276 Siikavirta 2015 s. 5. 
277 HE 154/1992 vp s. 3. 
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voimaantulon jälkeen pääsäännöksi muodostui laaja ja avoin kilpailutusvelvollisuus, 

jossa ei voi etukäteen päättää, kuka tulee hankittavan tavaran, palvelut tai rakennusurakan 

toimittajaksi.278  

Paine hankintoja koskevan sääntelyn uudistamiseksi johtui erityisesti siitä, että Suomi 

allekirjoitti Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen (ETA-sopimuksen279) 

2.5.1992. Sopimukseen sisältyi julkisia hankintoja koskevia määräyksiä, joiden 

voimaansaattaminen vaati uuden julkisen sektorin hankintoja koskevan lain säätämistä. 

Tämän lisäksi Suomen pyrkimyksenä oli lisätä kilpailua ja tehostaa kilpailutusta sekä 

yrittäjien tasapuolista kohtelua.280 Unionin sääntely edellytti sitä, että myös kansallisesta 

julkisten hankintojen sääntelystä tuli poistaa protektionistiset ja muut liiketaloudellisesti 

perusteettomat piirteet.281 

Kansallista hankintasääntelyä uudistettiin vuonna 2007. Syy muutokselle johtui jälleen 

tarpeesta päivittää sitä vastaamaan eurooppalaista sääntelyä.282 Keskeisimmät muutokset 

koskivat yhteishankintayksiköiden asemaa, uusia kilpailuttamismenettelyjä ja 

ilmoituskanavia sekä tarjousten vertailuperusteiden pakollista painottamista.283 

Uudistuksen myötä voimaan tuli laki julkisista hankinnoista (348/2007) sekä laki vesi- ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

(349/2007). Tavoitteena oli edelleen tehostaa julkisten varojen käyttöä, selkeyttää 

hankintayksiköiden ostoyhteistyön edellytyksiä sekä varmistaa tarjoajien tasapuolinen ja 

syrjimätön kohtelu.284 

 
278 Siikavirta 2015 s. 5. 
279 Neuvoston ja komission päätös 94/1/EHTY, EY, 13.12.1993, Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen Euroopan 
talousaluetta koskevan sopimuksen tekemisestä (94/1/EHTY, EY). Astui voimaan 1.1.1994. 
280 HE 154/1992 vp s. 3. Hallituksen esityksessä todetaan, että aiemman oikeustilan aikana hankinnoilla 
pyrittiin suosimaan paikallisia ja kansallisia yrityksiä. Hankintojen kotimaisuusasteeseen kiinnitettiin 
huomiota varsinkin suurissa hankinnoissa. Myös noudatettu ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva 
politiikka rajoitti kansainvälisen kilpailun syntymistä. Ks. myös Kaarresalo 2007 s. 4–5. 
281 Kaarresalo 2007 s. 4. 
282 Muutostarpeen aiheuttaja oli maaliskuussa 2004 voimaan tullut direktiivi 2004/18/EY, 31.3.2004, 
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta. 
283 HE 50/2006 vp s. 1. 
284 HE 50/2006 vp s. 1. 
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Seuraavan kerran kansallista hankintalainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2017. Tällöin 

tulivat voimaan laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 

sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016).285 Tällä uudella 

hankintalainsäädännöllä saatettiin kansallisesti voimaan EU:n uudet 

hankintadirektiivit.286 Lisäksi uudistuksessa huomioitiin sekä Euroopan unionin 

tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä että myös kansalliset 

tarpeet yksinkertaistaa sellaisia hankintoja, joihin hankintadirektiivejä ei sovelleta.287 Osa 

uudistuksen tavoitteista oli peräisin hankintadirektiiveistä. Hankintojen sääntelyn 

tavoitteita käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

Hankintalaki sääntelee julkisten toimijoiden tarvitsemien tavaroiden, palveluiden ja 

rakennusurakoiden hankintaa sekä käyttöoikeussopimusten solmimista. ICT-alaan 

liittyvät hankinnat ovat tavara- tai palveluhankintoja, riippuen hankinnan kohteesta.288 

Hankintalaki velvoittaa julkiset hankintayksiköt kilpailuttamaan markkinoilta tehdyt 

hankinnat niiltä osin, kun niitä ei toteuteta omana työnä (HankintaL 1 §).289 Tilaajan 

lisäksi hankintamenettelyyn osallistuvat markkinoilla toimijat, jotka jaotellaan 

hankintamenettelyn vaiheesta riippuen ehdokkaisiin, tarjoajiin ja toimittajiin (HankintaL 

4 §). Hankintalain lisäksi hankintatoimintaan voidaan tai tulee soveltaa esimerkiksi 

hallintolakia (434/2003) ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).290 

Hankintalakia sovelletaan lain 5 §:ssä tarkoitetun hankintayksikön suorittamiin 

hankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin (HankintaL6 §). 5 §:n mukaisia 

hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, 

 
285 Uusi hankintalainsäädäntö kumosi julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007), sähköisestä 
huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain (698/2011), vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) sekä 
julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (614/2007). 
286 Voimaansaatetut direktiivit ovat  niin sanotut hankintadirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi ja erityisalojen 
hankintadirektiivi.  
287 Eskola et al. 2017 s. 19. 
288 Voutilaisen (2010 s. 6) mukaan palveluhankintoja ovat ainakin IT-konsultointipalvelut. Näitä ovat 
esim. tietojärjestelmien määrittely, testaus ja käyttökoulutus. Tavarahankinnoista ks. esim. MAO 90/10 
ja MAO 534/09. 
289 Hankintalain tarkoituksena ei ole rajoittaa hankintayksiköiden mahdollisuutta toteuttaa hankinnat 
omana työnä, jos se on mahdollista. Hankintalailla päinvastoin mahdollistetaan hankintayksiköiden 
omistamien yksiköiden osallistuminen tarjouskilpailuun. Eskola et al. 2017 s. 38 ja 109–112. 
290 Siikavirta 2015 s. 29. 
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evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut 

viranomaiset, valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä sellainen muu 

hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet 

hankinnan arvosta 6 §:n mukaiselta hankintayksiköltä tai joka on muuten katsottavissa 

julkisen vallan piiriin esimerkiksi määräysvallan291 perusteella.292 

ICT-hankinnassa voi olla kyse joko tavarahankinnasta tai palveluhankinnasta, tai näiden 

yhdistelmästä. Tavarahankinnoista säädetään hankintalain 4.1 §:n 3 kohdassa, 

palveluhankinnoista saman pykälän 4 kohdassa. Hankintalain mukaan 

tavarahankintasopimus on hankintasopimus, jolla ostetaan, vuokrataan, liisataan tai 

hankitaan osamaksulla tavara. Tavarahankintaan voi pykälän mukaan sisältyä myös 

kokoamis- tai asennustöitä, joten osa ICT-hankinnoista lukeutuu tavarahankintoihin. 

Palveluhankintasopimus määritellään hankintalain  4.1 §:n 4 kohdassa muuksi kuin 

julkista rakennusurakkaa koskevaksi sopimukseksi, jonka kohteena on palvelujen 

suorittaminen.  

Hankintalain soveltamisalaan on kaksi poikkeussäännöstä, joista toinen määrää yleisistä 

poikkeuksista, kuten sotilas- ja salaisista hankinnoista. Toinen poikkeus koskee 

palveluhankintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa avoimesti, kuten 

työsopimuksia ja kiinteän omaisuuden hankintaa (HankintaL 7 ja 8 §). Perusteluja näille 

poikkeuksille ei juuri löydy hankintalain tai -direktiivien perusteluista, mutta taustalla on 

yleensä hankittavan tavaran tai palvelun luonne sekä poliittiset syyt.293 

Hankintasopimus on määritelty hankintalain 4.1 §:ssä. Sen mukaan 

”hankintasopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, joka on tehty 

yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja 

jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai 

palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan.” 

 
291 Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, jos oikeushenkilön johto on hankintayksikön 
valvonnan alainen (HankintaL 5.2 § 2 kohta). 
292 Lain soveltamisalan laajentamisen tarkoituksena on hankintalain asettamien velvoitteiden 
kiertämisen estäminen. Ks. Siikavirta 2015 s. 114–115. Hankintayksikön käsitteestä ks. lisää Siikavirta 
2015 s. 114–117, Eskola et al. 2017 s. 44–76 ja Kaarresalo 2007 s. 5–6. 
293 Siikavirta 2015 s. 111. 
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Momentista seuraa, että hankinnan määritelmä on laaja, koska se kattaa tavaroiden ja 

palveluiden ostamisen, vuokraamisen tai siihen rinnastettavan toiminnan sekä urakalla 

teettämisen.294 Lähtökohtana onkin, että lain soveltamisalaan kuuluvat kaikki hankinnat, 

jotka koskevat rakennusurakan, tavaran tai palvelun hankintaa.295 Koska hankintalaissa 

ei ole määritelty itse hankintaa, on hankintasopimuksen käsite yksi määräävä tekijä sille, 

milloin hankinta tulee kilpailuttaa.296 Koska hankintasopimus on kahden erillisen 

oikeushenkilön välinen yksityisoikeudellinen sopimus,297 ei saman oikeushenkilön 

sisäisiä sopimuksia ole yleensä katsottu hankintasopimuksiksi, eikä niitä ole tarvinnut 

kilpailuttaa hankintalainsäädäntöä noudattaen.298 

Tämän alaluvun lopuksi käsitellään suorahankintaa, joka liittyy tiiviisti tutkielman 

aiheeseen eli ICT-toimittajaloukkuun. Markkinaoikeuskäytännön perusteella 

hankintayksiköt ovat toisinaan tehneet suorahankintapäätöksiä hankintalain vastaisesti.299 

Koska julkisissa hankinnoissa vallitsee yhtenä pääperiaatteena hankintojen 

kilpailuttaminen avoimesti, suorahankintoja välttäen,300 on suorahankinta 

poikkeuksellinen hankintamenettely, ja sitä voidaan käyttää vain rajatuissa 

tapauksissa,301 jotka määritellään hankintalain 40, 41, 110 ja 119 pykälissä. Unionin 

oikeudessa suorahankinnasta käytetään termiä neuvottelumenettely ilman 

hankintailmoitusta, ja sitä säännellään hankintadirektiivin 32 artiklassa. 

Koska suorahankinnan käyttötilanteet on lueteltu tyhjentävästi, ei suorahankintoja saa 

tehdä vain tarkoituksenmukaisuuteen perustuen. Käytännössä esimerkiksi vaivattomuus 

ja helppous ovat siten perusteita, jotka eivät riitä suorahankinnan perusteeksi. Esimerkiksi 

alaluvussa 2.1 käsitellyt henkilökohtainen lock-in ja hankintayksikön tottumus tietyn 

järjestelmän käyttöön eivät kuitenkaan ole hankintalainsäädännön hyväksymiä perusteita 

tehdä päätös suorahankinnasta. Toimittajaloukku voi johtaa siihen, että uudessa 

hankinnassa hankintayksikön on käytettävä hankinnan kohteen kuvaamiseen tuotteiden 

 
294 Siikavirta 2015 s. 109 ja Eskola et al. 2017 s. 41–42 ja 44. 
295 Eskola et al. 2017 s. 44. 
296 Siikavirta 2015 s. 109. 
297 HE 108/2016 s. 74. 
298 Eskola et al. 2017 s. 39. 
299 Ks. tästä esim. MAO 510/12, MAO 438/14 ja MAO 465–466/14. 
300 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015 s. 145  
301 HE 108/2016 vp s. 133, Työ- ja elinkeinoministeriö 2015 s. 145, Eskola et al. 2017 s. 243, Järvenoja et 
al. 2015 s. 31, Valtiovarainministeriö 2015a s. 66, Siikavirta 2015 s. 100. 
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nimiä, koska tiedonpuute vanhan järjestelmän vaatimuksista ja teknisistä ominaisuuksista 

estää tarkemmat määrittelyt.302 Hankintalainsäädäntö on pyritty koostamaan sellaiseksi, 

että tämänkaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin kansalliset- tai EU-kynnysarvot ylittävien 

hankintojen osalta, kun pelkkä tilaajan preferenssi ei riitä vertailu- tai 

pisteytysperusteeksi. Lähinnä suorahankinnan kielto ja vaatimus kilpailuttaa 

kynnysarvon ylittävät hankinnat voivat vaikuttaa estävästi henkilökohtaisen loukun 

syntymiseen. Asia on kuitenkin pääosin hankintayksikön käsissä. 

Myöskään toimittajan ilmoitus siitä, että se on ainoa markkinoilla oleva toimittaja, joka 

pystyy täyttämään hankintayksikön tarpeen, ei riitä suorahankinnan perusteeksi,303 kuten 

ei myöskään markkinakartoituksen tulos, jonka mukaan vain yksi toimittaja täyttää 

hankintayksikön vaatimukset.304 Jälkimmäinen on mahdollista ICT-hankinnassa vain, 

jos: 

”2) 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;”. (HankintaL 

40.1 § 2 kohta) 

Säännöksestä seuraa hankintayksikölle laaja perusteluvelvollisuus. Vaihtoehtoisten ja 

korvaavien ratkaisujen mainitsemisesta seuraa, että suorahankintaa ei voi tehdä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa markkinoilla on esimerkiksi useampi toisiaan vastaava 

ohjelmisto.305 Suorahankinnan kieltoon ei ole syytä suhtautua sallivammin 

tietojärjestelmiä hankittaessa, vaikka ala onkin erityisen otollinen toimittajaloukkuun 

joutumiseen. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että hankintayksiköt joutuvat nimeämään 

ICT-hankinnoissa tuotemerkkejä tai toimittajia. Määrä on vaihdellut 16 ja 36 prosentin 

 
302 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2. 
303 Valtiovarainministeriö 2015a s. 66. 
304 Valtiovarainministeriö 2015a s. 69. 
305 Valtiovarainministeriö 2015a s. 69. Ks. myös esim. MAO 207/09. 
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välillä.306 Suorahankinnan käyttäminen perusteetta on tarjoajien yhdenvertaisen ja 

syrjimättömän kohtelun periaatteiden vastaista. 

3.2 Hankintojen sääntelyn tavoitteet ja periaatteet ICT-hankintojen 

näkökulmasta 

Tässä alaluvussa käsitellään unionin hankintojen sääntelyä koskevia tavoitteita ja 

kansallisia tavoitteita sekä unionin periaatteita ja kansallisia periaatteita. Unionin 

keskeiset julkisia hankintoja koskevat tavoitteet liittyvät EU:n perusvapauksiin ja 

sisämarkkinoihin,307 mutta 2000-luvun alkupuolelta alkaen julkisilla hankinnoilla ja 

niiden sääntelyllä on alettu ajaa myös muita tavoitteita, kuten ympäristönsuojelua ja 

sosiaalisten näkökohtien huomioimista.308 Tavoitteiden osalta alaluvussa keskitytään 

kuitenkin unionin alkuperäisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin tavoitteisiin. 

Hankintadirektiivin alussa todetaan, että sitä antaessaan Euroopan parlamentti ja 

neuvosto ovat ottaneet huomioon SEUT 53, 62 ja 114 -artiklat. Näin julkisia hankintoja 

koskeva lainsäädäntö, joka on sekundaarilainsäädäntöä, on kytketty unionin 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteyteen.309 Kuten todettu, unionin hankintojen 

keskeisenä tavoitteena on julkisten hankintojen sisämarkkinoiden avaaminen kaikille 

eurooppalaisille yrityksille.310 Lisäksi sääntelyllä tavoitellaan julkisten varojen käytön 

tehostamista311, laadukkaiden, kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämistä sekä 

tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien luomista julkisissa hankinnoissa.312 Julkisten 

varojen käytön tehostaminen on kuitenkin luonteeltaan vahvemmin kansallinen kuin 

unionin tavoite.313 

 
306 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 2 lähteineen. 
307 Pekkala et al. 2019 s. 34. 
308 Nämä tavoitteet on mainittu komission tiedonannossa COM(2011) 206 Single Market Act – Twelve 
levers to boost growth and strengthen confidence – “Working together to create new growth kohta 
2.12. Ks. myös HE 108/2016 s. 5 ja Pekkala et al. 2019 s. 46. 
309 Ks. lisää näiden suhteesta esim. Pekkala et al. 2019 s. 34. 
310 Pekkala et al. 2019 s. 21 ja 3, Eskola et al. 2017 s. 19.  
311 COM(2010) 2020 Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth kohta 4.3, 
Pekkala et al. 2019 s. 46, Eskola et al. 2017 s. 19, Ghosh 2005 s. 14. 
312 COM(2011) 206 Single Market Act – Twelve levers to boost growth and strengthen confidence – 
“Working together to create new growth kohta 2.12, Eskola et al. 2017 s. 23, Pekkala et al. 2019 s. 34. 
313 Pekkala et al. 2010 s. 34. 
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Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan Euroopan unionin sisämarkkinoista, 

sillä Euroopan komission tilastojen mukaan viranomaiset käyttävät EU:ssa vuosittain 

noin 14 prosenttia bruttokansantuotteesta julkisiin hankintoihin, mikä euromääräisesti 

tarkoittaa yli 1,9 biljoonaa euroa314. Sen lisäksi, että kilpailuttamisprosessilla tavoitellaan 

kokonaisedullisimman vaihtoehdon löytämistä, on sen tarkoituksena myös varmistaa 

julkisten varojen rehellinen ja oikeudenmukainen käyttö esimerkiksi tasapuolisella ja 

objektiivisella toiminnalla.315 Nämä tavoitteet tukevat toisiaan: kun hankintayksikkö 

edistää esimerkiksi pk-yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan julkisiin kilpailutuksiin, 

tehostuu julkisten varojen käyttö ja myös hankintayksikön valinnanmahdollisuudet 

lisääntyvät.316 

Voimassa olevan hankintalain yleisperustelujen mukaan uudistuksen tavoitteena oli 

julkisten varojen käytön tehostaminen niin, että käytössä olevilla rajallisilla resursseilla 

pystyttäisiin hankkia laadultaan parhaat tuotteet ja palvelut, samalla avaten julkisten 

hankintojen markkinat unionin laajuiselle kilpailulle. Lisäksi tavoitteena oli julkisten 

palveluiden tehostaminen ja laadun parantaminen sekä kilpailukyvyn, talouden kasvun ja 

työllisyyden edistäminen.317 Jäljempänä hallituksen esityksessä mainitaan myös 

hankintamenettelyjen keventäminen ja niiden joustavoittaminen, pk-yritysten aseman 

parantaminen hankinnoissa, yhtenäisten ja asianmukaisten menettelyjen varmistaminen 

sekä hankintojen valvonnan kehittäminen perustamalla Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 

hankintalainsäädännön valvontatehtävä. Lisäksi haluttiin korostaa julkisten hankintojen 

roolia yhteiskuntapolitiikan toteuttamisessa.318 

Hankintalain 2.1 § kuuluu seuraavasti:  

”Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 

laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä 

turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota 

 
314 Arvio ei sisällä yleishyödyllisten laitosten menoja. 
315 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 255. 
316 Unionin tavoitteena on lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisten hankintojen 
kilpailutuksiin. Ks. esim. hankintadirektiivin johdanto-osan kohdat 78-84 sekä komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja: Eurooppalaiset julkisia hankintoja  koskevat käytännesäännöt, joilla parannetaan pk-
yritysten mahdollisuuksia saada julkisia hankintasopimuksia (2008). 
317 HE 108/2016 s. 5. 
318 HE 108/2016 s. 32. 
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tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen 

tarjouskilpailuissa.” 

Miksi julkisia hankintoja varten säännellään tiukasti verrattuna yksityisten hankintojen 

suorittamisen vapauteen? Ensinnäkin julkisissa hankinnoissa käytetään verovaroja. 

Julkisissa hankinnoissa epäonnistuminen hukkaa niitä, ja se voi myös vaikuttaa 

tarpeellisten palvelujen laatuun ja saatavuuteen, vähentäen luottamusta viranomaisten 

toimintaan. Luottamusta vähentää erityisesti korruptiosta tai puutteellisesta 

hankintaosaamisesta aiheutuva hankintojen epäonnistuminen.319 Toisekseen julkisten 

hankintojen lainsäädännöllä on kaksi jo edellä mainittua keskeistä tavoitetta, joiden 

toteuttamiseen tarvitaan erityissääntelyä: julkisten hankintojen sisämarkkinoiden 

avaaminen kaikille eurooppalaisille yrityksille320 ja julkisten varojen käytön 

tehostaminen kilpailua lisäämällä321. ja Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää 

unioninlaajuista yhteneväistä sääntelyä. 

Julkisten hankintojen sääntelyn voidaan siis nähdä kohdistuvan kahden eri tavoitteen 

toteuttamiseen: sekä itse hankintojen suorittamiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen 

että yleisemmin julkisen sektorin toimintaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseen. 

Sääntelyn tarkoituksena on muun muassa edistää tervettä ja tehokasta taloudellista 

kilpailua, poistaa palvelujen tarjoamisen vapauteen ja tavaroiden vapaaseen 

liikkuvuuteen kohdistuvia esteitä, tukea EU:n yhteismarkkinoiden kehitystä sekä avata 

julkiset hankinnat yhteisönlaajuiselle kilpailulle. Lisäksi tavoitteena on julkisen sektorin 

toimintaan liittyvän rakenteellisen tehottomuuden sekä hankintamenettelyihin liittyvän 

korruption poistaminen.322  

Noudatettavien oikeusperiaatteiden osalta unionin sääntely ja kansallinen sääntely eivät 

juurikaan eroa. Julkisissa hankinnoissa noudatettavat ja hankintalainsäädännön 

 
319 Siikavirta 2015 s. 29. 
320 Ks. sisämarkkinoiden avaamisesta Pekkala et al. 2019 s. 21, Eskola et al. 2017 s. 19. 
321 Ks. kilpailun lisäämisestä COM(2010) 2020 Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth kohta 4.3, Eskola et al. 2017 s. 19, Ghosh 2005 s. 14. Ks. kuitenkin myös Siikavirta 2015 
s. 100, jossa todetaan, että ainakaan vanha hankintalaki ei juuri mahdollistanut markkinoiden todellisen 
kilpailullisuuden huomioimista kilpailuttamisesta päätettäessä. 
322 Kaarresalo 2007 s. 2, Sigma 2011 s. 4–6. 
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vahvistamat periaatteet ovat avoimuus, suhteellisuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys.323 

Nämä periaatteet ja niiden noudattamisvelvollisuus on peräisin Euroopan unionin 

toiminnasta tehdystä sopimuksesta (SEUT)324 ja  Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännöstä, ja ne tulee huomioida muun muassa hankinta-asiakirjojen 

julkisuudessa, teknisten eritelmien määrittelyssä, hankintamenettelyn valinnassa, 

ehdokkaiden ja toimittajien valitsemisessa sekä hankintasopimusten solmimisessa.325  

Periaatteiden merkitystä korostaa se, että hankintalainsäädännön kattavuudesta 

huolimatta kaikkiin esiin tuleviin kysymyksiin ei löydy vastausta hankintalaista. Tällöin 

asia ratkeaa yleensä arvioimalla kysymystä hankintalainsäädännön tavoitteiden ja 

tarkoitusten sekä periaatteiden pohjalta.326 Lisämerkitystä periaatteiden painoarvolle tuo 

kansallisen hankintamenettelyn keventyminen sekä se, että periaatteita on noudatettava 

myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.327 Periaatteiden noudattamisen 

lisäksi hankintayksikön tulee hyödyntää voimassaolevat kilpailuolosuhteet328 (HankintaL 

2 §) eli markkinat, jotta saadaan aikaan todellista kilpailua ja optimaalinen hinta tai hinta-

laatusuhde voidaan määrittää.329 Tavoitteilla ja periaatteilla on keskeinen merkitys 

hankintalainsäädännön soveltamisessa ja tulkitsemisessa. 

Hankintalain 3 §:ssä ilmaistaan hankintamenettelyssä noudatettavia, Euroopan unionista 

seuraavia periaatteita, vaikka niitä ei pykälässä periaatteiksi nimetäkään. Periaateluonne 

selviää hankintalain esitöistä.330 Pykälä kuuluu seuraavasti: 

 
323 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU johdanto-osan 1 kohta, Pekkala et al. 209 
s. 34, Eskola et al. 2017 s. 34, Siikavirta 2015 s. 95, Sigma 2011 s. 2–3. 
324 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU johdanto-osan 2 kohta. 
325 Sigma 2011 s. 2–3. 
326 Pekkala et al. 2019 s. 37. 
327 Ajatus on ilmaistu vanhan hankintadirektiivin 2004/18/EY johdanto-osan 2-kappaleessa. Lisäksi 
unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut tämän kannan jo tapauksessa C-324/98, Telaustria Verlags 
GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, ECLI:EU:C:2000:669. Ks. myös Eskola et al. 2017 
s. 33 ja 37, Sigma 2011 s. 2. 
328 Ajatus normaalien kilpailuolosuhteiden hyödyntämisestä juontuu vuodesta 1951. Ks. Sopimus 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta artikla 5. 
329 Hankintadirektiivin johdanto-osan 90 kohta, Eskola et al. 2017 s. 24, Kaarresalo 2007 s. 4, 100–101 ja 
Ruuskanen 2019a. 
330 HE 108/2016 vp s. 73–74. 
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”Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita 

toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja 

suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 

Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana tai tarjoajana on hankintayksikön 

organisaatioon kuuluva yksikkö, hankintayksikön omistama yhteisö tai 

laitos taikka toinen hankintayksikkö, sitä on kohdeltava samalla tavoin kuin 

muita ehdokkaita ja tarjoajia.” 

Avoimuusperiaate331 ilmentää pykälän avoimen toiminnan vaatimusta. Se on yleinen 

julkista hallintoa koskeva periaate, joka perustuu Euroopan unionin 

perustamissopimukseen sekä kansalliseen lainsäädäntöön.332 Julkisten hankintojen osalta 

periaatteesta seuraa, että hankinnat tulee kilpailuttaa julkisella tarjouskilpailulla, johon 

kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset voivat osallistua.333 

Avoimuusperiaatteen ilmentymiä ovat esimerkiksi hankintaa koskevien asiakirjojen ja 

menettelyn julkisuus sekä toimittajien mahdollisuus saada tieto tulevasta hankinnasta.334 

Esimerkiksi yhteentoimivuutta koskevilta tarjouspyynnössä ilmoitetuilta vaatimuksilta 

edellytetään avoimuutta, jotta tarjoajat pystyvät arvioimaan, sopivatko niiden tuotteet tai 

palvelut hankintayksikön tarpeisiin.335 

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyssä asetettujen vaatimusten tulee 

olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden.336 Tästä seuraa käytännössä, 

että esimerkiksi tarjoajien soveltuvuusehtoja asetettaessa muun muassa hankinnan 

luonteella ja arvolla on merkitystä ja tarjouspyynnön sisällön tulee olla suhteessa 

hankinnan laatuun nähden.337 Suhteellisuusperiaate on esimerkki siitä, kuinka sääntelyn 

 
331 Käytetty termi vaihtelee suomenkielisissä käännöksissä, sillä joissain asetuksissa ja tiedonannoissa 
siitä käytetään myös nimitystä läpinäkyvyys. Englanninkielisen version termiä transparency käytetään 
johdonmukaisesti, joten suomenkielisissä versioissa kyse on samasta asiasta termien vaihtelusta 
riippumatta. Ks. tästä esim. Paukku 2020 s. 186 lähteineen. 
332 HE 108/2016 vp s. 73, HE 50/2006 vp s. 124, Pekkala et al. 2019 s. 34. 
333 Järvenoja et al. 2015 s. 31. 
334 HE 50/2006 vp s. 124, Eskola et al. 2017 s. 34, Kaarresalo 2007 s. 104. 
335 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 843. 
336 Unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut tämän kannan tapauksessa C-358/12, Consorzio Stabile 
Libor Lavori Pubblici v. Comune di Milano, ECLI:EU:C:2014:2063. Ks. myös esim. HE 108/2016 vp s. 73–74 
ja HE 50/2006 vp s. 124 ja Pekkala et al. 2019 s. 36. 
337 HE 50/2006 vp s. 124, Eskola et al. 2017 s. 34–35. 
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keventyminen korostaa periaatteiden merkitystä, sillä hallituksen esityksen mukaan 

kyseisen periaatteen asema korostuu uudistetussa hankintalaissa.338 ICT-hankinnoissa 

suhteellisuusperiaate ilmenee esimerkiksi siten, että suhteettomia yhteentoimivuutta 

koskevia teknisiä vaatimuksia ei saa asettaa.339 

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu pohjautuu Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen sisämarkkinavapauksia ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa 

koskeviin periaatteisiin sekä hankintadirektiiviin.340 Periaate edellyttää, että kaikkia 

kilpailutukseen osallistuvia tulee kohdella yhdenvertaisesti ja syrjimättä.341 Hankintalain 

3 §:ssä ajatus on esitetty samansisältöisenä. Tasapuolisen kohtelun vaatimus on myös 

hallintolain 6 §:n mukainen hyvän hallinnon periaate, ja se edellyttää esimerkiksi sitä, 

että hankintamenettelyyn liittymättömien seikkojen ei saa antaa vaikuttaa ehdokkaiden ja 

tarjoajien kohteluun.342 Syrjimättömyyden vaatimuksesta seuraa, että eri alueilta olevia 

ehdokkaita tai tarjoajia on kohdeltava samoin kuin esimerkiksi paikallisia yrityksiä.343 

Samanlaisia tilanteita tulee kohdella samalla tavoin, eikä erilaisia tilanteita saa kohdella 

samalla tavalla.344 

Kun hankintayksiköiltä vaaditaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, on sillä 

osaltaan vaikutus toimittajariippuvuuden välttämisessä.345 Tätä periaatetta noudatettaessa 

esimerkiksi hankintayksikön tottumus tietyn toimittajan tuotteiden käyttämiseen ei saa 

uudessa kilpailutuksessa painoarvoa. Kun hankintayksikkö velvoitetaan kilpailuttamaan 

hankintansa avoimuusperiaatteen mukaisesti, saattaa uusi tarjous johtaa toimittajan ja/tai 

tuotteen vaihtamiseen. Tästä seuraa toimittajariippuvuuden vähenemistä. Mikäli 

avoimuus- ja kilpailuttamisvelvollisuutta ei olisi, saattaisivat hankintayksiköt vanhasta 

tottumuksesta uusia sopimuksiaan aiempien toimittajien kanssa, mahdollisesti joutuen 

yhä enemmän riippuvaiseksi senhetkisestä toimittajasta. 

 
338 HE 108/2016 vp s. 74. Eskolan et al. mukaan keventyminen johtuu siitä, että esimerkiksi kansallisia 
sosiaali- ja terveyspalveluhankintoja koskevat säännökset ovat aiempaa yksinkertaisemmat ja 
joustavammat. Ks. tästä Eskola et al. 2017 s. 35. 
339 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 843. 
340 Pekkala et al. 2019 s. 34. 
341 Pekkala et al. 2019 s. 34. 
342 HE 50/2006 vp s. 47, Kaarresalo 2007 s. 102. 
343 HE 50/2006 vp s. 47. 
344 Sigma 2011 s. 5. 
345 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 843. 
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Edellä esitellyn neljän yleisesti tunnetun periaatteen lisäksi myös yhteentoimivuus on 

Euroopan unionin noteeraama periaate: yhteentoimivuuden merkityksen vuoksi komissio 

on määritellyt 12 yhteentoimivuuden periaatetta niiden organisaatioiden 

hyödynnettäväksi, jotka haluavat tehdä yhteistyötä julkisten palvelujen tarjoamiseksi. 

Määritelmässä yhteentoimivuus on jaettu neljään tasoon: tekniseen, semanttiseen, 

organisatoriseen ja oikeudelliseen yhteentoimivuuteen.346 Yhteentoimivuus on 

oikeudellinen käsite ja poliittinen tavoite, joka ilmenee toiminnallisina vaatimuksina 

sääntelyssä. Yhteentoimivuus on hankintojen toteuttamista ohjaava oikeusperiaate.347  

Yhteentoimivuuden edellytys edistää tiedon vapaata liikkuvuutta unionin alueella ja sen 

avulla voidaan myötävaikuttaa unionin sisämarkkinoiden toimintaan niin, että 

jäsenvaltiot eivät voi asettaa sisämarkkinoiden toimintaa estäviä kelpoisuusvaatimuksia 

tietojärjestelmilleen.348 Euroopan unioni on pyrkinyt lisäämään yhteentoimivuutta 

esimerkiksi standardoimis-,349 tietokoneohjelma- ja palveludirektiiveillä350. 

Merkittävyytensä vuoksi yhteentoimivuus on poliittisella tasolla nostettu unionin 

päämäärien edistämisen periaatteeksi.351 Yhteentoimivuuden vaatimuksilla on 

kilpailuoikeudellinen merkitys, koska niillä pyritään estämään toimittajaloukkutilanteita, 

jotka rajoittavat markkinoiden tehokasta toimimista esimerkiksi rajaamalla mahdollista 

toimittajapiiriä, koska tällaiset tilanteet ovat ongelmallisia myös eurooppalaisen 

kilpailuoikeuden tasolla.352 

Hankintadirektiivit keskittyvät hankintayksiköiden yksittäisten toimien vahtimisen ja 

kontrolloimisen sijaan tasapuolisen kilpailun varmistamiseen ja hankintamenettelyn 

puolueettomuuteen. Tähän pyritään sääntelemällä hankintoja pääasiallisesti periaatteiden 

kautta. Esimerkiksi hankintadirektiivissä mainitaan yhdenvertaisuuden ja/tai avoimuuden 

 
346 COM(2017) 134 European Interoperability Framework – Implementation Strategy kohta 4.1, 
COM(2010) 744 Towards interoperability for European public services kohta 3.1. 
347 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 834. 
348 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 839. 
349 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, 22.6.1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä. 
350 Direktiivi 2006/123/EY, 12.12.2006, palveluista sisämarkkinoilla.  
351 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 839. 
352 Ks. yhteentoimivuuden kilpailuoikeudellisesta merkityksestä Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 837. 
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periaate johdanto-osassa 17 kohdassa353 ja yhdeksässä artiklassa354. Hankintojen 

sääntelyllä ei otetakaan kantaa esimerkiksi siihen, mikä on milloinkin 

tarkoituksenmukaisin tapa järjestää hankinta.355 Tällä, enemmän ohjaavalla kuin tarkasti 

määräävällä lähestymistavalla, hankintayksiköille mahdollistetaan itsenäinen ja 

tarkoituksenmukainen päätöksenteko, kun hankintayksikölle annetaan lähinnä raamit, 

joiden puitteissa toimia.  

Erityisesti näennäiset kilpailutukset on katsottu ongelmaksi eurooppalaiselle kilpailulle, 

koska ne vahvistavat kilpailulle haitallisia markkinarakenteita ja vaikeuttavat uusien 

toimijoiden tulemista markkinoille.356 Näennäisestä kilpailusta357 on kyse silloin, kun 

hankintayksikkö on sellaisessa tilanteessa, jossa vain yksi toimittaja pystyy toteuttamaan 

hankinnan esimerkiksi siksi, että vain sillä on oikeus päästä käsiksi järjestelmän 

lähdekoodiin. Jos hankintayksikkö tällöin edellyttää hankittavalta tuotteelta 

yhteensopivuutta vanhaan järjestelmään yhteentoimivuuden sijaan, muodostuu 

kilpailusta vain näennäinen toimenpide,358 koska muut kuin alkuperäinen toimittaja eivät 

tosiasiassa pysty toteuttamaan hankintaa. Yhteensopivuutta edellyttäessään 

hankintayksikkö vahvistaa toimittajariippuvuussuhdetta. 

3.3 Tiedonhallintalaki ja yhteentoimivuus 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa eli tiedonhallintalaissa säädetään 

julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuuden 

edistämisestä ja varmistamisesta. Tietojärjestelmiä hankkiessaan hankintayksikön on 

otettava huomioon tiedonhallintalain säännökset. Tämä johtuu siitä, että 

tiedonhallintalain 4 §:ssä lueteltujen viranomaisten, kuten valtion virastojen ja kuntien, 

tulee 3 §:n mukaisesti soveltaa lakia tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön 

tietoaineistoja käsitellessään, ellei muualla laissa toisin säädetä. Tiedonhallinnalla 

 
353 Hankintadirektiivin 2014/24/EU johdanto-osan kohdat 1, 36, 37, 45, 52, 58, 59, 61, 68, 73, 80, 82, 90, 
101,110 ja 114, 126. 
354 Hankintadirektiivin 2014/24/EU artiklat 18(1), 24, 29(5), 30(3), 31(4),40, 41, 56(3), 76(1). 
355 Eskola et al. 2017 s. 29. 
356 COM(2011) 15 Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy Towards a more 
efficient European Procurement Market kohta 3.2. 
357 Ks. näennäisestä kilpailusta COM(2011) 15 Green Paper on the modernisation of EU public 
procurement policy Towards a more efficient European Procurement Market kohta 3.2, Lehtoviita & 
Voutilainen 2015 s. 837. 
358 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 837. 
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tarkoitetaan muun muassa viranomaisen toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia 

toimia viranomaisen tietoaineistojen ja niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin 

sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi (tiedonhallintalain 2.1 § 9 kohta). 

Tiedonhallintalain 3.1 §:n 2 kohdassa määritellään tietojärjestelmä tiettyä 

käyttötarkoitusta varten kerätyistä tiedoista muodostetuksi automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla pidetyksi tiedostoksi tai tietovarannoksi, jonka avulla käyttäjä 

voi tuottaa palveluja tai suorittaa muita tehtäviä järjestelmän käyttötarkoituksen ja 

tietojen käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti.  

Tiedonhallintalain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on: 

”1) varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas 

hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi; 

2) mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas 

hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota 

palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti 

ja laadukkaasti; 

3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.” 

Tiedonhallintalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että tiedonhallintalain 

tavoitteena on tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden edistäminen.359 

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus on nähty tärkeänä huomioonotettavana asiana 

julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa.360 Julkiselle sektorille on erityisen tärkeää se, että 

tiedot kulkevat jouhevasti osastojen, organisaatioiden ja hallinnon tasojen välillä, 

sidosryhmiä kuten yrityksiä ja kansalaisia unohtamatta.361 Tiedonhallintalaissa ei oteta 

kantaa siihen, miten tai missä hankinnan vaiheessa kilpailutusta yhteentoimivuutta pitäisi 

arvioida tai miten yhteentoimivuuden vaatimukset tulisi asettaa. Yhteensopivuuden 

edellyttäminen tai suosiminen voi itse asiassa olla julkisten hankintojen periaatteiden 

 
359 HE 284/2018 vp s. 61. 
360 Ks. esim. Työ- ja elinkeinoministeriön raportti 21 polkua kitkattomaan Suomeen (4/2013) ja Järvenoja 
et al. 2015 s. 25–26. 
361 Ghosh et al. 2010 s. 16. 
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vastaista, koska se asettaa aiemman toimittajan etulyöntiasemaan, mikä on 

hankintalainsäädännön tavoitteiden vastaista.362 Vertailuperusteiden täytyy olla 

objektiivisia ja syrjimättömiä, eikä niistä saa seurata hankintayksikölle rajoittamatonta 

valinnanvapautta tarjousten vertailussa.363 

Tiedonhallintalain 2.1 §:n 13 kohdassa todetaan tietovarantojen yhteentoimivuudesta 

seuraavaa:  

”tietovarantojen  yhteentoimivuudella [tarkoitetaan] tietojen hyödyn-

tämistä  ja  vaihtoa  eri  tietojärjestelmien välillä siten, että tietojen 

merkitys ja käytettävyys säilyvät.” 

Yhteentoimivuuden edellytyksestä seuraa, että jo alkuperäistä hankintaa tehdessään 

hankintayksikön pitäisi huolehtia siitä, että senhetkiset ja tulevat tietojärjestelmät ja 

ohjelmistokomponentit voidaan integroida keskenään ja välttää siten yhden toimittajan 

tietojärjestelmäarkkitehtuuriin lukkiutuminen.364 Yhteentoimivuuden  todennäköisyyttä 

voidaan lisätä esimerkiksi tämän tutkielman 2-luvussa mainituilla tavoilla, kuten avoimia 

standardeja tai avointa lähdekoodia hyödyntämällä tai käyttämällä avoimia rajapintoja. 

Kokonaisarkkitehtuurin toimiva rakenne on merkittävä tekijä tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden kannalta. Esimerkiksi kuntien osalta kokonaisarkkitehtuurin 

suunnitteluvelvollisuus tarkoittaa, että kunnan on kokonaisarkkitehtuuria määrittäessään 

ja kuvatessaan ilmoitettava, kuinka se on lakisääteiset tehtävänsä järjestänyt. Tämä 

tarkoittaa sitä, että esimerkiksi käytettävien tietovarantojen, kuten henkilörekisterien ja 

muiden tietokantojen, sekä ohjelmistojen ja laitteiden on käytävä selostuksesta ilmi.365 

Kokonaisarkkitehtuurin yhdenmukainen kuvaus helpottaa järjestelmien yhteen liittämistä 

esimerkiksi kuntaliitoksissa.366 

Tiedonhallintalain 5.3 §:n mukaan julkisen hallinnon viranomaisen on tietojärjestelmiä 

olennaisesti muuttaessaan tai uusia tietojärjestelmiä käyttöön ottaessaan otettava 

 
362 Ainakin tilanne, jossa hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa selkeästi ilmaissut, mitä 
yhteensopivuudella tarkoittaa, vaatimus on herkästi katsottu hankintasäännösten vastaiseksi. Ks. tästä 
esim. MAO 142/13. 
363 HE 108/2016 s. 202. 
364 Valtiovarainministeriö 2015a s. 70. 
365 Valtiovarainministeriö 2015a s. 44. 
366 Valtiovarainministeriö 2015a s. 44 ja 70. 
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huomioon tietovarantojen yhteentoimivuus ja se, että niitä voidaan hyödyntää myös 

jatkossa tietoaineistoja muodostettaessa ja käytettäessä. Tämä edistää julkisten varojen 

tehokasta käyttöä ja kilpailun toimivuutta. Tiedonhallintalakia edeltäneessä laissa eli 

julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa ei määritelty sitä, miten tai 

missä hankintaprosessin vaiheessa yhteentoimivuutta olisi tullut arvioida, tai kuinka 

yhteentoimivuuden vaatimukset olisi tullut asettaa.367 Käytännössä yhteentoimivuus 

varmistettiin ja edelleen varmistetaan julkisia hankintoja toteutettaessa erityisesti 

asettamalla tarjouspyynnössä yhteentoimivuutta koskevia vaatimuksia.368 

Hankintayksikkö voi varmistaa yhteentoimivuutta vaatimalla järjestelmältä esimerkiksi 

tämän tutkielman 2-luvussa käsiteltyjä teknisiä ominaisuuksia. Jos ominaisuuksia ei 

tarjouspyyntövaiheessa vaadita, myöhemmin saattaa olla liian myöhäistä, kun 

yhteentoimivuutta edistäviä ratkaisuja ei voida pisteyttää tarjouksia vertailtaessa, jos siitä 

ei ole ilmoitettu riittävän aikaisessa vaiheessa. 

3.4 JIT-ehdot 

JIT-ehdot eli julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot ovat julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan eli JUHTA:n laatima vakioehtokokoelma, jota 

JUHTA suosittelee sovellettavan julkisen sektorin IT-hankinnoissa.369 Ne eivät siten ole 

velvoittavaa sääntelyä, vaan vapaaehtoisesti hyödynnettäviä ehtoehdotelmia. Ehtojen 

virallinen nimi on JHS 166 -suositus.370 Ehtokokoelmaa on uudistettu kerran: 

kirjoitushetkellä uusimmat ehdot ovat JIT 2015 -ehdot, ensimmäinen ehtokokoelma on 

vuodelta 2007. Vuoden 2015 uudistuksessa tarkistettiin ongelmallisiksi osoittautuneita 

sopimuskohtia ja päivitettiin ehtoja huomioimaan valtionhallintoon ja ICT-toimialaan 

kohdistuneet muutostrendit ja uudet vaatimukset.371 Lisäksi ehdoilla tuli muun muassa 

edistää hankintojen kohteiden rajapintojen avoimuutta, avoimen lähdekoodin käyttöä ja 

ehkäistä toimittajaloukkujen syntymistä.372 JIT-ehdot soveltuvat moniin julkisen 

hallinnon ICT-hankintatarpeisiin, mutta ehtojen kommentaariteoksessa korostetaan 

 
367 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 841. 
368 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 834–835. 
369 JUHTA – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot. 
15.5.2018 s.  i/11. Jatkossa ”JIT 2015 – Yleiset ehdot”. 
370 JUHTA http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166. 
371 Järvenoja et al. 2015 s. 21-22. 
372 TrVM 2/2012 vp, Valtiovarainministeriö 2015b s. 1, Järvenoja et al. 2015 s. 21-22. 

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166
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hankintasopimuksen keskeisintä roolia onnistuneen hankinnan toteuttamisessa.373 Jos 

JIT-ehtoja halutaan hyödyntää, niitä tulee siten käyttää hankintasopimuksen lisänä ja 

poimia ehtokokoelmasta hankintaan soveltuvat ehdot. Osaksi tarjouspyyntöä vakioehdot 

otetaan joko liittämällä ne osaksi tarjouspyyntöä tai viittaamalla niihin.374 Mikäli 

sopimukseen halutaan liittää jotkin JIT-erityisehdoista, tulee myös yleiset ehdot liittää 

sopimukseen.375 

JIT-ehtojen lisäksi on erikseen yleiset sopimusehdot tavara- ja palveluhankinnoille. Nämä 

ovat JYSE 2014 Tavarat ja JYSE 2014 Palvelut. Ne on tarkoitettu nimiensä mukaisesti 

tavara- ja palveluhankintoihin, ilman toimialakohtaista rajoittavuutta376 toisin kuin JIT-

ehdot, jotka on rajattu vain IT-hankintoihin. JYSE-ehtoja voidaan käyttää myös IT-

hankintoihin, mutta se ei ole suositeltavaa, koska ne eivät huomioi IT-hankintojen 

erityispiirteitä ja niille asetettavia vaatimuksia.377  

JIT-ehdoilla pyritään ehkäisemään toimittajaloukkua. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa 

on todettu, toimittajaloukku voi syntyä immateriaalioikeuksien ja sopimusehtojen lisäksi 

esimerkiksi tilaajan osaamattomuudesta sekä siitä, että muut toimittajat eivät pääse 

käsiksi järjestelmän rajapintaan. JIT-ehdoissa on pyritty auttamaan lukkotilanteiden 

estämistä muun muassa seuraavin tavoin: 

- korostamalla mahdollisuutta hankkia ohjelmisto tai järjestelmä avoimen 

lähdekoodin ehdoin,378 mikä poistaa riskiä IPR-lukosta,379 

- ohjeistamalla avoimien rajapintojen hankintaa,380 mikä lisää tietojärjestelmien 

yhteentoimivuutta,381 

 
373 Järvenoja et al. 2015 s. 275. 
374 Järvenoja et al. 2015 s. 32. 
375 JIT 2015 – Yleiset ehdot i/11, Järvenoja et al. 2015 s. 28 ja 73. 
376 Näin esim. Pekkala et al. 2019 s. 682. 
377 Järvenoja et al. 2015 s. 29–30. 
378JUHTA – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan 
sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin. 15.5.2018. Jatkossa ”JIT 2015 – Tilaajan sovellukset 
avoin lähdekoodi”.  
379 Järvenoja et al. 2015 s. 42. 
380 JUHTA – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 10. Tukimateriaalia: 
Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa. 15.5.2018. Jatkossa ”JUHTA – 
Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa”. 
381 Järvenoja et al. 2015 s. 42. 
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- ehtoja sovellettaessa tilaajalla on yksinoikeudellisissa sovellushankinnoissa 

oikeus muokata sovellusta382 ja oikeus sovelluksen lähdekoodin saamiseen, mikä 

vähentää IPR-lukkoa sitä kuitenkaan poistamatta,383 

- ehdot edellyttävät dokumentointia,384 mikä parantaa  hankinnan kohteen 

käytettävyyttä ja hallittavuutta,385 ja 

- toimittajalta edellytetään avustamista sopimuksen päättyessä,386 mikä helpottaa 

toimittajan vaihtamista.387  

Erityisehdot avoimen lähdekoodin ehdoin ja ehdot ketterin menetelmin toteutettavista 

projekteista antavat ohjeita hankinnan toteuttamiseksi avoimeen lähdekoodiin perustuen. 

Niiden keskeisimpinä ehtoina voidaan pitää muun muassa seuraavaa: toimittajalla säilyy 

tekijänoikeus, mutta toimittajan tulee antaa asiakkaalle avoin lisenssi; toimittajan tulee 

julkaista sovellus versionhallintaa tukevalla avoimella lisenssillä; ja toimittajan tulee 

julkaista tieto sovelluksen julkaisusta avoindata.fi-portaalissa. Lisäksi ehdot tukevat sitä, 

että tilaaja voi vaatia tuotekehityksen tapahtuvan avoimesti.388 Avoimen lähdekoodin 

ehdot on suunniteltu niin, että niitä noudattamalla estettäisiin täysin IPR-lukon 

syntyminen, koska myös uudella toimittajalla olisi pääsy ohjelmiston lähdekoodiin.389 

JIT-ehdot auttavat hankintayksikköä esimerkiksi tämän tutkielman 2.2–2.4-luvuissa 

esiteltyjen keinojen ja vaatimusten hyödyntämisessä. 

3.5 Tapausesimerkkejä 

Tässä osiossa käsitellään tutkielman aiheen kannalta havainnollistavia oikeustapauksia, 

joissa on kyse eri tavoin epäonnistuneista ICT-hankinnoista. Ne koskevat oikeuksia 

lähdekoodiin, yhteentoimivuuden määrittelemistä ja todentamista, 

 
382 Tämä oikeus ilmaistu esim. JUHTA – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot 
Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla. 15.5.2018. 
Jatkossa ”JIT 2015 – Tilaajan sovellukset ei-avoin”. Kohta 4(iii). 
383Järvenoja et al. 2015 s. 42. 
384 Ks. esim. JIT 2015 yleisten ehtojen kohta 5(4), avoimen lähdekoodin ehdot 4(2) ja 9(1) ja ketterien 
menetelmien ehtojen s. ii–iii ja kohta 10(2).  
385 Järvenoja et al. 2015 s. 42. 
386 JUHTA – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja 
palveluista. 15.5.2018 kohta 8(1). Jatkossa ”JIT 2015 – Palvelut”. 
387 Järvenoja et al. 2015 s. 43. 
388 Järvenoja et al. 2015 s. 48–49. 
389 Järvenoja et al. 2015 s. 53. 
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immateriaalioikeuksiin ja teknisiin haasteisiin vetoamista sekä suorahankintaa. 

Oikeustapauksia tutkimalla voidaan havaita, että hankintojen sääntely mahdollistaa 

hyvien ICT-hankintojen tekemisen, mutta ongelmia aiheuttavat usein hankintayksikön 

hankintaosaamiseen liittyvät puutteet ja vanhoja toimittajia ja tuotteita suosivat asenteet.  

Lähdekoodin aiheuttama riippuvuus 

Syksyllä 2011 otettiin käyttöön VR:n historian laajin IT-projekti, jota oli valmisteltu 

vuodesta 2008 lähtien. Uudistuksessa vaihdettiin lippuautomaatit ja konduktöörien 

laitteet ja päivitettiin verkkopalvelua. Ohjelmistojen ja laitteiston keskeneräisyyden 

vuoksi uudistusta oli siirretty myöhempään kahdesti.390 Uuden palvelun käyttöönotossa 

ongelmaksi osoittautui se, että arviot palvelun tulevasta käyttäjämäärästä osuivat selvästi 

alakanttiin: vertailukohtana käytettiin suurinta siihen mennessä koettua kävijämäärää eli 

Islannin tuhkapilven aikana syntynyttä 420 000 latauksen ennätystä. Uuden palvelun 

ensimmäisenä päivänä latauksia oli kuitenkin kolminkertaisesti eli 1,2 miljoonaa, mikä 

aiheutti sen, että palvelu latasi hitaasti eikä välillä toiminut ollenkaan. Yllättävän 

käyttäjämäärän lisäksi ongelmien taustalla oli lippuautomaateista paljastunut vika sekä 

palvelimissa ollut tunnettu, mutta korjaamatta jäänyt vika.391 

Uusi järjestelmä oli monen toimittajan työn aikaansaannos: Accenture vastasi 

järjestelmän tekemisestä ja sen alihankkija Enfo oli toimittanut lipunmyyntiautomaatit ja 

konduktöörien laitteet. Konesalit ja palvelimet, joilla järjestelmä pyöri, olivat Tiedon 

vastuulla.392 Paikkavarausjärjestelmä taas oli Logican tekemä.393 Hankinta oli jaettu osiin 

hankintaL 75 §:n mukaisesti. 

Lipunmyynnin tietojärjestelmää uudistettiin sittemmin, mutta mahdollisia tekijöitä oli 

vain yksi: Accenture. Tämä johtui VR Groupin tietohallintojohtajan mukaan siitä, että 

2011 valmistuneen tietojärjestelmän sopimus pidättää Accenturella oikeudet järjestelmän 

lähdekoodiin. Lisäksi aiemman hankinnan kilpailutuksessa kukaan toimittajista ei 

tarjonnut avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ratkaisua. Mielenkiintoista on, miksi avointa 

 
390 Vanhala 2012. 
391 Vanhala 2012, VR tiedote 19.9.2011, VR tiedote 20.9.2011. 
392 Saarinen 2015, Vanhala 2012. 
393 Vanhala 2012. 
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lähdekoodia ei kilpailutuksessa edellytetty,394 vaikka hankintasääntely mahdollistaa 

avoimeen lähdekoodiin perustuvan ICT-hankinnan, jotta juuri tämänkaltaisilta tilanteilta 

vältyttäisiin. Myös avointa lähdekoodia koskevat JIT-ehdot kannustavat avoimen 

lähdekoodin hankkimiseen.395 Lähdekoodin osalta VR epäonnistui sopimusehtojen 

suhteen jättäessään lähdekoodin oikeudet toimittajalle, minkä seurauksena VR on 

sidoksissa Accentureen siihen asti, että kehitetään uusi järjestelmä tai toimittajan kanssa 

neuvotellaan lähdekoodin luovuttamisesta. Tällä hetkellä VR kehittääkin uutta 

lipunmyyntijärjestelmää itse, ja ostaa esimerkiksi koodaamista ulkopuolisilta.396 

Yhteensopivuuden määritteleminen hankinta-asiakirjoissa 

Ratkaisussa MAO 142/13 markkinaoikeus totesi hankintayksikön toimineen 

hankintasäännösten vastaisesti jätettyään tarjouspyyntöasiakirjoissa määrittelemättä, 

mitä se tarkoittaa yhteensopivuuden vaatimuksella. Tapauksessa hankintayksikkö oli 

hylännyt valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksessa ehdotettiin 

ratkaisua, jossa edellytettiin kahden eri ohjelman käyttämistä. Hankintayksikön 

tarkoituksena oli ollut hankkia tekniikka, joka oli yhteensopiva, ei yhteentoimiva jo sillä 

olemassa olevan tekniikan kanssa. Tämä yhteensopivuuden vaatimus oli 

markkinaoikeuden mielestä ollut sisällöltään liian tulkinnanvarainen eikä tarjousta olisi 

saanut katsoa tarjouspyynnön vastaiseksi. Ratkaisusta käy ilmi se, että jos 

yhteentoimivuus asetetaan hankinnan kohdetta koskevaksi vähimmäisvaatimukseksi, on 

sille asetettava yksiselitteiset vaatimukset esimerkiksi standardeja tai rajapintakuvauksia 

hyödyntäen. 

Tässä ratkaisussa näkyy toimittajariippuvuuteen johtava toimintatapa: hankintayksikkö 

vaati samaa ohjelmaa käyttävää eli yhteensopivaa tuotetta sen sijaan, että olisi hankkinut 

yhteentoimivan ratkaisun. Mitä useampi vastaava hankinta tehdään, sitä työläämpää on 

 
394 Mielenkiintoista tämä on erityisesti siksi, että VR:n silloinen tietohallintojohtaja oli Helsingin 
Sanomien haastattelussa jopa todennut seuraavaa: ”Mieluummin aina hankkisin sellaisen 
kokonaisuuden, joka olisi avoin paketti, jos sellaista olisi saatavissa.” Toisaalta tietohallintojohtaja myös 
väittää yleisesti, että yhden ohjelmistotalon kehittämää ohjelmistoa eivät muut tahot voi alkaa kehittää, 
mikä ei pidä paikkaansa, jos koodi on saatavilla. Haastattelusta ks. Saarinen 2015. 
395 JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi 
396 Yle. Automaatit uusiksi, haluamansa istumapaikan voi valita sovelluksesta – 6 kysymystä ja vastausta 
VR:n lipunmyyntiuudistuksesta. 11.6.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10825458. 

https://yle.fi/uutiset/3-10825458
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tehdä ohjelmistonvaihdos tulevaisuudessa. Hankintayksikön kannattaisi teknisiä 

eritelmiä laatiessaan määrittää ne yhteentoimivuuteen perustuen. 

Yhteensopivuuden todentaminen 

Ratkaisussa MAO 204/12 oli kyse siitä, että hankintayksikkö edellytti tarjoajalta 

referenssiä toimivasta ympäristöstä tarjoamansa tuotteen ja hankintayksikön käyttämän 

potilastietojärjestelmän välillä. Mikäli referenssiä ei ollut olemassa, tuli 

yhteentoimivuuden toimivuus todentaa testiympäristöllä tai muulla vastaavalla tavalla. 

Yhteentoimivuuden todentaminen olisi käytännössä edellyttänyt, että tarjoajan olisi 

pitänyt hankkia kilpailevan toimittajan järjestelmä testiympäristön rakentaakseen. 

Tämäkään ei välttämättä olisi riittänyt, jos tämän järjestelmän rajapintakuvaus ei ole 

ollutsaatavilla esimerkiksi liikesalaisuusstatuksen vuoksi.397 Tämä asetelma mietityttää 

suhteellisuusperiaatteen toteutumisen osalta, mutta markkinaoikeus ei nähnyt tässä 

ongelmaa. Joissakin ratkaisuissaan markkinaoikeus on katsonut vaatimukset 

testiympäristöstä tai integrointireferensseistä suhteellisuusperiaatteen vastaisiksi, 

ratkaisukäytäntö on tosin vaihdellut.398 

Ratkaisu ei ollut johdonmukainen aiempaan ratkaisukäytäntöön nähden, sillä yksi 

hankintamenettelyn lähtökohta on se, että tarjoajalla ei välttämättä tarvitse olla tarjouksen 

jättöhetkellä valmiina tarjouspyynnössä pyydettä tuotetta tai palvelua.399 Edellä kuvatulla 

tavalla toimiessaan hankintayksikö toimi hankintasääntelyn hengen vastaisesti 

suorittamalla käytännössä näennäisen kilpailutuksen, jota esimerkiksi Euroopan unionin 

komissio kritisoi vahvasti sen haitallisuuden vuoksi.400 Toisaalta hankintayksiköllä on 

oikeus hankkia asioita, joita se katsoo tarvitsevansa. Tapausta voi kuitenkin pitää melko 

kapeakatseisena toimintana hankintayksiköltä. 

 

 

 
397 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 859. 
398 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 853. 
399 Lehtoviita & Voutilainen s. 860. Ks. esim. MAO 379/09. 
400 COM(2011) 15 Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy Towards a more 
efficient European Procurement Market kohta 3.2. 
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Vanhan järjestelmän päivittäminen suorahankinnalla 

Tapauksessa MAO 464/15 hankintayksikkö oli tehnyt suorahankinnan lisätilauksessa, 

kun se oli tilannut anestesiatietojärjestelmän jo käytössä olevan potilastietojärjestelmän 

lisäosaksi. Hankintayksikkö perusteli tätä sillä, että vanhaan anestesiatietojärjestelmään, 

joka oli hankittu toiselta toimittajalta, ei saanut enää tukea tai ylläpitoa. Markkinaoikeus 

kuitenkin katsoi, ettei tavarahankintojen lisätilauksia koskeva sääntely oikeuttanut 

kyseistä suorahankintaa. Tämä johtui siitä, että hankintayksikkö ei ollut osoittanut 

suorahankintaperusteen olemassaoloa, eli esimerkiksi sitä, että toimittajan vaihtaminen 

johtaisi teknisesti erilaisen materiaalin hankkimiseen ja yhteensopivuusongelmiin tai 

suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin tuotteen käytössä ja ylläpidossa. Muun muassa 

valittaja oli ilmoittanut kykenevänsä toimittamaan hankintayksikölle integroidun 

tietojärjestelmän ilman riskiä yhteensopimattomuudesta tai kohtuuttoman suurista 

teknisistä vaikeuksista järjestelmän käytössä tai kunnossapidossa. 

Tapauksessa merkittävää oli se, että hankintayksikkö oli ennen suorahankintapäätöstä 

käyttänyt valittajan tietojärjestelmää potilastietojärjestelmän rinnalla. Markkinaoikeuden 

mukaan tämä oli osoitus siitä, että hankintaa ei ollut välttämätöntä tehdä suorahankintana 

alkuperäisen potilastietojärjestelmän toimittajalta. Hankintayksikön olisi pitänyt pystyä 

perustelemaan suorahankinnan tarve paremmin, ja mikäli tämä ei olisi ollut mahdollista, 

kilpailuttaa anestesiatietojärjestelmän hankinta. 

Immateriaalioikeuksiin vetoaminen 

Ratkaisussa MAO 471/15 hankintayksikkö oli tehnyt laittoman suorahankinnan. Se oli 

perustellut suorahankintaa suorahankintailmoituksessa toteamalla, että se johtui 

toimittajan toteutuksen teknisestä ainutlaatuisuudesta ja yksinoikeuden suojaamisesta. 

Toimittaja omisti hankintayksikön toiminnanohjausjärjestelmän ja sen ympärille 

rakennetun toimintaa koskevan hyödyllisyysmallin, mistä seurasi, että muut eivät voineet 

hyödyntää tätä järjestelmää ilman hyödyllisyysmallin omistajan myötävaikutusta. 

Hankintayksikön mukaan oli välttämätöntä hankkia käytössä olevan järjestelmän kanssa 

yhteensopiva järjestelmä, ja vain valitun toimittajan tuote olisi sopiva. 
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Hankintapäätöksessä perusteltiin ratkaisua toimittajan yksinoikeuden suojaamisella ja 

toteutuksen teknisen ainutlaatuisuudella. Hankintalain 27.2 §:n mukaan 

suorahankintaperusteen soveltamisen edellytyksenä on, että hankintayksikkö pystyy 

osoittamaan, että teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa suorahankinnan 

kohteena olevan hankinnan. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikön virheeksi jäi sen 

osoittamisen laiminlyönti, ettei yhteensopivia ohjelmistoja löytyisi, tai että jokin muu 

toimittaja ei voisi toimittaa ohjelmistoa kuin valittu toimittaja. Markkinaoikeus katsoi, 

että yhteensopivuusvaatimus ei ollut riittävä peruste poiketa yleisestä 

kilpailuttamisvelvollisuudesta. Hyödyllisyysmallikysymyksen osalta markkinaoikeus 

totesi, että hankintayksikön tulisi lähtökohtaisesti kuvailla hankinnan kohde muuten kuin 

jonkin toimittajan järjestelmän tai sen liikesalaisuuksien kuvailemisella, joten tämäkään 

peruste ei oikeuttanut suorahankintaa. Tällainen kuvailu olisi objektiivisuuden ja 

syrjimättömyyden vastaista. 

Ratkaisu osoittaa, että immateriaalioikeudetkaan eivät poikkeuksetta aiheuta perustetta 

pysytellä riippuvaisena toimittajasta, ainakaan kilpailuttamisvelvollisuuden osalta. Jos 

vaihtoehtoinen ratkaisu voidaan saavuttaa kilpailuttamalla ICT-hankinta sen sijaan, että 

valittaisiin esimerkiksi hyödyllisyysmallilla suojattu ratkaisu, tulee se lähtökohtaisesti 

tehdä. Lisäksi vaihtoehtoiset ratkaisut täytyy tutkia ja niiden puute perustella, jos 

yhteensopivuuteen halutaan vedota. 

Teknisiin haasteisiin vetoaminen 

Vuosikirjaratkaisussa KHO 2019:10 käsiteltiin kuntayhtymä-hankintayksikön tekemää 

suorahankintapäätöstä. Hankintayksikkö oli laajentanut hankintayksikön käytössä olleen 

tietojärjestelmän käyttöoikeuden toiselle kaupungille sote-uudistukseen liittyvän 

siirtymäkauden ajaksi, perustellen ratkaisua muun muassa teknisellä yksinoikeudella, 

yhteisten rajapintojen puutteella  ja toimenpiteen äärimmäisellä kiireellisyydellä. Korkein 

hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että hankinta olisi tullut kilpailuttaa. 

Tapauksesta käy ilmi, että jos hankintayksikkö vetoaa yksinoikeuteen  

suorahankintapäätöksen tueksi, ei pelkkä perusteen ilmoittaminen riitä, vaan se pitää 

perustella riittävästi. Sama koskee teknisten haasteiden esittämistä, kuten tässä 

rajapintojen avoimuutta. Tapauksessa hankintayksikkö ei näyttänyt, että muita 
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järjestelmiä ei olisi voitu käyttää jo käytössä olleen järjestelmän rinnalla. Lisäksi valittaja 

esitti näyttöä siitä, että eri järjestelmien rajapinnat on mahdollista yhdistää, mahdollistaen 

niiden rinnakkaisen käytön. Oikeuskirjallisuuden mukaan teknisiin syihin perustuva 

kilpailun puute tulisi perustella tapauskohtaisesti ja tekniset syyt määritellä tarkasti 

esimerkiksi osoittamalla, että muun toimittajan olisi lähes mahdotonta toteuttaa hankinta 

hankintayksikön asettama tavoiteltava suoritustaso saavuttaen.401 

3.6 Minkälaiseen toimintaan hankintasääntely kannustaa 

hankintayksikköä toimittajaloukun välttämiseksi? 

Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, hankintojen sääntely kannustaa 

hankintayksikköä muun muassa huolehtimaan tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta, 

sekä panostamaan yleiseen huolellisuuteen ja perehtyneisyyteen hankinnan 

suorittamisessa. Uudessa hankintalaissa onkin tuotu esiin hankintojen suunnittelun 

merkitystä. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi suunnitteluvaiheen 

markkinakartoitusta, hankintamenettelyn aikaisia neuvotteluja ja tarjousten täsmentämis- 

ja täydentämismahdollisuuksia koskevien säännösten tarkoituksena on vähentää riskiä 

tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyydestä.402 Tämä on muutos aiempaan, sillä kumotun 

hankintalain aikana hankintojen suunnittelua koskevat oikeusohjeet perustuivat vain 

oikeuskäytäntöön.403 

Kuten todettu, tietojärjestelmän lähdekoodin avoimuus ja korkea yhteentoimivuus 

vähentävät toimittajariippuvuuden riskiä. Esimerkiksi tiedonhallintalain tavoitteena on  

edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (tiedonhallintalain 1.1 § 3 kohta). Jos 

hankinta-asiakirjoissa on edellytetty tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tai -sopivuutta, 

tarjoajan velvollisuutena on osoittaa, että tarjottu tuote tai palvelu täyttää nämä 

vaatimukset. Tämä perustuu hankintalain 74.1 §:ään, jonka mukaan tarjoajan tulee 

osoittaa tarjouksensa vaatimustenmukaisuus. Tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn 

ehtojen vastaiset tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta (HankintaL 46.1 §). Jos 

tarjouspyynnön tai ehtojen vastainen tarjous valitaan kilpailun voittajaksi, voi Kilpailu- 

 
401 Eskola et al. 2017 s. 244–245. 
402 HE 108/2016 s. 47. 
403 Ks. tästä lisää esim. Halonen & Sammalmaa 2017 s.1. 
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ja kuluttajavirasto tai markkinaoikeus puuttua asiaan eri keinoin hankintaprosessin 

vaiheesta riippuen.404  

Tarjoajalle yhteentoimivuuden osoittamiseen on useita eri vaihtoehtoja. 

Yksinkertaisimmillaan jo ilmoitus yhteentoimivuudesta ja teknisten eritelmien 

täyttymisestä voi riittää, koska oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus 

luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, jos sillä ei ole aihetta epäillä muuta.405 

Tarjoaja voi myös ennalta ilmoittaa, että tuote tulee olemaan yhteensopiva ja vaatimusten 

mukainen hankintasopimuskauden alkaessa.406 Hankintayksiköllä on oikeus luottaa jo 

tarjoajan ilmoitukseen yhteensopivuudesta siksi, että annettu tarjous on sitova. Toisaalta 

hankintayksikkö voi myös varmistaa tarjotun tuotteen käyttökelpoisuuden.407 Aina 

koekäyttö ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 

ei voi lähtökohtaisesti edellyttää, että tarjoajalla olisi jo tarjouksentekohetkellä hankinnan 

toteuttamiseen tarvittavat resurssit.408 

Lain ja vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla hankintayksikön tulee hankintaa 

suunnitellessaan arvioida asianmukaisesti ja riittävän tarkasti hankinnan ennakoitu 

arvo.409 Ennakoidun arvon määrittäminen on tärkeää, jotta hankintaan voidaan soveltaa 

oikeaa kynnysarvoa koskevia säännöksiä. Kynnysarvoluokkia on kolme: kynnysarvon 

alittavat hankinnat eli pienhankinnat, kansalliset hankinnat sekä EU-kynnysarvon 

ylittävät hankinnat. Hankinnan ennakoitu arvo, hintahaarukka tai vähintään tieto siitä, 

ylittääkö arvo kansallisen kynnysarvon, tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa 

(HankintaL 102.1 §:n 4 kohta). Jos hankinnan ennakoitu arvo arvioidaan väärin, ja 

virheellisen arvioinnin takia EU-hankintaan sovelletaan kansallista hankintaa koskevia 

säännöksiä tai kansalliseen hankintaan ei sovelleta sitä koskevia säännöksiä, seurauksena 

saattaa olla se, että hankinta joudutaan kilpailuttamaan uudestaan.410  

 
404 Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esimerkiksi kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon, jos 
hankintasopimusta ei ole ehditty tehdä (HankintaL 140 §). Ks. myös esim. MAO 188/19. 
405 Ks. esim. MAO 45/14. 
406 Ks. esim. MAO 153/14 ja MAO 18/1.  
407 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 846–847. 
408 Ks. esim. MAO 254/10 ja MAO 90/10. 
409 Pekkala et al. 2019 s. 131. 
410 Sen sijaan jos hankintayksikkö on soveltanut kansalliseen hankintaan EU-hankintaa koskevia 
säännöksiä, tätä ei oikeuskäytännössä ole katsottu menettelyvirheeksi, koska kyse on lähinnä 
laajemmasta menettelystä. Tällä tilanteella ei siten ole tarjoajiin nähden vastaavia haitallisia vaikutuksia 
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Ennakkoon ilmoitettavat tiedot ovat merkityksellisiä muun muassa silloin, kun 

arvioidaan, onko puutteellisesta hankintailmoituksesta seurannut negatiivisia vaikutuksia 

hankintamenettelyn avoimuuteen tai kilpailuolosuhteiden hyödyntämiseen.411 Vaatimus 

ennakoidun arvon ilmoittamisesta ohjaa hankintayksikköä suunnitelmallisuuteen ja 

huolelliseen arviointiin, mistä on hyötyä sekä hankintayksikölle että tarjoajalle. Kun 

hankinnan arvon laskeminen edellyttää huolellisuutta ja perusteellisuutta esimerkiksi 

hankinnan kohteelta vaadittavien ominaisuuksien määrittämisessä, edistää se osaltaan 

keskittymistä hankinnan suunnitteluun. Oikeansuuntaisen arvion saadakseen 

hankintayksikön on usein määriteltävä halutut ominaisuudet tai toiminnallisuudet melko 

tarkasti yleispiirteisten kuvailujen sijaan.  

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos ennakoidun arvon virheellisestä arvioinnista 

on seurannut, että EU-hankintaan on sovellettu kansallista hankintaa koskevia säännöksiä 

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevien säännösten sijasta, tulee tästä 

pääsääntöisesti seurata joko päätöksen kumoaminen ja uuden hankinnan toteuttaminen 

tai hyvitysmaksun suorittaminen.412 Jos hankintailmoitus on taas jäänyt kokonaan 

julkaisematta, on oikeuskäytännössä katsottu, että tilanne voidaan korjata vain uuden 

tarjouskilpailun järjestämisellä, jos hankintaa ei ole ehditty toteuttaa.413 Mikäli 

ennakoidun arvon väärästä arvioinnista huolimatta hankinnassa noudatetut säännökset 

ovat olleet oikeat, seurauksia ei sen sijaan koidu.414 Virheellisestä arvioinnista aiheutuvat 

seuraukset aiheuttavat hankintayksikölle ylimääräistä vaivaa ja epävarmuutta, joten sen 

intressissä on välttää esimerkiksi huolimattomuudesta aiheutuvat vaikutukset hankinnan 

toteuttamiselle. 

 

 

 

 
kuin sillä, että EU-hankintaan sovellettaisiin kansallista sääntelyä.  Ks. tästä esim. KHO 17.2.2017 taltio 
679 ja MAO 485/15. 
411 MAO 175/16. 
412 Oikarinen 2018 s. 5. 
413 Ks. esim. MAO 259/2015 ja MAO 57/2015. 
414 Ks. esim. KHO 2016:182. 
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4 Hankintojen sääntely intressien yhteensovittajana 

4.1 Kauaskatseinen toiminta 

Tämän 4-luvun sisältö perustuu 2- ja 3-luvuissa esitettyyn, sillä niissä käsiteltyjä asioita 

tuodaan esiin tämän luvun aiheen kontekstissa. Alaluvut on jaoteltu seuraavasti: 

kauaskatseinen toiminta, hyvä sopimus ja IPR:n huomioon ottaminen, tietojärjestelmän 

suunnittelu, kehittäminen ja exit-kustannukset sekä ammattitaito. Niissä käydään 

kattavasti läpi seikkoja, jotka mahdollistavat luvuissa 2.5–2.7 käsiteltyjen 

hankintayksikön ja toimittajien intressien yhteensovittamisen sekä kuinka 

hankintayksikkö voi hankkia sille tarkoituksenmukaisen tietojärjestelmän 

toimittajariippuvuuden riskin minimoiden. 

Hankinnan valmisteluvaihe on kriittinen hankinnan onnistumiselle, ja sitä voidaankin 

pitää hankinnan tärkeimpänä vaiheena.415 Jos hankinnan kohteen määrittäminen tai 

tarjousdokumentaation muotoileminen epäonnistuu, vaikuttaa se merkittävästi hankinnan 

lopputulokseen.416 Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että hankinnan valmisteluun kuuluvan 

vaatimusten määrittelyn riittämättömyys on yleisin yksittäinen ohjelmistoprojektin 

epäonnistumiseen johtanut syy.417 Jos tarjousdokumentaatiossa ei onnistuta kuvaamaan 

hankintayksikön tarpeita tarkoituksenmukaisesti, toimittajat eivät osaa tarjota sitä, mitä 

hankintayksikkö tarvitsee. 

Huolellisella valmistelulla voidaan välttää toimittajariippuvuuden riskiä, joka on monesti 

seurausta hankintayksikön puutteellisesta teknisestä osaamisesta. Hankinnan valmistelua 

koskevat säännökset löytyvät hankintalain 9 luvusta, jossa säännellään myös 

tarjouspyynnön sisältöä ja EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan kohteen määrittelyä. 

Hankinnan valmistelun osalta hankintayksikölle tarjotaan mahdollisuus 

markkinakartoitukseen (65 §), ehdokkaan tai tarjoajan osallistumiseen hankinnan 

valmisteluun (66 §) sekä mahdollisuus hyväksyä vaihtoehtoiset tarjoukset (76 §). Näitä 

hyödyntäen hankintayksikkö voi paikata tiedon- tai osaamisenpuutettaan ICT-hankinnan 

 
415 Pekkala et al. 2019 s. 323. 
416 Mäkelä 2011 s. 1. 
417 JUHTA – JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys s. 9. Jatkossa ”JHS 173 ICT-palvelujen 
kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2018”. 
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suunnittelussa. Hankintayksikkö voi tehdä myös muita omia selvityksiä näiden 

nimenomaisesti laissa mainittujen lisäksi,418 kuten esiselvityksen tai selvittää asiaa 

muuten. Vaikka huolellisesta valmistelusta aiheutuu kustannuksia, panos maksaa itsensä 

takaisin onnistuneemman hankinnan muodossa, kun virheitä ei jouduta korjailemaan tai 

huonoista päätöksistä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Hyödyntämällä sääntelyn 

mahdollistamia valmistelutapoja hankintayksiköllä on mahdollisuus välttää 

toimittajariippuvuutta ja toteuttaa 2.6-luvussa kuvattuja intressejään kuten tehokasta 

julkisten varojen käyttöä. 

Toimittajaloukun välttämiseen on useita keinoja, mutta toisaalta yksittäiset loukkua 

ehkäisevät keinot eivät välttämättä riitä, jos hankintamenettelyn kokonaisuus ei ole 

kunnossa. Loukun välttäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Toimittajaloukkutilanteen 

ehkäisemisellä tuetaan ICT:n hallintaa ja toimenpiteet myös edesauttavat onnistumista 

hankintoja kilpailutettaessa.419 On mahdollista, että useat eri tekijät saavat aikaan 

yksittäisen toimittajaloukkutilanteen. Tällöin tulee selvittää, mistä tätä lukkoa kannattaa 

lähteä avaamaan. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että mahdollisen IPR-lukon 

avaaminen olisi ensimmäinen askel, josta on mielekästä aloittaa.420  

Vaikka itse ICT-hankintaprosessi toimituksineen kestäisi esimerkiksi 1–2 vuotta, 

hankintaprosessissa tehdyillä ratkaisuilla voi olla – ja usein onkin – käyttöajan lisäksi 

vaikutuksia vielä useiden vuosienkin jälkeen prosessin päättymisestä eli silloin, kun 

tuotteen vaihtamista aletaan harkita. Vaikutukset näkyvät erityisesti silloin, kun tilaaja on 

päätynyt riippuvaiseksi toimittajan palvelusta tai tuotteesta. Tästä syystä 

hankintaprosessissa tulee muistaa toimia kauaskatseisesti. Tässä kappaleessa esitetään 

ICT-hankinnoissa huomioon otettavia asioita, joilla voidaan lisätä hankinnan kestävyyttä 

ja riippumattomuutta. Käsiteltävät asiat ovat ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen 

hankinnan valmisteluun, markkinakartoitus, tekniset eritelmät, vaihtoehtoisten tarjousten 

hyväksyminen, laaja toimittajapiiri ICT-hankinnoissa, monipuolisuus tietojärjestelmien 

 
418 Eskola et al. 2017 s. 319. 
419 Järvenoja et al. 2015 s. 37 ja 41–42.  
420 Ks. Järvenoja et al. 2015 s. 42, jossa kuvaillaan eräänlaiseksi peruslukoksi tilannetta, jossa toimituksen 
immateriaalioikeudet ovat toimittajalla ja asiakkaalla on liian suppea lisenssi. 
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käytössä, dokumentaation hankkiminen järjestelmän kehittäjältä sekä tietoaineiston 

irrottaminen. 

Ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun 

Tarjoaja ja toimittaja voivat osallistua hankinnan valmisteluun esimerkiksi osallistumalla 

hankintayksikön esiselvitykseen ja markkinakartoitukseen sekä tekniseen 

vuoropuheluun. Ne voivat myös esitellä tuotteitaan tai palvelujaan hankintayksikölle tai 

osallistua hankintayksikön hankintaa koskevaan tiedotustilaisuuteen, tai vastata muihin 

hankintayksikön tietopyyntöihin. 

Esiselvitys tarkoittaa ICT-hankintojen kontekstissa vaatimusmäärittelyä ja 

tietojärjestelmähankintaa edeltävää selvitystä, joka voi koostua muun muassa 

toimintaympäristön kartoituksesta, markkinakartoituksesta, teknisestä vuoropuhelusta, 

tavoiteratkaisun tarkentamisesta sekä tietoturvallisuuden kartoittamisesta.421 Myös 

tavoiteratkaisun integraatiotarpeet selvitetään. Integraatiotarpeisiin liittyviä kysymyksiä 

ovat muun muassa se, mitä tietoja siirretään tai tarjotaan ja paljonko tällaista tietoa on.422 

Esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa hankinnan toteuttamiseksi tarpeellista tietoa 

tietojärjestelmien kehittämisestä päättäville sekä määritellä lähtökohtia tietojärjestelmän 

hankkimiselle. Esiselvitykseen sisältyy käyttäjien tietojärjestelmää koskevat toiveet ja 

sille asetettavat tavoitteet ja rajoitteet sekä sidosryhmiltä saatu palaute.423 Lopputuloksena 

muodostuu informaatiota, johon tuleva kilpailutus perustuu. Esiselvityksessä otetaan 

kantaa esimerkiksi siihen, tulisiko tietojärjestelmä hankkia valmisohjelmistona, 

palveluna, räätälöitynä vai sovellusvuokrauksena. Myös vaatimusmäärittelyn 

laatimistavasta täytyy esittää ehdotus.424 Jos esiselvitystä ei tehdä, siihen kuuluvat 

tehtävät tulee tehdä vaatimusten määrittelyn alussa, jotta vaatimukset voidaan 

määritellä.425 Mikäli nämä päätökset tehtäisiin vasta tarjouksia vertailtaessa, nousisi riski 

hankinnan epäonnistumisesta, koska tarjoajat ovat tällöin joutuneet arvailemaan, mitä 

 
421 JUHTA – JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys. Versio 1.1, 5.10.2012 s. 4. Jatkossa ”JHS 172 
ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012”.  
422 Ks. muita esimerkkejä integraatiotarpeiden selvittämisestä esim. JHS 172 ICT-palvelujen 
kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 8. 
423 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 3. 
424 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 15. 
425 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely s. 12. 
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hankintayksikkö mahtaa tarvita. Se voisi myös aiheuttaa tarjousten 

vertailukelvottomuuden tai tehdä vertailusta helposti riitautettavan.426 

Markkinakartoitus on merkittävä esiselvityksen osa. Hankintalain 65.1 §:n mukaan: 

”Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä 

markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa 

toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja 

vaatimuksistaan.”  

Markkinakartoitusta kannattaa hyödyntää silloin, kun hankintayksikkö ei ole riittävän 

tarkasti selvillä hankittavasta tuotteesta tai palvelusta tai markkinoilla saatavissa olevista 

vaihtoehdoista, tai jos on riski siitä, että hankintayksikön hankintaan osallistuvien 

henkilöiden tiedot ovat vanhentuneita.427 Jos hankinnan kohde on yksinkertainen, 

markkinakartoitus saattaa olla riittävä toimenpide hankinnan valmisteluun, mutta 

monimutkaisemmissa hankinnoissa voi olla tarpeen täydentää sitä teknisellä 

vuoropuhelulla.428 

Hankintalain 65:2 §:n mukaan markkinakartoituksessa voidaan käyttää apuna 

riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai toimittajia. Saatavia neuvoja 

voidaan hyödyntää hankinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, kuitenkin niin, että 

kilpailu ei vääristy tai hankintalain 3 §:n mukaisia syrjimättömyyden ja avoimuuden 

periaatteita rikota. Pykälä perustuu hankintadirektiivin 40-artiklaan ja on uudistus 

vanhaan hankintalakiin nähden. Markkinakartoituksen on osaltaan tarkoitus lisätä 

hankintayksikön markkinatuntemusta ja käsitystä siitä, miten hankinnan kohde 

kannattaisi määritellä tarjouspyynnössä,429 sekä vähentää  riskiä 

tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyydestä.430 

Hankintalaissa markkinakartoitusta ei ole määritelty tyhjentävästi. Hallituksen esityksen 

mukaan sillä tarkoitetaan ”kaikkea sitä markkinoilla olevaa tietoa, jota hankintayksikön 

 
426 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 15. 
427 Eskola et al. 2017 s. 318. Ks. markkinakartoituksesta lisää esim. Pekkala et al. 2019 s. 323–329. 
428 Mäkelä 2011 s. 3–4. 
429 HE 108/2016 vp s. 163. 
430 HE 108/2016 vp s. 47. 
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on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessaan”.431 Sitä voidaan myös 

kuvata toiminnaksi, jonka tarkoituksena on selvittää muiden toimijoiden tapaa toimia 

samankaltaisessa tilanteessa ja jo olemassa olevia ratkaisuja ja palvelutarjontaa sekä sitä, 

miten niitä voitaisiin hyödyntää.432 Markkinakartoitus voidaan tehdä eri tavoin, 

esimerkiksi HILMA-palveluun tallennettavalla tietopyynnöllä tai kutsulla tekniseen 

vuoropuheluun. Myös hankintayksikön itse suorittama markkinoilla olevien 

vaihtoehtojen selvittäminen on mahdollista. Lisäksi toimittajia voidaan kutsua 

esittelemään tuotteitaan tai ratkaisujaan433 tai järjestää tiedotustilaisuus.434  

Markkinakartoituksen lopputuloksena tulisi olla tieto seuraavista asioista: 435 

1. Onko jo olemassa vastaavia tietoteknisiä ratkaisuja tai palveluja? Voidaanko niitä 

hyödyntää? 

2. Voidaanko mahdollisia puitejärjestelyjä hyödyntää hankinnassa? 

3. Onko käynnissä hankkeita tai yhteishankintoja, joita voitaisiin hyödyntää? 

4. Voidaanko avointa lähdekoodia käyttää järjestelmän hankinnassa? 

5. Voidaanko yhteispalveluja ja rekistereitä käyttää? 

ICT-hankkeiden markkinakartoituksen sisältö riippuu pitkälti hankinnan kohteesta. 

Esimerkiksi Oikeusrekisterikeskuksen tekemässä rikosseuraamusasiakkaiden sähköistä 

asiointijärjestelmää koskeneessa markkinakartoituksessa436 kysyttiin toimittajien 

toiminnan laajuutta ja taustaa sekä referenssejä. Hankittavaa asiointijärjestelmää koskien 

esitettiin kysymyksiä selaimista, puhelumahdollisuuksista, tietoliikenteen suodatuksesta, 

valvontaominaisuuksista, laitteistoista, hinnoittelumalleista, palvelutasoista, käyttäjien 

hallinnasta, lisäarvopalveluista, tietoturvallisuudesta, kustannusarvioista ja toimituksesta 

ja ylläpidosta sekä esittelytapaamiseen osallistumisesta.  

 
431 HE 108/2016 vp s. 163. 
432 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 6. 
433Näin esim.  HE 108/2016 vp s. 163. 
434 Eskola et al. 2017 s. 319. 
435 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 2012 s. 7–8. 
436 Oikeusrekisterikeskus: Tietopyyntö/markkinakartoitus: Rikosseuraamusasiakkaiden sähköinen 
asiointijärjestelmä. 
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/material/attachments/ork/oikeusrekisterikeskus/qDMdahcdD/TIE
TOPYYNTO_Rikosseuraamusasiakkaiden_sahkoinen_asiointijarjestelma.pdf 

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/material/attachments/ork/oikeusrekisterikeskus/qDMdahcdD/TIETOPYYNTO_Rikosseuraamusasiakkaiden_sahkoinen_asiointijarjestelma.pdf
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/material/attachments/ork/oikeusrekisterikeskus/qDMdahcdD/TIETOPYYNTO_Rikosseuraamusasiakkaiden_sahkoinen_asiointijarjestelma.pdf
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Hankintayksikkö voi käydä teknisiä vuoropuheluja437 mahdollisten tarjoajien ja teknisten 

asiantuntijoiden kanssa, joko markkinakartoituksen osana tai muutoin. Tekninen 

vuoropuhelu tarkoittaa hankintayksikön aloittamaa markkinoiden kartoitusta, jossa 

hankintayksikkö käy vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ennen 

hankintailmoituksen julkaisemista.438 Hallituksen esityksessä tekniset vuoropuhelut 

esitetään mahdolliseksi avuksi hankinnan kohteen kuvauksen laatimisessa,439 ja keino 

onkin tarpeellinen, sillä hankintayksiköllä ei monesti tiedä, kuinka hankinnan kohde tulisi 

määritellä tai kuinka niihin liittyviä teknisiä eritelmiä kannattaisi tai tulisi käyttää.440 

Teknisessä vuoropuhelussa toimittajat esittelevät tuotteitaan tai palveluitaan 

hankintayksikölle, ja sitä tulisi hyödyntää lähinnä valmisteluvaiheessa kilpailun 

tasapuolisuuden varmistamiseksi.441 Tässäkin menettelyssä tulee huolehtia siitä, että 

seurauksena ei ole kilpailun estymistä tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän 

kohtelun vaarantumista.442 Esimerkiksi kartoittavien keskustelujen käyminen vain yhden 

toimittajan kanssa aiheuttaisi tällaisen tilanteen.443 Teknisestä vuoropuhelusta on 

kuitenkin hyötyä yleensä kaikille osapuolille, erityisesti silloin, jos hankintayksikkö ei 

tunne hankinnan kohteen alaa hyvin, koska tällöin toimittajat voivat kertoa 

hankintayksikölle hankinnan eri toteuttamistavoista ja alan kehityksestä.444 

Teknisen vuoropuhelun avulla hankintayksikkö voi tavoitella tehokkuushyötyjä ja 

strategisten tavoitteidensa toteuttamista, koska vuoropuhelua hyödyntämällä se voi 

kilpailuttaa hankintansa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Hankintayksikkö voi 

esimerkiksi selvittää, voiko hankittavaan järjestelmään liittää jo olemassa olevia 

järjestelmiä.445  

 

 
437 Myös termejä tekninen dialogi ja RFI (Request for Information) käytetään. Ks. esim. Halonen & 
Sammalmaa 2017 s. 2. 
438 Mäkelä 2011 s. 1–2. 
439 HE 108/2016 vp s. 170. 
440 Eskola et al. 2017 s. 344. 
441 Eskola et al. 2017 s. 322. 
442 HE 108/2016 vp s. 170. 
443 Eskola et al. 2017 s. 323. 
444 Eskola et al. 2017 s. 322. 
445 Mäkelä 2011 s. 2, 11 ja 15. 
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Tekniset eritelmät ja yhteentoimivuus 

Teknisillä eritelmillä voidaan ilmaista esimerkiksi hankittavaa tuotetta tai palvelua 

koskevia yhteentoimivuuden minimivaatimuksia (HankintaL 4.1 § 23 kohta).446 

Edellyttämällä yhteentoimivuutta teknisen eritelmän avulla hankintayksikkö voi sulkea 

pois tarjouskilpailusta tarjoukset, jotka eivät edellytystä täytä (HankintaL 74.1 §). Jos 

yhteentoimivuus sen sijaan asetetaan vain vertailuperusteeksi, saattaa sellainen tarjous 

voittaa, joka ei täyttäisi yhteentoimivuuden vaatimusta. Se, mitä yhteentoimivuudella 

kussakin tapauksessa tarkoitetaan, tulee määritellä riittävän tarkasti hankinta-

asiakirjoissa, esimerkiksi kuvaamalla käytössä oleva tietojärjestelmäympäristö sekä 

ilmoittamalla tekniset rajapintakuvaukset.447 Tarjouspyynnöstä on myös käytävä 

selkeästi ilmi se, onko yhteentoimivuus ehdoton vaatimus vai vertailukriteeri,448 eikä 

hankinnan vaiheittaisuuden takia yhteentoimivuuttakaan saa arvioida useassa 

hankintamenettelyn vaiheessa.449 

Vaihtoehtoisten tarjousten hyväksyminen 

Vaihtoehtoinen tarjous tarkoittaa tarjousta, jossa esitetään hankintayksikön ehdotukseen 

nähden vaihtoehtoinen tapa toteuttaa hankinta. Jotta tällaisen tarjouksen saa jättää, tulee 

sen olla sallittu tai vaadittu hankintailmoituksessa. (HankintaL 76.1–2 §) Hallituksen 

esityksessä pidetään vaihtoehtoisten tarjousten hyväksymistä ja vaatimista perusteltuna 

erityisesti silloin, jos hankintayksikkö ei ole tarkasti selvillä markkinoilla olevista 

vaihtoehdoista, tai jos se toivoo uusia, innovatiivisia ratkaisuja esitettävän.450 Jos 

vaihtoehtoiset tarjoukset on sallittu tai sellaisia on vaadittu, ei vaihtoehtoa saa hylätä vain 

siihen perustuen, että se valituksi tultuaan muuttaisi hankinnan luonnetta 

tavarahankinnasta palveluhankinnaksi tai päinvastoin (hankintadirektiivin 45(2)).  

Vaihtoehtoisten tarjousten esittämisen hyväksyminen voisi usein olla perusteltua sekä 

hankintayksikön että toimittajien näkökulmasta. Hankintayksikkö lisää 

mahdollisuuksiaan saada toteuttamistavoiltaan toisistaan poikkeavia tarjouksia, mikä voi 

 
446 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 842. 
447 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 843, 852. Ks. tästä esim. MAO 142/13 ja MAO 135/11. 
448 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 844. 
449 Ks. MAO 356/12. 
450 HE 108/2016 vp s. 176. 
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olla hyödyllistä erityisesti silloin, jos se ei ole hyvin selvillä hankinnan kohteen alasta. 

Lisäksi toimittajat pääsevät esittelemään ratkaisujaan laajemmin, mikä voi johtaa 

tarkoituksenmukaisempaan ratkaisuun verrattuna siihen, mitä hankintayksikkö alun perin 

suunnitteli ratkaisuksi. Vaihtoehtoisten tarjousten hyväksyminen voi myös edistää 

innovaatioita ja ICT-alan kehitystä, kun tarjouksia pyydetään tavoitteen toteuttamisesta 

eikä tietystä toteuttamistavasta. 

Useita toimittajia ICT-hankintoihin ja monipuolisuus tietojärjestelmien käytössä 

ICT-järjestelmiä hankittaessa kannattaisi pyrkiä tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen 

vähintään muutamalta eri taholta, jotta tilaaja ei jäisi riippuvaiseksi yhden toimittajan 

palveluista ja toiminnan jatkumisesta. Julkisten hankintojen ollessa kyseessä tämä ei 

luonnollisesti ole yhtä helppoa toteuttaa kilpailuttamisvelvollisuuden vuoksi, mutta se 

kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Hankintayksikölle on hyödyllistä varmistaa, että 

lisäosia ja muutospalveluita on mahdollista saada myös muilta kuin alkuperäiseltä 

toimittajalta. Muuten alkuperäisen toimittajan neuvotteluasema voi jäädä liian vahvaksi, 

jos hankinnan kohdetta halutaan ylläpitää sopimuskauden jälkeen.451 Vaikka hankintaa 

hoitavasta henkilöstä voisi tuntua helpolta ja yksinkertaiselta joutua asioimaan vain yhden 

toimittajan kanssa, saattaisi siitä seurata hankintayksikölle kuitenkin suurempia riskejä 

kuin mitä kommunikoinnin helpottumisella saataisiin aikaan. Toisaalta 

monitoimittajaympäristöä ei tule tavoitella tietojärjestelmäympäristön 

tarkoituksenmukaisuuden kustannuksella.452 

Hankintasääntely mahdollistaa hankintojen jakamisen erillisiin osiin. Tämä todetaan 

hankintalain 75.1 §:ssä. Saman kohdan mukaan mikäli hankintasopimusta ei jaeta, tulee 

jakamattomuuspäätös perustella. Keinotekoisesti hankintoja ei kuitenkaan saa pilkkoa tai 

yhdistellä niin, että tavoiteltaisiin kynnysarvojen alittamista tai tiettyyn hankintalajiin 

kohdistuvan sääntelyn välttämistä (31 §). Jos ICT-hankinta on mahdollista toteuttaa osiin 

jaettuna, kannattaisi hankintayksikön harkita sitä. Näin parannettaisiin mahdollisuutta 

 
451 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 121. 
452 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 854. 
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laajemman toimittajapiirin luomiseen, lisättäisiin kilpailua ja vähennettäisiin 

toimittajariippuvuuden riskiä.453  

Yhden tietojärjestelmän varaan ei kannata luoda koko IT-arkkitehtuuria. Jos 

hankintayksikön koko ICT-ympäristö perustuu vain yhdelle tietojärjestelmälle, johon 

toiminta on sovitettu, on muuhun järjestelmään vaihtaminen työlästä riippumatta siitä, 

onko kyseessä käytetystä teknologiasta tai alkuperäisestä järjestelmästä johtuva 

varsinainen lukkotilanne. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät voivat tyypillisesti 

aiheuttaa tällaisen tilanteen.454 Tämä kohta liittyy hankintojen osiin jakamiseen: 

erityisesti jakamalla suurikokoinen hankinta osiin voitaisiin pyrkiä muutamasta 

ohjelmistosta koostuvaan kokonaisuuteen monumentaalisen rakennelman sijaan.  

Dokumentaation saaminen järjestelmän kehittäjältä ja tietoaineiston irrottaminen 

Monet organisaatiot ovat toimittajaloukussa esimerkiksi siksi, että yksityiskohtainen tieto 

niiden ICT-järjestelmän toiminnasta on vain toimittajan käytössä,455 jolloin muut 

toimittajat eivät voi esimerkiksi ryhtyä ylläpitämään sitä. Myös järjestelmän tiedon 

siirtämisen rajoitteet voivat johtaa toimittajaloukkuun.456 Näitä hankaluuksia pyritään 

välttämään esimerkiksi JIT-ehdoissa: ehtojen lähtökohtana on, että toimittajalla on 

velvollisuus irrottaa tiedot pyydettäessä ilman lisämaksua.457 Tietojärjestelmät sisältävät 

suuren määrän hankintayksikölle merkityksellistä tietoa, ja tämä data tulee voida siirtää 

tarvittaessa seuraavaan järjestelmään. Mikäli tietoa ei voida syystä tai toisesta siirtää, 

kyse on toimittajaloukusta, koska tällöin vain alkuperäinen toimittaja voi siirtää 

tietojärjestelmän sisältämää tietoa, ja hankintayksikkö on siten riippuvainen tästä 

toimittajasta. Sopimusehdoissa tuleekin huomioida mahdollisuus tietojen irrottamiseen 

vanhasta järjestelmästä. Tämä tarve on huomioitu JIT-ehdoissa muun muassa avoimen 

lähdekoodin sekä muun kuin avoimen lähdekoodin sovellushankintoja koskevissa 

ehdoissa: 

 
453 Valtiovarainministeriö 2015a s. 47. 
454 Järvenoja et al. 2015 s. 40. 
455 COM(2013) 455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in 
public procurement kohta 1, Europe Economics 2012b s. 62. 
456 Järvenoja et al. 2015 s. 55. 
457JIT 2015 Yleiset ehdot 5(4). JIT-ehdoista lisää ks. tutkimuksen kappale 3.4 
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”Toimittajan tulee määritellä ja suunnitella toimituksen kohde niin, että 

tilaaja voi viedä, hyödyntäen automaattisia järjestelmiä toimittajan 

määrittelemällä tavalla, kaiken sovelluksen tallentaman tilaajan aineiston 

tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaiseen muotoon.”458 

Näiden ehtojen mukainen toimittajan velvollisuus koskee vain sitä, että data saadaan ulos 

järjestelmästä. Migraatio eli datan siirto toiseen järjestelmään jää tilaajan ja uuden 

toimittajan tehtäväksi.459 

Nämä ongelmat koskevat myös mittatilauksesta tehtyjä järjestelmiä,460 joten olisi tärkeää, 

että hankintasopimuksen ehtoihin kuuluu tilaajan oikeus saada tietojärjestelmän 

dokumentaatio ja riittävät ohjeet toimittajalta, joiden avulla muu toimittaja voi työstää 

järjestelmää. Dokumentaatiosta huolehtiminen helpottaa ja varmistaa myös 

hankintayksikön osaamisen jatkuvuutta, kun myös uudet henkilöt voivat myöhemmin 

perehtyä hankinnan dokumentteihin.461  

Yhteenvetona hankintayksikön kauaskatseisesta toiminnasta ICT-hankinnassa voidaan 

todeta, että koska hankinnan onnistumisen kannalta sen valmisteluvaihe on 

hankintaprosessin kriittisin osa462 ja hankintaprosessissa tehdyillä ratkaisuilla voi olla 

ajateltua kauaskantoisemmat seuraukset, tulee hankintaprosessissa toimia 

pitkäjänteisesti. Hankintayksikkö voi hyödyntää toimittajien tietoja antamalla niiden 

osallistua hankinnan valmisteluun esimerkiksi esiselvityksen, markkinakartoituksen tai 

teknisen vuoropuhelun puitteissa. Myös vaihtoehtoisten tarjousten hyväksyminen 

palvelee tätä tarkoitusta. Pyrkimys laajan tai laajahkon toimittajapiirin ylläpitämiseen ja 

tietojärjestelmien monipuolisuuteen vähentää toimittajariippuvuuden riskiä, samaten se, 

että toimittajalta saa järjestelmän dokumentaation ja että ilman alkuperäistä toimittajaa 

voidaan siirtää järjestelmän tiedot toiseen järjestelmään.  

 

 
458JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi kohta 9(3) ja JIT 2015 – Tilaajan sovellukset ei-avoin 
kohta 9(3).  
459 Järvenoja et al. 2015 s. 62. 
460 Europe Economics 2012b s. 62. 
461 Sihvola 2007 s. 56. 
462 Pekkala et al. 2019 s. 323. 
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4.2 Hyvä sopimus ja IPR:n huomioon ottaminen 

Hyvästä ICT-hankintasopimuksesta puhuttaessa merkityksellistä on erityisesti 

immateriaalioikeuksien eli IPR:n huomioiminen ja se, että hankintasopimuksessa otetaan 

kantaa toimittajan velvollisuuteen avustaa tilaajaa silloin, kun tilaaja irtautuu 

sopimuksesta. Tässä kappaleessa käsitellään näitä seikkoja tarkemmin. 

Immateriaalioikeudet 

Hankintayksikkö voi jäädä toimittajaloukkuun, jos sen tarvitseman tuotteen tai palvelun 

käyttöoikeuksista on sovittu siten, etteivät muut toimittajat voi hallinnoida tai 

jatkokehittää sitä.463 Hankintayksikölle voi aiheutua toimittajariippuvuutta, mikäli sille 

kehitetyn tietojärjestelmän tai ohjelmiston immateriaalioikeuksista ei ole sovittu sen 

kannalta järkevästi. Immateriaalioikeudet suojaavat tuotekehityksen tuloksia sekä 

ohjelmistoliiketoiminnan alalla että muilla aloilla. Tuotteen kehityksestä sovittaessa 

immateriaalioikeuksien jakamisesta sopiminen onkin yksi tärkeimpiä asioita. 

Kysymyksen yhtenä ääripäänä on oikeuksien kuuluminen vain toiselle osapuolelle, ja 

toisena ääripäänä oikeuksien kuuluminen kaikille osapuolille.464 Esimerkiksi 

lähdekoodiin kohdistuvien oikeuksien jääminen toimittajalle aiheuttaa 

toimittajariippuvuutta, koska muuten muut kuin alkuperäinen toimittaja eivät voi tehdä 

muutoksia järjestelmään.465  

Lähdekoodiin kohdistuvien oikeuksien lisäksi yksi ICT-toimitusten keskeisimmistä 

immateriaalioikeuksista on tekijäoikeus, koska se syntyy tai sitä hyödynnetään melko 

lailla jokaisessa toimituksessa.466 Myös liikesalaisuuksia voi sisältyä hankinnan 

toimitukseen.467 Tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:n mukaan laki suojaa muun muassa 

kirjallisia teoksia, mihin myös tietokoneohjelmat saman pykälän mukaan lukeutuvat. 

Koska tekijänoikeuslain 43 §:n mukaan tekijänoikeuden voimassaoloaika on 70 vuotta 

tekijän kuolemasta ja se antaa tekijälle yksinoikeuden päättää teoksen kopioinnista, 

 
463 Ruuskanen 2019b. 
464 Pitkänen et al. 2003 s. 91. 
465 Aaltonen 2018, https://opensource.com/resources/what-open-source. 
466 Järvenoja et al. 2015 s. 86. 
467 Järvenoja et al. 2015 s. 86. 

https://opensource.com/resources/what-open-source
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muokkaamisesta ja kopioiden levittämisestä, on oikeus ICT-toimituksia ajatellen 

voimassa käytännössä koko kyseisen teoksen elinkaaren ajan.468  

Patenttilain (505/1967) mukaan patentti suojaa keksintöä, jolla on voimassa oleva patentti 

(1 §).  Patentilla on tietty voimassaoloale ja -aika, ja se voidaan myös kumota, jos 

edellytykset täyttyvät. Patentin haltijalla on yksinoikeus määrätä keksinnön 

hyödyntämisestä ammattimaisessa tarkoituksessa (patenttilain 43 §). ICT-hankintojen 

osalta erityisesti laitetoimitus voi sisältää patentoituja tuotteita.469  

Toimittajan avustamisvelvollisuus tarkoittaa toimittajan velvollisuutta mahdollistaa ja 

auttaa tilaajaa toimittajan vaihtamisessa, ja sillä pyritään varmistamaan tilaajalle sujuva 

toimittajan vaihtaminen ja hallittu palvelun päättäminen sopimuksen päättyessä.470 Jotta 

toimittajalle syntyisi tämä velvollisuus, täytyy siitä sopia erikseen. 

Avustamisvelvollisuudesta sovittaessa tulisi käydä läpi kaikki toimenpiteet, joita 

toimittajalta vaaditaan järjestelmän siirtämiseksi toisen toimittajan ylläpidettäväksi.471 

Esimerkiksi JIT 2015 Palvelut -ehtojen mukainen avustamisvelvollisuus on voimassa 

sopimuksen päättyessä ennakoidusti ilman osapuolten sopimusrikkomusta, sopijapuolen 

sopimusrikkomustilanteessa sekä toimittajan rikottua sopimusta olennaisesti. Jos 

sopimus päättyy tilaajan olennaiseen sopimusrikkomukseen, avustamisvelvollisuutta ei 

sen sijaan ole.472 JIT 2015 Palvelut -ehtoihin kirjattu avustamisvelvollisuus on 

tiivistettynä seuraava:  

- Ehtojen mukaiseen avustamisvelvollisuuteen sitoutuessaan toimittaja sitoutuu 

avustamaan tilaajaa palvelun siirtämisessä kolmannen osapuolen tai tilaajan 

hoidettavaksi  palvelun tai sen osan päättyessä.  

- Toimittajan on tilaajan sitä pyytäessä jatkettava palvelun toimittamista toimittajan 

sopimuksen mukaisilla hinnoilla tilaajan pyytämässä laajuudessa ja sopimuksen 

ehtojen mukaisesti, sekä avustettava tilaajaa siirron suorittamisessa sekä tehtävä 

yhteistyötä tilaajan ja muiden palveluntuottajien kanssa muun muassa 

toimittamalla näille tietoa, koulutusta ja konsultointia. 

 
468 Järvenoja et al. 2015 s. 86. 
469 Järvenoja et al. 2015 s. 86–87. 
470 Järvenoja et al. 2015 s. 211. 
471 Valtiovarainministeriö 2017 s. 228. 
472 Järvenoja et al. 2015 s. 211. 
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- Toimittajalla ei ole avustamisvelvollisuutta, jos sopimus päättyy tilaajan 

olennaisesta sopimusrikkomuksesta.473 

JIT 2015 Palvelut -ehtojen mukaan palvelun päättyessä toimittajan tulee myös luovuttaa 

tilaajalle tarpeellinen palveludokumentaatio.474 Velvollisuus kannattaa määritellä 

sopimuksessa vielä tarkemmin, jotta sen laajuudesta ei nousisi kiistaa 

toimittajanvaihdostilanteessa. Erityisesti silloin, kun avustamisvelvollisuuden sisältäviä 

erityisehtoja ei sovelleta, tulee velvollisuus määritellä sopimuksessa. Toimittaja saattaa 

kieltäytyä luovuttamasta esimerkiksi järjestelmien rajapintoja liikesalaisuuteen 

vedoten.475 Alkuperäisessä toimitussopimuksessa voidaan luoda toimittajalle velvollisuus 

avustaa tietojärjestelmän siirtoa toiselle toimittajalle sopimuskauden päättyessä, ja tämän 

vaiheen sujuvasta hoitamisesta voidaan jopa antaa pisteitä alkuperäisen tarjouskilpailun 

tarjouksia vertaillessa.476  

4.3 Tietojärjestelmän suunnittelu, kehittäminen ja exit-kustannukset 

Tietojärjestelmähankinnan tulisi pohjautua aiemmin tässä tutkielmassa esitettyjen 

seikkojen, kuten alaluvussa 3.3 käsitellyn tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin 

huomioimisen, lisäksi muun muassa puolueettomaan, toiminnallisuuteen perustuvaan 

vaatimusmäärittelyyn sekä laajaan ja perusteelliseen arvioon kustannuksista ja hyödyistä. 

Näihin pohjautuva hankinta voi yhtä hyvin olla niin yksinoikeudellinen kuin muullakin 

tavalla toteutettu ohjelmisto tai järjestelmä.477 Tässä luvussa käsitellään edellä mainittuja 

seikkoja sekä yhteentoimivuuden huomioimista. Näiden lisäksi myös luvussa 2 

esiteltyjen asioiden, kuten avoimen lähdekoodin ja avointen standardien, hyödyntäminen 

kannattaa pitää mielessä tietojärjestelmää suunniteltaessa ja kehittettäessä.  

Vaatimusten määrittely tarkoittaa prosessia, jossa määritellään ja dokumentoidaan 

hankinnan kohteelta edellytettävät vaatimukset. Tavoitteena on saada määriteltyä 

tietojärjestelmälle tai ohjelmistolle asetetut vaatimukset niin tarkasti, että muut tahot 

 
473 JIT 2015 – Palvelut kohta 8. 
474 JIT 2015 – Palvelut kohta 5.6(3). 
475 Siltala 2009.  
476 Europe Economics 2012b s. 65. 
477 Ghosh et al. 2010 s. 14. 
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voivat ymmärtää, mitä ominaisuuksia hankinnan kohteelta halutaan.478 Vaatimusten 

määrittelyn riittämättömyys on yleisin yksittäinen ohjelmistoprojektin epäonnistumiseen 

johtanut syy. Joidenkin tutkimusten mukaan 75 prosentissa epäonnistuneista projekteista 

vaatimusmäärittely on ollut puutteellinen.479 Syynä tähän on muun muassa se, että 

yleensä tilaaja ja loppukäyttäjät ovat eri tahoja, ja tilaajan käsitys järjestelmältä 

vaadittavista ominaisuuksista saattaa poiketa loppukäyttäjien käsityksistä ja tarpeista.480 

Vaatimusmäärittelyn merkityksen suuruudesta johtuen siihen on syytä panostaa 

tarpeeksi. 

Toiminnallisuuteen perustuvalla vaatimusmäärittelyllä edistetään hankintaprosessin 

avoimuutta ja riippumattomuutta, kun vaatimukset ovat selkeästi määritellyt. 

Toiminnalliset vaatimukset tarkoittavat sen määrittelyä, mihin tarkoitukseen IT-ratkaisua 

tarvitaan, ja mitä toimintoja siltä odotetaan.481 Toiminnallisuuden kuvaamisella voidaan 

välttää hankintasääntelyn pääasiallisesti kieltämää482 tiettyjen tuotemerkkien tai 

toimittajien vaatimista hankinta-asiakirjoissa. 

Yhteentoimivuuden vaatimusten osalta tarjouspyynnössä tulisi ottaa huomioon ainakin 

seuraavat seikat: 

- hankinnan kohde määritellään teknisin eritelmin tuotemerkkien mainitsemisen 

sijaan, jos mahdollista,483 

- jätetään yhteensopivuus yksinoikeudellisten sovellusten kanssa pois 

valintakriteereistä, ja 

- yhteentoimivuuden edellyttäminen avointen standardien kanssa tai ainakin sen 

suosiminen.484 

Hankintalainsäädäntö edellyttää yhteentoimivuuden huomioimista julkisissa 

hankinnoissa. Yhteentoimivuus on hankintakohteen ominaisuus, joten sitä koskevia 

 
478 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2018 s. 7 ja 10. 
479 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2018 s. 9. 
480 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2018 s. 9–10. 
481 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 2018 s. 10, Ghosh et al. 2010 s. 17. 
482 Ks. EU-oikeuden suhtautumisesta tiettyjen tuotteiden tai toimittajien nimeämiseen esim. COM(2013) 
455 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement 
kohta 2. Ko. menettely on myös hankintojen hyvien käytänteiden vastaista (Ghosh et al. 2010 s. 17). 
483 Hankintadirektiivi 42 artiklan 4 kohta, Ghosh 2005 s. 17 ja 21. 
484 Ghosh 2005 s. 17 ja 21. 
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kriteerejä voidaan lähtökohtaisesti asettaa joko osana hankinnan kohteen 

vähimmäisvaatimuksia tai vertailla osana kokonaistaloudellista edullisuutta.485 

Yhteentoimivuuden vaatimukset ilmaistaan tarjouspyynnössä teknisinä eritelminä, joilla 

ilmoitetaan hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Näiden vaatimusten on 

täytyttävä, jotta tarjous pääsee tarjousvertailuun. Hankintalain 71 §:n mukaan teknisten 

eritelmien on annettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, 

eivätkä ne saa rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Näin ollen hankintayksikön 

tulisi välttää kilpailua rajoittavia vaatimuksia kuten vaatimusta tietojärjestelmän 

yhteensopivuudesta yhteentoimivuuden sijaan. Yhteentoimivuuden kriteeriä käytettäessä 

termi on määriteltävä riittävän tarkasti, jotta tarjoajat pystyvät arvioimaan miten vaatimus 

voidaan täyttää. Pelkkä termi ”yhteentoimiva” ei riitä.486 Tarjouspyyntöön tulee 

sisällyttää esimerkiksi kuvaukset käytössä olevasta tietojärjestelmäympäristöstä ja sen 

vaatimuksista sekä rajapintakuvaukset, jotta yhteentoimivuus voitaisiin toteuttaa 

hankinnan kohteen ja siihen integroitavien järjestelmien välille.487 

Kriteerien asettamisessa on myös muistettava hankinnan vaiheittaisuus, eli jos 

yhteentoimivuus on esitetty teknisenä vaatimuksena, ei sitä saa käyttää enää tarjousten 

vertailuperusteiden asettamiseen. Hankinnan vaiheittaisuus nimittäin edellyttää, että 

teknisiä vaatimuksia ja vertailuperusteiden asettamista ei sekoiteta keskenään.488 Tästä 

seuraa, että esimerkiksi yhteentoimivuutta ei voida arvioida useassa hankintamenettelyn 

vaiheessa.489 

Kustannusten ja hyötyjen arvioimisen osalta voidaan todeta hankintayksiköllä olevan 

velvollisuus pyrkiä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön ja muutenkin taloudelliseen 

tehokkuuteen490 hankintalain 2 § mukaisesti. Vaikka julkisten toimijoiden tulee 

menettelyssään maksimoida kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä, lyhyen aikavälin 

budjetit vaikuttavat päätöksentekoon, ja viranomaisten tulee löytää tasapaino näiden 

 
485 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 842. 
486 Ks. esim. MAO 142/13, MAO 135/11. 
487 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 852. 
488 Ks. tästä esim. MAO 334–336/13. 
489 Lehtoviita & Voutilainen 2015 s. 844–845. 
490 Myös unionin sääntelyllä tavoitellaan julkisten varojen tehokasta käyttöä. Ks. esim. COM(2010) 2020 
Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth kohta 4.3.  
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kahden investointeihin vaikuttavan seikan välillä.491 Kuten kustannuksia, myös hyötyjä 

tulee arvioida pitkäjänteisesti. Vaikka toimittajariippuvuus vaikuttaisi kaukaiselta tai 

epätodennäköiseltä uhalta sekä työläältä välttää, on riippumattomuuden varmistaminen 

kuitenkin tarkoituksenmukaista.492 Tämän alaluvun lopuksi käsitellään ICT-hankintojen 

erityispiirrettä eli exit-kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa ajallisesti ja rahallisesti 

merkittävästi vielä alkuperäisen sopimuskauden loputtua. 

Omistamisen kokonaiskustannukset voidaan jakaa kolmeen osaan: ennen hankintaa 

syntyviin, hankintaan liittyviin ja hankinnan jälkeisiin kustannuksiin.493 Yleisperiaatteen 

mukaan kaikki hankinnasta aiheutuvat kustannukset tulisi huomioida hankinnan hintaa 

arvioitaessa. Kirjallisuudessa on esitetty, että myös exit-kustannukset tulisi huomioida 

osana hankintaan liittyvää hintaa eikä osana uuteen hankintaan liittyvää hintaa.494 

Hankintapäätöstä tehtäessä huomio painottuu kuitenkin usein lähinnä hankintahintaan, 

vaikka hankintapäätöksellä voi olla paljon vaikutusta muihinkin kustannuksiin kuin vain 

siihen. Monesti hankinnasta seuraavilla kokonaiskustannuksilla on suurempi merkitys 

kuin pelkällä hankintahinnalla, mutta näitä tulevia kustannusvaikutuksia on kuitenkin 

vaikea arvioida etukäteen.495  

Hankintasääntely mahdollistaa avoimiin standardeihin ja avoimeen lähdekoodiin 

perustuvat hankinnat. Sellaisten hankintojen exit-kustannukset ovat usein matalammat 

verrattuna suljetuista ohjelmistoista vaihdettaessa aiheutuviin kustannuksiin, mikä johtuu 

siitä, että edellä mainittujen vaatimusmäärittelyssä voidaan edellyttää hankinnan kohteen 

olevan yhteentoimiva muiden ohjelmistojen kanssa. Sama ei päde esimerkiksi 

valmisohjelmistoihin, jotka pitää yleensä ottaa annettuna. Yllättäviä exit-kustannuksia 

voidaan välttää hankinnan kohteen ominaisuuksien valikoimisen lisäksi muun muassa 

ottamalla niihin kantaa hankintaa koskevissa sopimuksissa. Esimerkiksi toimittajan 

avustamisvelvollisuuden sisällöstä sopimalla exit-kustannuksia voidaan ennakoida 

paremmin.496 

 
491 Ghosh et al. 2010 s. 22. 
492 Ghosh et al. 2010 s. 24–25. 
493 Ellram 1993 s. 4 ja 7. 
494 Näin esim. Europe Economics 2012b s. 64 ja Ghosh et al. 2010 s. 22–24. 
495 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 152, Europe Economics 2012b s. 74., Ghosh et al. 2010 s. 24. 
496 Ks. toimittajan avustamisvelvollisuudesta tarkemmin tutkimuksen alaluku 4.2. 
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4.4 Ammattitaito 

Hankintoihin liittyvästä ammattitaidosta voidaan yleisesti ottaen todeta, että 

kirjallisuudessa esitetyn näkemyksen mukaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 

olisi tarvetta hankintakoulutukseen ja hankintojen kehittämiseen.497 Tarve on kuitenkin 

suurempi julkisella sektorilla, koska sille peräänkuulutetaan erityisesti strategista 

osaamista ja vahvempaa kaupallista ja taloudellista ajattelua – pelkästään 

hankintasääntelyn vahvakaan osaaminen ei riitä.498 Tässä luvussa käsitellään 

ammattitaitoa nimenomaan ICT-hankintojen ja toimittajariippuvuuden suhteen. 

Mediassa Valtiontalouden tarkastusviraston edustaja on esittänyt näkemyksen siitä, että 

toimittajariippuvuus ja epäonnistuneet hankinnat olisivat vain ICT-alan 

järjestelmätoimittajien syytä.499 Tämä voidaan kuitenkin kyseenalaistaa ja todeta, että 

hankinta-asiakirjat perustuvat hankintayksikön määritelmille ja päätöksille, ja jos 

valmistelut on tehty huonosti, ei hankinnan epäonnistumista ja toimittajariippuvuutta voi 

ainakaan niiltä osin laittaa toimittajien syyksi. Vastuuta julkisten ICT-toimituksien 

onnistumisesta ei voida sälyttää vain toimittajien harteille, vaan myös hankintayksikön 

on kehitettävä osaamistaan ja huolehdittava intressiensä toteuttamisesta.   

Hankintaan osallistuvien henkilöiden riittävä osaamistaso tulisi varmistaa ennen kuin 

koko hankintaprosessia edes aloitetaan. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kouluttamalla hankinnoista vastaavia henkilöitä, sisäisellä osaamisen siirrolla sekä 

erikoistumisella. Jos hankinta on vaativa ja edellyttää erikoisosaamista, tulisi hyödyntää 

ulkopuolisia ammattilaisia kuten konsultteja ja juristeja.500 Mikäli ammattitaitoa ei ole 

riittävästi, myös ohjelmistohankinnoissa voi tehdä virheitä, vaikka käytettävät 

menetelmät olisivat muuten järkeviä ja tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoja hankittaessa osaava tilaaja voi suunnitella ja toteuttaa 

käyttöönoton ja tuotannon itselleen sopivalla tavalla. Varjopuolena erityisesti muun kuin 

valmisohjelmiston hankkimisessa on, että ammattitaidon puuttuessa huonojen valintojen 

 
497 Näin esim. Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 82. 
498 Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018 s. 82 ja 255. 
499 Turun sanomat 23.9.2011: Tarkastusvirasto kyseenalaistaa Suomen IT-talojen ammattitaidon. 
500 Sihvola 2007 s. 15. 
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tekeminen on todennäköisempää kuin muuten.501 Esimerkiksi hankkiessaan räätälöidyn 

sovelluksen, jolle ei ole muita käyttäjiä, voi tilaaja joutua osaamislukkoon: se syntyy, 

mikäli tilaajalla ei ole omaa osaamista sovelluksen kehittämiseen eikä sitä löydy muilta 

kuin sovelluksen kehittäneeltä toimittajalta. Tällaisessa tilanteessa saattaisi jopa olla 

parempi hankkia sellainen yksinoikeussovellus, jolla on monia käyttäjiä, mutta joka on 

kilpailutilanteessa.502 Erityisesti ohjelmiston hankkiminen ketterällä menetelmällä 

edellyttää tilaajalta aktiivista osallistumista.503  

Yksi ammattitaidon osoitus on se, että hankinnan kohteelta osataan vaatia vain tarpeellisia 

ominaisuuksia, eikä luetteloida mukavia ominaisuuksia vain varmuuden vuoksi.504  

Tutkimusten mukaan monissa projekteissa vaaditut ominaisuudet ja toiminnot 

osoittautuvat tarpeettomiksi, ja toteutettavia ominaisuuksia vähentämällä sekä asiakkaan 

kokema arvo että tyytyväisyys ovat suuremmat.505 Ylimääräiset ja tarpeettomat 

vaatimukset karsimalla parannetaan samalla pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua 

tarjouskilpailuihin, kun hankittavien järjestelmien koko ja toimittajalta vaadittavat 

taloudelliset resurssit pienenevät. Julkiset ICT-hankinnat ovat usein kooltaan 

mammuttiluokkaa, eikä sen kokoluokan toimittajia löydy Suomesta montaa.506 Tällöin 

markkinat keskittyvät tietyille toimijoille, ja uusien toimijoiden on vaikea päästä mukaan 

kilpailuun. 

Myös joustavuus hankinnan toteuttamisen edetessä on osoitus ammattitaidosta. 

Mahdollisuudet joustavuuteen riippuvat valitusta hankintamenettelystä. Menettelyä 

valittaessa tulisikin huomioida, että liika etupainotteisuus hankinnan suunnittelussa 

kankeuttaa ICT-hankkeita.507 Tämä koskee erityisesti vesiputousmallilla kehitettyä 

järjestelmää, koska siinä järjestelmä on tarkoitus suunnitella alusta loppuun ennen kuin 

itse ohjelmointityö aloitetaan.508 Myös sopimusehdot saattavat rajoittaa muutosten 

tekemistä, erityisesti jos ne vaikuttavat hankinnan hintaan. Sen sijaan ketteriä menetelmiä 

 
501 Järvenoja et al. 2015 s. 43. 
502 Järvenoja et al. 2015 s. 46. Ks. osaamisesta lisää esim. ibid. s. 52. 
503 Järvenoja et al. 2015 s. 50. 
504 Vanhala 2012. 
505 The Standish Group 2015 s. 2. 
506 Vanhala 2012. 
507 Vanhala 2012. 
508 Atkinson 2010. 
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käytettäessä uudet ideat ja muutokset pystytään ottamaan huomioon ja niitä pidetään 

positiivisina, ja sopimusehdotkin mahdollistavat joustavuuden. Kuitenkin, mitä suurempi 

ja monimutkaisempi projekti on, sitä enemmän muutosehdotuksia syntyy ja sitä 

haastavampaa muutoksia on toteuttaa. Tämä koskee myös ketteriä menetelmiä. 

5 Johtopäätökset 

Julkisten ICT-hankinnat ovat yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Niiden rahallinen arvo 

on suuri, esimerkiksi vuonna 2013 Euroopan unionin jäsenvaltioiden ICT-hankintojen 

arvo oli noin 78 miljardia euroa. Suomessa näiden hankintojen arvo oli 1,05 miljardia 

euroa vuonna 2019. Näiden hankintojen taloudellisen arvon lisäksi ne ovat myös muista 

syistä merkittäviä: ICT-hankintojen korkean määrän vuoksi niillä on suuri vaikutus 

informaatioteknologian kehitykselle ylipäänsä, ja ne vievät omalta osaltaan koko alaa 

eteenpäin. Julkisten hankintojen markkinoiden toimiessa hyvin ne parantavat kansallista 

ja unionin laajuista kilpailukykyä sekä edistävät sisämarkkinoiden toimintaa. Lisäksi 

ICT-hankinnat ovat yksi organisaatioiden toiminnan kulmakivistä, mahdollistaen 

organisaatioiden prosessit ja muun toiminnan. 2010-luvulla on niin EU:ssa kuin 

kansallisestikin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota toimittajariippuvuudesta 

aiheutuviin haittoihin ja keinoihin välttää niitä, ei vähiten toimittajaloukusta aiheutuvien 

taloudellisesti haitallisten seurausten vuoksi. 

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Mikä toimittajaloukku on ja miten siihen 

voidaan päätyä julkisissa ICT-hankinnoissa?” ja siihen vastattiin luvussa 2. 

Toimittajaloukku tarkoittaa tilannetta, jossa tilaajan mahdollisuus hyödyntää hankittua 

teknologiaa, kehitettyä ratkaisua tai palvelua muiden kuin alkuperäisen toimittajan kanssa 

on rajoittunut teknisistä tai oikeudellisista syistä. Tällöin jo ostettuun tuotteeseen liittyvä 

jatkohankinta, kuten kehitys- tai ylläpitotyö, on käytännössä pakko tehdä hankinnan 

kohteen alkuperäiseltä toimittajalta. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että ICT-

hankintojen osalta toimittajaloukkuun ajautunut tilaaja on riippuvainen yhden toimittajan 

tietojärjestelmistä, ohjelmistolisensseistä tai osaamisesta. Tavallisessa 

hankintaprosessissa hankintayksikön ja toimittajan välille ei tulisi jäädä ennalta 

määritellyn sopimuskauden päättyessä sellaisia velvoitteita tai olosuhteita, jotka 

rajoittaisivat hankintayksikön harkintavaltaa uuden toimittajan valitsemisessa. 
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Toimittajaloukku voi syntyä useasta eri syystä tai niiden yhdistelmästä. Aiheuttajia voivat 

olla esimerkiksi seuraavat: 1) markkinoilla on vain yksi relevantti toimittaja, jolloin sillä 

on monopoli tuotteen tai palvelun toimittamisessa; 2) toimittaja on pidättänyt itsellään 

hankinnan kohteen immateriaalioikeudet, jolloin muut tahot eivät pääse muokkaamaan 

sitä; 3) tilaajalla on teknologinen riippuvuus tiettyyn järjestelmään tai ohjelmistoon; 4) 

tilaaja ei johda ICT-hankintaansa riittävän hyvin ja vaatimusmäärittely on laadittu 

huonosti; tai 5) järjestelmien välillä on yhteentoimivuusongelmia.  

Toimittajaloukun seurauksena hankintayksikkö saattaa päätyä tilanteeseen, jossa sen 

tulee joko soveltaa hankintalain 40.2 §:n 2 kohdan mukaista suorahankintaperustetta, joka 

mahdollistaa suorahankinnan tekniseen ja yksinoikeuteen perustuvalla syyllä,509 tilata 

kokonaan uusi tietojärjestelmä, tai sitten maksaa järjestelmän tai sen sisältämän tiedon 

siirtämisestä aiheutuvat korkeat siirtokulut. Syynä tähän voi olla esimerkiksi 

hankintayksikön puutteelliset tiedot ja käsitykset siitä, mitä ICT-hankinnassa kannattaisi 

ottaa huomioon, kuten immateriaali- ja yhteentoimivuuskysymykset. 

Tutkielman toinen tutkimuskysymys oli ”Minkälaiseen toimintaan hankintasääntely 

kannustaa hankintayksikköä toimittajaloukun välttämisen suhteen?” ja siihen vastattiin 

luvussa 3. Hankintojen toteuttamiseen liittyvät sekä hankintayksikön että toimittajien 

intressit. Lähtökohtaisesti julkinen hankinta on hankintasääntelyn ohjaama prosessi, jossa 

sekä hankintayksikön että toimittajan intressit kohtaavat. Huonosti toteutetussa 

hankinnassa hankintayksikkö tai toimittaja eivät kykene toteuttamaan intressejään 

aikomallaan tavalla. Julkisten hankintojen ensisijaisena tarkoituksena on 

hankintayksikön tarpeiden täyttäminen, mutta sen lisäksi asiaan liittyy paljon muitakin 

intressejä, kuten poliittisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Osa 

intresseistä on hankintayksikölle ja toimittajille yhteisiä, mutta niiden lisäksi 

kummallakin on myös omat niiden toimintaan vaikuttavat intressit. Sekä hankintayksikön 

että toimittajien tavoitteena on hankintayksikön tarpeiden täyttäminen. 

Transaktiokustannusten minimoiminen hyödyttää sekä hankintayksikköä että toimittajia. 

 
509 Voutilainen 2016. Esimerkiksi vuonna 2015 ainakin seuraavat valtion ja kuntien hankintayksiköt olivat 
tehneet tietojärjestelmiin liittyviä suorahankintoja tekniseen ja yksinoikeuteen perustuvalla syyllä: 
Puolustusvoimat, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus ja Helsingin kaupunki. Lisäedellytyksenä 
suorahankinnan tekemiselle on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole  eikä kilpailun 
puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. 
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Hankintatarpeen toteuttamisen lisäksi hankintayksikön tulee huomioida hankintoja 

tehdessään julkisten varojen tehokas käyttö. Suuressa mittakaavassa hankintoja voidaan 

käyttää strategisena työkaluna edistämään myös poliittisia tavoitteita, kuten 

ekologisempien, sosiaalisempien ja innovatiivisempien sisämarkkinoiden kehittämistä 

sekä reilun kilpailun aikaansaamista ja tukemista. Hankinnan kohteen osalta esimerkiksi 

toimittajariippuvuuden välttäminen on hankintayksikön intressissä muun muassa siksi, 

että riippuvuus voi rajoittaa hankintayksikön tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja sekä 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Omistamisen kokonaiskustannukset ja sopimuksesta 

irtautumisen kustannukset eli exit-kustannukset ovat merkittäviä tekijöitä ICT-hankinnan 

kokonaishintaa arvioitaessa. Toimittajariippuvuuden välttäminen on pitkälti sidoksissa 

hankintayksikön osaamiseen ja valveutumiseen; aina ne eivät riitä tämän intressin 

valvomiseen. 

Toimittajien kannalta voidaan todeta niiden ensisijaisen tavoitteen olevan voiton 

tuottaminen. Tässä kontekstissa voittoa saadaan hankintayksikön tarpeiden 

tyydyttämisellä. Ohjelmistoliiketoimintamallin valinta on yksi voiton määrään 

vaikuttavista seikoista. Ohjelmistoliiketoimintamalleja on useita: yritys voi panostaa 

muun muassa valmisohjelmistoihin, ohjelmistopalveluihin, projektisopimuksiin, 

tuotekehitykseen, ylläpitosopimuksiin, asiantuntija- ja konsulttipalveluihin, 

lisenssisopimuksiin tai jälleenmyyntisopimuksiin. Jos toimittaja pyrkii aikaansaamaan 

toimittajariippuvuutta asiakassuhteita solmiessaan ja siten varmistamaan tulevaisuuden 

tuloja, toimittajan tästä saama hyöty riippuu siitä, onko asiakas toiminnassaan 

kauaskatseinen vai lyhytnäköinen. Julkisen toimijan tulisi pyrkiä toiminnassaan julkisten 

varojen tehokkaaseen käyttöön eli kauaskatseisuuteen, vaikkakin kulloisetkin budjetit 

vaikuttavat hankintayksikön päätösmahdollisuuksiin. 

Tutkielman kolmas tutkimuskysymys oli ”Miten sääntely mahdollistaa hankinnan 

suorittamisen ja hankintayksikön intressien toteuttamisen toimittajaloukun 

välttämiseksi?” ja siihen vastattiin luvussa 4. Hankintasääntely tarjoaa kohtuullisen 

määrän eri keinoja julkisen ICT-hankinnan toteuttamiseksi niin, että 

toimittajariippuvuutta voidaan välttää. Niiden käyttötilanteet ja -tarkoitukset vaihtelevat. 

Tässä tutkielmassa on käsitelty aihetta sääntelyn ja ohjeiden sekä hankinnan 

toteuttamistapojen valossa.  
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Hankinnan suorittaminen säännösten mukaan ei estä toimittajariippuvuustilanteita, 

vaikka sellaisen tilanteen syntyminen ei olekaan sääntelyn tavoitteiden mukaista. 

Sääntelyllä, kuten hankintadirektiiveillä ja kansallisilla julkisia hankintoja koskevilla 

säädöksillä, sekä ohjeistuksella, kuten komission strategioilla ja JUHTA:n JIT-ehdoilla, 

pyritään kiinnittämään hankintayksiköiden huomio toimittajariippuvuuden riskiin ja 

kannustetaan hankintayksiköitä riippuvuutta välttävien ratkaisujen, kuten avoimen 

lähdekoodin, hyödyntämiseen. Sääntelyllä asetetaan raamit, joiden puitteissa hankinnat 

tulee toteuttaa. Jotkin säännökset ovat ehdottomia, mutta sääntelystä löytyy myös paljon 

erilaisia vaihtoehtoja hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö voi esimerkiksi valita, 

toteuttaako se hankinnan perinteisellä vesiputouskehitysmallilla vai ketterin menetelmin. 

Se voi myös laatia vaatimusmäärittelyn ja muut hankintaa koskevat vaatimukset niin, että 

tarjouksilta edellytetään esimerkiksi avoimen lähdekoodin, avointen standardien tai 

avoimen rajapinnan käyttämistä. Sääntely ja ohjeet kuitenkin vain ohjaavat 

hankintayksikön toimintaa, ja myös näitä noudattamalla on mahdollista päätyä 

toimittajaloukkuun. 

Hankinnan valmisteluvaihe on kriittinen hankinnan onnistumiselle, ja sitä voidaankin 

pitää hankinnan tärkeimpänä vaiheena. Toimittajariippuvuuden välttäminen vaatii 

hankintayksiköltä aktiivisuutta. Jos hankinnan kohteen määrittäminen tai 

tarjousdokumentaation muotoileminen epäonnistuu, vaikuttaa se merkittävästi hankinnan 

lopputulokseen. Huolellisella valmistelulla voidaan välttää toimittajariippuvuuden riskiä, 

joka on monesti seurausta hankintayksikön puutteellisesta teknisestä ja juridisesta 

osaamisesta. Toimittajaloukun välttämiseen on useita keinoja, mutta toisaalta yksittäiset 

loukkua ehkäisevät keinot eivät välttämättä riitä, jos hankintaprosessin kokonaisuus ei 

ole kunnossa. Loukun välttäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. On mahdollista, että 

useat eri tekijät saavat aikaan yksittäisen toimittajaloukkutilanteen. Tällöin tulee selvittää, 

mistä tätä lukkoa kannattaa lähteä avaamaan. 

Hankintayksikkö voi vähentää toimittajariippuvuuden riskiä esimerkiksi seuraavilla 

tavoilla: ehdokkaita tai tarjoajia otetaan mukaan hankinnan valmisteluun, tehdään 

markkinakartoitus, laaditaan teknisiä eritelmiä, hyväksytään vaihtoehtoisia tarjouksia, 

hankitaan laaja toimittajapiiri ICT-hankintoihin, pyritään käyttämään ja hankkimaan 
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monipuolisesti eri tietojärjestelmiä, hankitaan järjestelmän kehittäjältä järjestelmän 

dokumentaatio sekä varmistetaan mahdollisuus tietoaineiston irrottamiseen. 

Sopimusehtojen osalta merkittävässä osassa on immateriaalioikeuksien saamisesta 

huolehtiminen sekä toimittajan avustamisvelvollisuudesta sopiminen. Toimittajan 

avustamisvelvollisuus tarkoittaa toimittajan velvollisuutta mahdollistaa ja auttaa tilaajaa 

toimittajan vaihtamisessa, ja sillä pyritään varmistamaan tilaajalle sujuva toimittajan 

vaihtaminen ja hallittu palvelun päättäminen sopimuksen päättyessä. Jotta toimittajalle 

syntyisi tämä velvollisuus, täytyy siitä sopia erikseen. Avustamisvelvollisuudesta 

sovittaessa tulisi käydä läpi kaikki toimenpiteet, joita toimittajalta vaaditaan järjestelmän 

siirtämiseksi toisen toimittajan ylläpidettäväksi. 

Hankintoja käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan sekä 

julkisella että yksityisellä sektorilla tulisi panostaa hankintakoulutukseen ja hankintojen 

kehittämiseen. Toimittajariippuvuus ja muut ICT-hankintoihin liittyvät ongelmat 

johtuvat usein tilaajan ICT-osaamisen puutteesta. Hankintaan osallistuvien henkilöiden 

riittävä osaamistaso tulisi varmistaa jo ennen kuin koko hankintaprosessia edes aloitetaan, 

esimerkiksi kouluttamalla hankinnoista vastaavia henkilöitä, sisäisellä osaamisen siirrolla 

tai erikoistumisella. Jos hankinta on vaativa ja edellyttää erikoisosaamista, tulisi 

hyödyntää ulkopuolisia ammattilaisia kuten konsultteja ja juristeja. Mikäli hankinnan 

toteuttajilla ei ole riittävästi ammattitaitoa, hankinnoissa voidaan tehdä lopputuloksen 

kannalta kriittisiä virheitä siitä huolimatta, että käytettävät keinot olisivat 

tarkoituksenmukaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös esimerkiksi avoimella 

lähdekoodilla toteutettu hankinta voi epäonnistua, jos tilaaja ei osaa ottaa huomioon tästä 

valinnasta aiheutuvia vaatimuksia, vaikka avoimen lähdekoodin hyödyntäminen onkin 

lähtökohtaisesti järkevä valinta. Tietyissä tilanteissa voisi olla jopa järkevämpää hankkia 

räätälöidyn ohjelmiston sijasta yksinoikeudellinen ohjelmisto. Varsinkin ketterällä 

menetelmällä hankittu järjestelmä edellyttää tilaajalta osaamista ja aktiivista 

osallistumista. Tarkoituksenmukaisten ominaisuuksien vaatiminen hankinnan kohteelta 

sekä joustavuus hankinnan toteuttamisessa ovat osoituksia tilaajan ammattitaidosta. 

Tämä tutkielman puutteena oli empiirisyyden puuttuminen, eli sen selvittäminen, kuinka 

hankintayksiköt tosiasiallisesti pyrkivät välttämään toimittajaloukkua.   Työn tuloksia 

voidaan viedä eteenpäin tutkimalla sitä, kuinka hankintayksiköt ICT-hankintoja 
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suorittaessaan ottavat huomioon toimittajaloukun ja -riippuvuuden riskit ja millaisissa 

tilanteissa ne yleensä joutuvat toimittajasta riippuvaiseksi. Jatkotutkimuksessa voitaisiin 

vertailla esimerkiksi eri keinojen tosiasiallista vaikutusta toimittajariippuvuuden 

välttämiseksi sekä sitä, millainen hankintayksiköiden hankinnan suorittanut kokoonpano 

on vertailtavissa tapauksissa ollut. 

Tutkielma tuo lisäarvoa tieteelle valottamalla julkisiin ICT-hankintoihin ja 

toimittajariippuvuuteen liittyviä ongelmia ja tuomalla esiin vaihtoehtoja niiden 

ratkaisemiseksi ja välttämiseksi. Toimittajaloukun suhteesta hankintasääntelyyn ei ole 

juurikaan kirjoitettu aiemmin. Käytännön toiminnalle tutkielma tuo lisäarvoa 

kiinnittämällä hankintojen suorittajien huomiota siihen, millaisia negatiivisia seurauksia 

toimittajariippuvuudesta voi seurata, sekä esittämällä erilaisia seikkoja, jotka ICT-

hankintoja suorittaessa kannattaa huomioida toimittajaloukun välttämiseksi. 

Julkiset ICT-hankinnat ovat sekä arvoltaan että merkitykseltään tärkeä julkisen sektorin 

osa. Niiden tarkoituksenmukainen ja tehokas toteuttaminen säästää julkisia varoja, 

edistää reilua kilpailua ja yhteiskunnan toimintaa. Toimittajariippuvuus saattaa olla vielä 

hieman sivuutettu aihe, mutta sen merkitystä on alettu noteerata yhä enemmän. 

Riippuvuuden haitallisten vaikutusten vuoksi siitä keskusteleminen ja sen laajempaan 

tietoon saattaminen olisi hyödyllistä, sillä se osaltaan mahdollistaisi julkisten ICT-

hankintojen laadun parantamista ja julkisten varojen säästämistä. 


