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Taustaa

Euroopan unionin uudet julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit annettiin keväällä
2014. Julkisista hankinnoista annettua direktiiviä (2014/24/EU, jäljempänä hankintadirektiivi) sovelletaan
julkisyhteisöjen ja muiden hankintayksiköiksi direktiivin 2 artiklassa määriteltyjen yksiköiden hankintoihin,
jotka ylittävät direktiivissä asetetut kynnysarvot. Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun direktiivin (2014/25/EU, jäljempänä erityisalojen
hankintadirektiivi) määräyksiä sovelletaan näitä toimintoja harjoittavien yksiköiden kynnysarvot ylittäviin
hankintoihin. Julkisista käyttöoikeussopimuksista annettua direktiiviä (2014/23/EU, jäljempänä
käyttöoikeussopimusdirektiivi) sovelletaan hankintayksiköiden kynnysarvot ylittäviin vastikkeellisiin
sopimuksiin, jolla siirretään rakennusurakan toteuttaminen tai palvelujen tarjoaminen ja hallinnointi
yhdelle tai useammalle yhteisölle siten, että siirtämisen vastikkeena on rakennettavan kohteen tai palvelun
käyttöoikeus tai oikeus ja maksu yhdessä.

Edellä mainitut direktiivit on saatettu voimaan Suomessa vuoden 2017 alusta voimaan astuneilla lailla
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetulla
lailla (1398/2016, erityisalojen hankintalaki). Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava
käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai
tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu
poissulkemisperuste. Vastaava säännös sisältyy erityisalojen hankintalain 85 §:ään. Asiakirjaa on
käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalain
hankinnoissa.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja pohjautuu EU:n vakiolomakeasetukseen N:o 2016/7. Asetuksen
liitteessä I on ohjeistusta asiakirjan käyttämisestä. Asetus löytyy verkko-osoitteesta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004

Euroopan komissio on laatinut jäsenvaltioiden hankintayksiköille sekä ehdokkaille ja tarjoajille sähköisen
palvelun (ESPD-lomake), jolla yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja voidaan täyttää ja käsitellä.
Palvelu löytyy verkko-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta komission laatiman sähköisen palvelun käyttämiseen. Ohjeistus
ei ole sitova.

Saatujen tietojen mukaan osassa käyttöön otettavista sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä pyritään
ottamaan käyttöön myös sähköinen palvelu yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täyttämiselle.
Hankintayksiköiden edustajia suositellaan ottamaan yhteyttä oman organisaationsa julkisista hankinnoista
vastaaviin tahoihin ja selvittämään, onko hankintayksikössä käyttöön otettuun tai käyttöön otettavaan
sähköiseen kilpailutusjärjestelmään sisällytetty yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Euroopan komission ESPD-palveluun on tehty useita uudistuksia loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017
aikana. Tässä päivitetyssä ohjeessa on otettu muutokset huomioon.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
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Ohje

Palvelua käytettäessä valitaan ensin kieli, jolla palvelua halutaan käyttää. Tämän jälkeen ilmoitetaan, onko
täyttäjänä hankintayksikkö (hankintaviranomainen), erityisalojen 5 §:ssä tarkoitettu muu hankintayksikkö
(keskimmäinen vaihtoehto) vai tarjoaja (talouden toimija).

Hankintayksikkö täyttää

Hankintayksiköllä on kolme mahdollisuutta hyödyntää ESPD-lomaketta:

1) luoda uuden yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan;
2) käyttää eli muokata ja päivittää olemassa olevaa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa;
3) tarkastella eli lukea tarjoajan hankintayksikölle toimittamaa yhteistä eurooppalaista hankinta-

asiakirjaa.

ESPD-palvelussa kysytään saatua ilmoitusnumeroa. Tältä osin lomakkeen info-kohdassa todetaan:
”Hankintaviranomainen saa julkaisutoimistolta sähköpostin, kun se on toimittanut julkaisua koskevan
ilmoituksen. Kyseisessä sähköpostissa annetaan tunnistenumero, jota voi käyttää tässä palvelussa
menettelyä tai viranomaista koskevien tietojen antamiseen.”

Lomakkeessa voidaan kuitenkin mennä pidemmälle täyttämättä ilmoitusnumeroa.

Ensimmäisellä sivulla täytetään myös tieto siitä, mikä on hankintayksikön kotivaltio.

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai – yksikköä koskevat tiedot

Hankintayksikön yhteystiedot voidaan syöttää I osaan joko manuaalisesti, tai – mikäli hankintamenettelyä
koskeva ilmoitus on jo ehditty julkaista EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) – syöttämällä ilmoituksen numero -
kohtaan: ”Ilmoituksen numero EUVL:n S-sarjassa”.

Kohdassa ilmoitetaan myös tehtävän hankinnan nimi sekä lyhyt kuvaus hankinnasta. Jos hankintayksikkö on
antanut hankinta-aineistolle viitenumeron, voidaan myös tämä tieto syöttää palveluun I osassa.

III osa: Poissulkemisperusteet

Palvelun III-osassa ilmoitetaan hankintamenettelyssä sovellettavat pakolliset ja harkinnanvaraiset
poissulkemisperusteet. Koska pakollisista poissulkemisperusteista on säädetty suoraan
hankintadirektiiveissä ja kansallisessa hankintalainsäädännössä, hankintayksiköllä ei ole mahdollisuutta
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poistaa tai muuttaa palvelussa listattuja pakollisia poissulkemisperusteita. Hankintayksiköllä on kuitenkin
mahdollisuus täyttää kohta ”C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa
tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet” eli osa harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista sekä
kohta ”D: Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet”. Jos hankintayksikkö ei aio vedota tiettyyn
harkinnanvaraiseen poissulkemisperusteeseen (esimerkiksi konkurssi tai maksukyvyttömyys)
hankintayksikkö voi jättää kohdan täyttämättä. Vaikka lomake antaa tältä osin hankintayksikölle
harkintavaltaa, on hankintalainsäädännön syrjimättömyys- ja avoimuusperiaatteen sekä muun
lainsäädännön (esimerkiksi laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä, 1233/2006) näkökulmasta usein perusteltua selvittää ja puuttua esimerkiksi väärien tietojen
antamiseen, eturistiriitoihin sekä tiettyihin ammattitoiminnan vakaviin virheisiin.

Julkisista hankinnoista annetussa laissa on yksi kohta, jota voidaan pitää kansallisena eli
hankintadirektiiveihin pohjautumattomana poissulkemisperusteena. Tämä on hankintalain 80 §:n 2
momentti, jossa on listattu eräitä rikoslain 47 luvun työrikoksia (47 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
työturvallisuusrikos, 47 luvun 2 §:ssä tarkoitettu työaikasuojelurikos, 47 luvun 3 §:ssä tarkoitettu
työsyrjintä, 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu kiskonnantapainen työsyrjintä, 47 luvun 5 §:ssä tarkoitettu
työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen sekä 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitettu luvattoman
ulkomaisen työvoiman käyttö). Hankintayksiköitä suositellaan näin ollen täyttämään kohta ”Puhtaasti
kansalliset poissulkemisperusteet”. Pelkkä kohdan täyttäminen riittää, sillä palvelussa ei ole mahdollista
selostaa tarkemmin kyseisen kansallisen poissulkemisperusteen sisältöä.

IV osa: Valintaperusteet

Palvelun IV osassa tarkoitetaan soveltuvuusvaatimuksia ja niiden täyttymistä. Soveltuvuusvaatimuksista on
säädetty hankintadirektiivin 2014/24/EU 58 artiklan 2–4 kohdassa. Soveltuvuusvaatimuksista on säädetty
hankintalain 83 §:ssä.

Kun hankintayksikkö täyttää osaa IV on huomioitava sivun alussa mainittu huomautus:
”Hankintaviranomaisen on ilmoitettava, mitä valintaperustetta sovelletaan, rastittamalla asiaankuuluvan
perusteen edessä oleva ruutu”. Hankintayksikkö ei näin ollen itse vakuuta IV osassa listattujen
soveltuvuusvaatimusten täyttymistä, vaan ilmoittaa etukäteen, mitä soveltuvuusvaatimuksia se käyttää
kyseisessä hankintamenettelyssä.

Kohdan ”a:Kaikkia valintaperusteita koskeva yleinen ilmoitus” täyttämällä hankintayksikkö voi mahdollistaa
sen, että tarjoaja voi täyttää IV osasta ainoastaan tämän kohdan ja jättää IV osan A-D jakson täyttämättä.
Tällöin tarjoaja voisi siis täyttää vain yhden kohdan rastittamalla, että kaikki hankintayksikön asettamat
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soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Jos hankintayksikkö ei täytä ko. kohtaa, tarjoajan tulee vakuuttaa
jokaisen soveltuvuusvaatimuksen osalta erikseen sen täyttyminen.

Jakso A: Soveltuvuus

Tässä kohden hankintayksikkö voi ilmoittaa täyttämällä asianmukaiset kohdat, asettaako se vaatimuksia
rekisteritiedoista. Rekisteritiedoista säädetään hankintadirektiivin 2014/24/EU 58 artiklan 2 kohdassa ja
hankintalain 83 ja 84 §:ssä.

Palvelussa ei voida täsmentää asetettujen vaatimusten sisältöä. Täsmennys on tehtävä
hankintailmoituksessa ja/tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Jakso B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema

Tässä kohden hankintayksikkö voi ilmoittaa täyttämällä asianmukaiset kohdat, asettaako se vaatimuksia
ehdokkaan tai tarjoajan taloudelliselle ja rahoitukselliselle tilanteelle. Taloudellisesta ja rahoituksellisesta
tilanteesta säädetään hankintadirektiivin 2014/24/EU 58 artiklan 3 kohdassa ja hankintalain 83 ja 85 §:ssä.

Jos hankintayksikkö asettaa sellaisen ehdokkaan tai tarjoajan taloudellista tai rahoituksellista tilannetta
koskevan vaatimuksen, jota ei ole mainittu palvelun jaksossa B, se voi ilmoittaa tällaisesta vaatimuksesta
täyttämällä kohdan ”Muut taloudelliset tai rahoitusta koskevat vaatimukset”. Tällainen muu vaatimus voi
koskea esimerkiksi rating-vaatimuksia.

Palvelussa ei voida täsmentää asetettujen vaatimusten sisältöä. Täsmennys on tehtävä
hankintailmoituksessa ja/tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Jakso C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys

Tässä kohden hankintayksikkö voi ilmoittaa, asettaako se vaatimuksia ehdokkaan tai tarjoajan tekniselle ja
ammatilliselle pätevyydelle. Teknisestä suorituskyvystä ja ammatillista pätevyydestä säädetään
hankintadirektiivin 58 artiklan 4 kohdassa ja hankintalain 83 ja 86 §:ssä.

Hankintayksikkö ei voi asettaa muita vaatimuksia kuin palvelussa listattuja vaatimuksia.

Palvelussa ei voida täsmentää asetettujen vaatimusten sisältöä. Täsmennys on tehtävä
hankintailmoituksessa ja/tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Jakso D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit

Tässä kohdassa hankintayksikkö voi ilmoittaa, asettaako se vaatimuksia laadunvarmistusjärjestelmien
käytöstä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä. Näistä säädetään hankintadirektiivin 2014/24/EU 62
artiklan 2 kohdassa ja hankintalain 90 §:ssä.



6

V ja VI osa

Ainoastaan tarjoaja täyttää ESPD-palvelun V ja VI osan tiedot. Näin ollen hankintayksikköjä suositellaan
jättämään kyseiset osat täyttämättä.

Vie / tulosta

Kun hankintayksikkö on ensin itse esitäyttänyt ESPD-lomakkeen, voidaan painaa nappia ”Tallentaa/Vie”,
jonka jälkeen hankintayksikkö voi tallentaa lomakkeesta syntyneen xml-tiedoston koneelleen. Tämä xml-
tiedosto asetetaan muiden sähköisten tarjouspyyntö-/hankinta-asiakirjojen joukkoon verkossa saataville.
Tiedosto on lähtökohtaisesti muotoa ”expd-request.xml”. Hankintayksikkö voi kuitenkin muuttaa tiedoston
nimeä. Tämän lisäksi hankintayksikkö voi valita esitäyttämänsä ESPD-lomakkeen tulostamisen painamalla
tätä koskevaa nappia.

Jo aiemmin täytetyn ESPD-lomakepohjan päivittäminen

Jos hankintayksikkö haluaa käyttää jo aiemmin tehtyä ESPD-pohjaa ja päivittää siihen myöhemmin uusia
tietoja tai muuttaa aiemmassa pohjassa olleita tietoja, se voi ladata järjestelmään aiemmin täyttämänsä
xml-tiedoston.
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Tarjoaja täyttää

Kun tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeen, tulee sen ensin ladata hankintayksiköltä saatu ja esitäytetty xml-
tiedosto järjestelmään.

Kun tarjoaja ilmoittaa myös kotivaltionsa, tämän jälkeen tarjoaja pääsee täyttämään asiakirjaa.

Ehdokas tai tarjoaja voi myös halutessaan yhdistää kaksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa
uudeksi yhdistetyksi asiakirjaksi tai luoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan suoraan alusta
syöttämättä järjestelmään hankintayksikön esitäyttämää asiakirjaa.

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaisia tai – yksikköä koskevat tiedot

Kun tarjoaja täyttää hankintayksiköltä saatua ESPD-lomaketta sähköisessä palvelussa ja on valinnut
ensimmäiseltä sivulta vaihtoehdon ”Haluan tuoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan”, on
hankintayksikön ja hankintamenettelyn tiedot jo esitäytetty lomakkeelle. Tarjoajan ei siis tarvitse täyttää
tätä osaa.

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

Jakso A

II osan A jaksossa tarjoaja täyttää yhteys- ja yksilöintitietonsa pyydettyihin kohtiin:
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Jaksossa A voidaan ilmoittaa myös, onko tarjoaja tai ehdokas pk-yritys. Pk-yrityksen määritelmä käy ilmi
kohdassa ilmoitetusta infopainikkeesta. Samoin voidaan ilmoittaa, onko tarjoaja tai ehdokas
suojatyökeskus tai yhteiskunnallinen yritys. Edelleen voidaan ilmoittaa, onko ehdokas tai tarjoaja merkitty
mahdolliseen hyväksyttyjen tarjoajien tai ehdokkaiden viralliseen luetteloon.

Jakson A kohdassa e pyydetään tietoja kysymyksestä ”Kykeneekö talouden toimittaja toimittamaan
todistuksen sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta tai antamaan tiedot, joiden avulla
hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hankkia kyseisen todistuksen suoraan minkä tahansa jäsenvaltion
maksuttomasta tietokannasta?”. Tässä kohdassa tarjoajaa suositellaan ilmoittamaan, että
sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta voidaan esittää Verohallinnosta saatava todistus verojen
maksamisesta tai verovelkatodistus. Lisäksi sähköisestä ytj-järjestelmästä (www.ytj.fi) saadaan tieto
yrityksen mahdollisesta verovelasta. Sähköisen verkko-osoitteen (www.ytj.fi) voi syöttää kohtaan ”Jos
kyseiset asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti, annetaan seuraavat tiedot”.

Jaksossa A osassa voidaan ilmoittaa lopuksi se, osallistuuko ehdokas tai tarjoaja hankintamenettelyyn
yhdessä muiden tarjoajien tai ehdokkaiden kanssa sekä tarvittaessa (jos hankinta on jaettu osiin) se
hankinnan osa, johon tarjous halutaan antaa. Jos ehdokas tai tarjoaja on ryhmittymä, tarjoukseen liitetään
oma yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja jokaisesta ryhmittymän jäsenestä.

Jakso B

II osan jaksossa B ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa yhden tai tarvittaessa useamman henkilön nimi ja osoite,
joka on valtuutettu laillisesti edustamaan ehdokasta tai tarjoajaa kyseisessä hankintamenettelyssä.

http://www.ytj.fi/
http://www.ytj.fi/
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Jakso C

II osan jaksossa C ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, hyödyntääkö se muiden yksiköiden voimavaroja
täyttääkseen hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Tässä kohdassa vastataan ”Kyllä”, jos
ehdokas tai tarjoa viittaa esimerkiksi toisen yrityksen henkilöstöön tai toisen yrityksen referensseihin
täyttääkseen hankintayksikön asettamat vaatimukset henkilöstön pätevyydestä tai tarjoajan referensseistä.

Jos jakson C kysymykseen vastataan ”Kyllä”, on myös niiden yksiköiden (esimerkiksi yritysten), johon
voimavaroihin (henkilöstö, kokemus) ehdokas tai tarjoaja viittaa, täytettävä omalta osaltaan ESPD-lomake
ja toimitettava se hankintayksikölle.

Alihankkija vai yksikkö, jonka voimavaroihin viitataan?

Jos tarjoaja käyttää sellaisia alihankkijoita, joiden voimavaroihin se viittaa hankintayksikön asettamien
vaatimusten täyttymisessä, on näiden alihankkijoiden osalta myös täytettävä ESPD-lomake. Tarjoajalla voi
kuitenkin olla myös sellaisia alihankkijoita, joiden resursseihin ei viitata tietyn vaatimuksen täyttymisessä.
Tilanne voi olla esimerkiksi se, että varsinainen tarjoajayritys itse täyttää kaikki taloudellista tilannetta,
henkilöstön pätevyyttä, kokemusta tai teknistä kapasiteettia koskevat vaatimukset eikä sen tarvitse näin
ollen vedota kenenkään muun yrityksen voimavaroihin. Tästä huolimatta se käyttää sopimuksen
toteuttamisessa alihankkijoita. Tällaiset alihankkijat, joiden voimavaroihin ei vedota
soveltuvuusvaatimuksen täyttymisessä, tarvitsee ilmoittaa vain jos hankintayksikkö on erikseen vaatinut
sitä myös näiltä.

Jakso D

II osan jaksossa D ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, aikooko se teettää osan hankintasopimuksesta kolmansilla
osapuolilla eli esimerkiksi alihankkijoilla. Kohta täytetään kuitenkin vain, jos hankintayksikkö on
nimenomaisesti vaatinut näitä tietoja hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Jos jakson
kysymykseen vastataan ”Kyllä”, on ehdokkaan tai tarjoajan ilmoitettava ne alihankkijat, joita se aikoo
käyttää edellyttäen, että nämä ovat lomaketta täytettäessä sen tiedossa.
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III osa: Poissulkemisperusteet

Tässä osassa ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, rasittaako sitä jokin hankintadirektiivin 2014/24/EU 57 artiklan
1, 2 tai 4 kohdassa säädetyt poissulkemisperusteet. Vastaukseksi on oletuksena valittu jokaisessa kohdassa
”Ei”. Jos ehdokasta tai tarjoajaa rasittaa jokin listatuista poissulkemisperusteista, on kyseisen
poissulkemisperusteen kohdalla vaihdettava vastaukseksi ”Kyllä”.

Jakso A: Tuomioihin liittyvät perusteet

III osan jaksossa A tarjoaja vakuuttaa, onko se itse tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai
henkilö, jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, tuomittu lainvoimaisella tuomiolla jostain
jaksossa listatusta rikoksesta. Jaksossa listattuja EU-säädöksiä vastaavat Suomen rikoslain mukaiset
poissulkemisperusteet käyvät ilmi pääosin hankintalain 80 §:stä. Osa listassa olevista
poissulkemisperusteista on sellaisia, joista ei ole vielä säädetty kansallisessa hankintalainsäädännössä
(Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, terrorismin rahoitus sekä lapsityövoima ja muut
ihmiskaupan muodot).

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi kutakin jakson poissulkemisperustetta vastaavat rikoslain nimikkeet:

Lomakkeen kohta Rikoslain kohta ja nimike
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen Rikoslain 17 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu

osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön
toimintaan.

Korruptio Rikoslain 16 luvun 13 §:ssä tarkoitettu lahjuksen
antaminen, 16 luvun 14 § :ssä tarkoitettu törkeä
lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 a §:ssä
tarkoitettu lahjuksen antaminen kansanedustajalle,
16 luvun 14 b §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen
antaminen kansanedustajalle sekä Rikoslain 30
luvun 7:ssä tarkoitettu lahjominen
elinkeinotoiminnassa, 30 luvun 7 a §:ssä tarkoitettu
törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa, 30 luvun 8
§:ssä tarkoitettu lahjuksen ottaminen
elinkeinotoiminnassa ja 30 luvun 8 a §:ssä
tarkoitettu törkeä lahjuksen ottaminen
elinkeinotoiminnassa.

Petokset Rikoslain 29 luvun 1 §:ssä tarkoitettu veropetos, 29
luvun 2 §:ssä tarkoitettu törkeä veropetos, 29 luvun
5 §:ssä tarkoitettu avustuspetos, 29 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu törkeä avustuspetos ja 29 luvun 7 §:ssä
tarkoitettu avustuksen väärinkäyttö.

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät
rikokset

Rikoslain 34 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu
terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, 34 a luvun
2 §:ssä tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa
tehtävän rikoksen valmistelu, 34 a luvun 3 §:ssä
tarkoitettu terroristiryhmän johtaminen, 34 a
luvuun 4 §:ssä tarkoitettu terroristiryhmän
toiminnan edistäminen, 34 a luvun 4 a §:ssä
tarkoitettu koulutuksen antaminen
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terrorismirikoksen tekemistä varten ja 34 a luvun 4
b §:ssä tarkoitettu värväys terrorismirikoksen
tekemiseen.

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus Rikoslain 34 a luvun 5 §:ssä tarkoitettu terrorismin
rahoittaminen. Rikoslain 32 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu rahanpesu, 32 luvun 7 §:ssä tarkoitettu
törkeä rahanpesu, 32 luvun 8 §:ssä tarkoitettu
salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi ja 32
luvun 9 §:ssä tarkoitettu tuottamuksellinen
rahanpesu.

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot Rikoslain 25 luvun 3 §:ssä tarkoitettu ihmiskauppa
ja 25 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu törkeä
ihmiskauppa.

Jos pakollisen poissulkemisperusteen tiettyyn kohtaan täyttää vastaukseksi ”Kyllä”, voidaan ilmoittaa
tuomion päiväys, perusteet tuomiolle, tiedot tuomion saajasta sekä poissulkemisajanjakson pituus.
Suomessa tuomioistuimet eivät sulje rikostuomion rasittamia toimittajia tarjouskilpailuista tietyksi
ajanjaksoksi, joten tältä osin kohta voidaan jättää täyttämättä.

Jos poissulkemisperusteen rasittamiseen ilmoitetaan vastaukseksi ”Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi ilmoittaa,
onko se ryhtynyt toimiin luotettavuuden osoittamiseksi (ns. puhdistautuminen). Korjaavista toimista on
säädetty hankintadirektiivin 2014/24/EU 57 artiklan 6 kohdassa ja hankintalain 82 §:ssä. Korjaavista
toimista voidaan esittää direktiivin mukaan esimerkiksi näyttö siitä, että ehdokas tai tarjoaja ”on maksanut
tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista vahingoista, joita rangaistavasta teosta tai virheestä on
aiheutunut, selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti toimimalla aktiivisesti yhteistyössä
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut konkreettiset tekniset sekä organisaatioon ja henkilöstöön
liittyvät toimenpiteet, joilla voidaan tarkoituksenmukaisesti estää uudet rangaistavat teot tai virheet”.

Jaksossa tiedustellaan kunkin poissulkemisperusteen osalta myös sitä, onko tieto rikostuomiosta saatavilla
sähköisesti. Tällä hetkellä rikosrekisteriotteet eivät ole saatavissa rajoituksetta sähköisesti, joten ehdokkaita
ja tarjoajia suositellaan täyttämään jokaiseen kohtaan vastaukseksi tältä osin ”Ei”.

Jakso B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet

III osan jaksossa B ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa, onko se rikkonut verojen ja sosiaaliturvamaksujen
maksamiseen liittyviä velvoitteitaan. Jos kohtaan ilmoitetaan vastaukseksi ”Kyllä”, avautuu lisäkohtia, joissa
ilmoitetaan muun muassa ehdokkaan tai tarjoajan jäsenvaltio sekä verovelan tai maksamatta jääneiden
sosiaaliturvamaksujen määrä.

Koska Suomessa verojen ja sosiaaliturvamaksujen velvoitteiden rikkominen osoitetaan useimmissa
tapauksissa muutoin kuin lainvoimaisella oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä, ehdokasta tai
tarjoajaa suositellaan täyttämään kohtaan ”Onko velvoitteiden rikkominen todettu muutoin kuin
oikeudellisella tai hallinnollisella päätöksellä” vastaukseksi ”Kyllä”. Tämän lisäksi kohtaan ”Syötä kuvaus
käytetyistä välineistä” voidaan ilmoittaa, että Suomessa verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta
jääminen osoitetaan verovelkatodistuksella.
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Jos III osan jaksossa B ilmoitetaan vastaukseksi ”Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi vielä ilmoittaa, onko se
kuitenkin jo suorittanut maksut tai sopinut sitovasta järjestelystä maksamatta jääneiden verojen tai
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.

Jakso C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen
virheeseen liittyvät perusteet

Ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa III osan jaksossa C, rasittaako sitä jokin hankintadirektiivin 2014/24/EU 57
artiklan 4 kohdassa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Harkinnanvaraisen
poissulkemisperusteen olemassaolosta mainitaan vain, jos hankintayksikkö on esitäyttäessään asiakirjaa
itse valinnut kyseisen harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen. Monilta osin vastaavat ns.
harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet on listattu hankintalain 81 §:ssä. Tiettyjen harkinnanvaraisten
poissulkemisperusteiden osalta lomakkeessa tiedustellaan, onko tieto poissulkemisperusteesta saatavissa
sähköisesti.

Yritysten osalta sähköinen YTJ-järjestelmä sisältää tiedot yrityksen oikeudellisesta tilanteesta (eli
mahdollisesta konkurssi- tai selvitystilasta taikka saneerausmenettelystä). Näitä koskeviin kohtiin ehdokas
tai tarjoaja voi ilmoittaa sähköiseen saatavuuteen ”Kyllä” sekä tämän jälkeen pyydettävään URL-
osoitteeseen www.ytj.fi.

Jos poissulkemisperusteen rasittamiseen ilmoitetaan vastaukseksi ”Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi ilmoittaa,
onko se ryhtynyt toimiin luotettavuuden osoittamiseksi (ns. puhdistautuminen). Korjaavista toimista on
säädetty hankintadirektiivin 2014/24/EU 57 artiklan 6 kohdassa ja hankintalain 82 §:ssä. Korjaavista
toimista voidaan esittää direktiivin mukaan esimerkiksi näyttö siitä, että ehdokas tai tarjoaja ”on maksanut
tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista vahingoista, joita rangaistavasta teosta tai virheestä on
aiheutunut, selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti toimimalla aktiivisesti yhteistyössä
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut konkreettiset tekniset sekä organisaatioon ja henkilöstöön
liittyvät toimenpiteet, joilla voidaan tarkoituksenmukaisesti estää uudet rangaistavat teot tai virheet”.

Jos ehdokas tai tarjoaja ei ole tietoinen siitä, ovatko tiedot saatavissa sähköisesti, se voi jättää
merkkaamatta asiakirjaan kyseisen kohdan.

Jakso D: Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet

Julkisista hankinnoista annetussa laissa on yksi kohta, jota voidaan pitää kansallisena eli
hankintadirektiiveihin pohjautumattomana poissulkemisperusteena. Tämä on hankintalain 80 §:n 2
momentti, joka sisältää useamman rikoslain 47 luvun työrikoksen.

III osan jaksossa D ehdokas tai tarjoaja täyttää näin ollen, onko se tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös
tai valvontavaltaa käyttävä henkilö rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain
47 luvun 3 a §:n mukaisesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Tällä hetkellä rikosrekisteriotteet eivät ole saatavissa rajoituksetta sähköisesti, joten ehdokkaita ja tarjoajia
suositellaan täyttämään kohtaan ”Onko tämä tieto saatavilla sähköisesti” vastaukseksi ”Ei”.

http://www.ytj.fi./


13

IV osa: Valintaperusteet (soveltuvuusvaatimukset)

Ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa IV osassa, täyttääkö se hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.
Yksityiskohtaiset hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset käyvät ilmi hankintailmoituksesta
ja/tai tarjouspyyntöasiakirjoista.

Jos hankintayksikkö on esivalinnassaan tämän hyväksynyt, tarjoaja voi vakuuttaa yhden valinnan
valitsemalla, että se täyttää kaikki asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tällöin sen ei tarvitse täyttää enää
yhtään lisäkohtaa tältä osin.

Jakso B:

Ehdokkaan tai tarjoajan taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevien soveltuvuusvaatimusten
täyttymiseen vastattaessa vaihtoehtoina ei ole muiden jaksojen mukaisesti ”Kyllä” tai ”Ei”, vaan näiden
osalta tarjoajan on täytettävä lomakkeelle tarkemmat tiedot esimerkiksi vuotuisesta liikevaihdosta:

Jakso C:

Ehdokkaan tai tarjoajan ammatillista pätevyyttä koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen
vastattaessa vaihtoehtoina ei ole muiden jaksojen mukaisesti ”Kyllä” tai ”Ei”, vaan näiden osalta tarjoajan
on täytettävä lomakkeelle tarkemmat tiedot esimerkiksi aikaisemmista referenssikohteista:
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V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

Muissa kuin avoimessa menettelyssä hankintayksikkö voi rajoittaa niiden ehdokkaiden määrää, jotka voivat
tehdä tarjouksen tai jotka voivat osallistua neuvotteluihin. Jos hankintayksikkö on asettanut vaatimuksia tai
muita kriteereitä määrän rajoittamiseksi, ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa tässä yhteydessä, täyttääkö se
asetetut vähimmäisvaatimukset. Useissa hankintamenettelyissä rajoittamista koskevat vaatimukset ovat
samoja soveltuvuusvaatimuksia, joiden täyttyminen osoitetaan IV osassa. Tällöin ehdokas tai tarjoaja voi
ilmoittaa lomakkeella sekä soveltuvuusvaatimusten (IV osa: Valintaperusteet) että määrän vähentämisen
vaatimusten (V osa) täyttymisen. Jos kohtaan vastataan ”Kyllä”, ehdokas tai tarjoaja voi myös kuvata, miltä
osin vaatimukset täyttyvät.

V osassa ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa myös, jos tieto asetettujen vaatimusten täyttymisestä on saatavissa
sähköisesti.

Jos ehdokas tai tarjoaja ei ole tietoinen siitä, ovatko tiedot saatavissa sähköisesti, se voi jättää
merkkaamatta asiakirjaan kyseisen kohdan.

VI osa: Loppulausumat

Jos ehdokas tai tarjoaja tulostaa täyttämänsä ESPD-lomakkeen, se voi VI osassa allekirjoituksellaan
vahvistaa esittämänsä vakuutuksen. Allekirjoitus ei ole kuitenkaan välttämätön, jos hankintayksikkö ei ole
allekirjoitusta vaatinut hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Jos ehdokas tai tarjoaja ei
tulosta täyttämäänsä lomaketta vaan vie sen xml-tiedostona tietokoneelleen, ei sähköistä lomaketta voida
allekirjoittaa.

Kun tarjoaja on täyttänyt omalta osaltaan kaikki kohdat, se voi joko 1) tulostaa tehdyn raportin tai 2)
viedä/tallentaa sen taas xml-muotoon. Jos lomakkeen vie xml-muotoon, syntyy oletuksena tiedosto,
jonka nimi on ”espd-response.xml”. Tiedoston nimeä voidaan kuitenkin muokata.

Hankintayksikkö käsittelee/lukee läpi tarjoajan täyttämän espd-asiakirjan

Komission ESPD-lomakkeessa on hankintayksiköille varattu vielä mahdollisuus ”Haluan tarkastella yhteistä
eurooppalaista hankinta-asiakirjaa”.
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Tällöin hankintayksikkö lataa järjestelmään tarjoajalta saamansa sähköisen xml-tiedoston. Tästä syntyy uusi
html-sivu, jonka hankintayksikkö voi esimerkiksi tulostaa:


