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ja

URAKKASOPIMUKSISTA



LIIKENNELUVAT

• Liikenteen palvelulaki huojensi traktori-
kuljetukset, joiden nopeus enimmillään 60 
km/h, pois liikenneluvan piiristä 1.7.2018 
alkaen

• Yli 60 km/h traktoreille liikennelupavaade 
voimassa kuljetettaessa tavara tiellä pois lukien 
tietyt urakointikuljetukset ja muut poikkeukset.



LIIKENNELUVAT - POIKKEUKSET

• Urakointikuljetuksissa lupaa ei tarvita:
– jos kuljetettavaa materiaalia käsitellään ennen sen 

kuljettamista tai se on omaa ja kuljetuksen tarkoituksena on 
tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän 
yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko 
yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen 
ulkopuolella. Lisäksi kuljettajan on kuuluttava yrityksen 
henkilöstöön sekä kuljetuskaluston yritykselle ja kuljetuksen 
on oltava toissijaista kuljetusyrityksen koko elinkeino-
toimintaan nähden.



LIIKENNELUVAT - POIKKEUKSET

• Urakointikuljetuksissa lupaa ei tarvita:
– koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen 

taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien 
materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetuksessa, kun 
ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä.

– yleisten teiden ja katujen hoitoon liittyvän maa-aineksen, 
veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai 
kadulle 

– liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden 
ajoneuvojen, kaatuneiden puiden ja muiden esineiden siirto 
tieltä turvalliseen paikkaan



AJOPIIRTURIT

• Kun traktorin sallittu nopeus on enintään 40 km/h, 
traktorissa ei tarvita ajopiirturia

• Yli 40 km/h piirturi tarvitaan, kun kyse on tavara-
liikenteestä, poikkeuksia on



AJOPIIRTURIT – POIKKEUKSIA
Ei piirturia:
• maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta 

harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa 
vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin 
etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon 
kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla 
kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään 
torilla tai muutoin tietyssä paikassa.

• ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, 
vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden 
kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa 
talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa



AJOPIIRTURIT – POIKKEUKSIA
Ei piirturia:
• ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden 

solmukohtiin liittyvillä alueilla, kuten satamissa, satamien ja 
muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa 
terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä

• ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen 
maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja 
päinvastoin 100 kilometrin säteellä maatiloilta

• Ajoneuvossa/yhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on 
enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään sellaisten materiaalien 
tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä 
yhteydessä, jos ajoneuvoa/yhdistelmää käytetään enintään 
100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja 
ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;



AJOKORTIT
1.7.2018 alkaen

• T-kortti kun traktorin nopeus enintään 60 km/h
• Ei ammattipätevyyttä (direktiivikoulutus) kun 

traktorin nopeus enintään 60 km/h
– Vaaditaan kun C/C1-korttivaatimus, myös 

työkonekäytössä!
• Yhdistelmäkorttivaatimuksia ei ole
• Traktorimönkkäreillä voi olla poikkeavia 

vaatimuksia





KATSASTUS
• Määräaikaiskatsastusvelvoite, kun käytetään 

luvanvaraisessa liikenteessä
– ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua 

käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta

JARRUTTOMAT PERÄVAUNUT
• Vuodesta 2018 alkaen rekisteröityihin uusiin traktoreihin ole 

voinut enää kytkeä yli 3,5 tonnin painoista jarrutonta 
perävaunua.

• Osa traktoreista on tyyppihyväksytty jo aiemminkin vetämään 
maksimissaan vain 3,5 tonnin jarruttomia perävaunuja. Oman 
traktorin osalta asian voi tarkistaa tyyppihyväksyntäkilvestä.



ERIKOISKULJETUKSET

• Jakamattoman esineen kuljetus, kun sitä ei 
saada jaettua kohtuukustannuksin
normaalimittaiselle kuljetuskalustolle, voidaan 
suorittaa erikoiskuljetuksena

• Normaaliliikenteen mittarajat ylittävä kuljetus 
on erikoiskuljetus (traktorit), normaalimitat:
• Korkeus 4,4 m
• Leveys 2,6 m 
• Pituus 16,5 m



ERIKOISKULJETUKSET

• Normaalimitat joltakin osin ylittävä kuljetus 
voidaan tehdä tiettyyn rajaan asti ilman 
erikoiskuljetuksen reitti/reitistölupia, ns
vapaaraja-kuljetuksena

• Vapaarajakuljetuksissakin edellytetään 
vaadittuja merkitsemis- ja varoitustoimenpiteitä



ERIKOISKULJETUKSET

• Vapaarajat traktoriyhdistelmille:
• Traktori ja ajoneuvonkuljetusperävaunu

• Pituus 20 m
• Leveys 3,5 m (luvan saa enintään 4,0 m leveydelle)

• Traktori ja perävaunu 
• Pituus 20 m
• Leveys 4,0 m
• Mittaylityksille saa luvan

• Traktori ja kuormaamaton turvetuotantoperävaunu tai  
traktori ja hinattava laite 

• Pituus 30 m
• Leveys 4,0 m
• Mittaylityksille saa luvan



ERIKOISKULJETUKSET

• Keskeisimmät merkitsemisvaatimukset, joihin 
kuljetuksen mitat vaikuttavat:
• Vähintään yksi varoitusvalaisin, jos vetoajoneuvona on 

traktori, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 60 
kilometriä tunnissa. Muutoin kaksi.

• Tunnuskilpi ja –valaisin, varoitusvalot ja heijastimet eteen ja 
taakse, sivuvalaisimet ja -heijastinnauhat

• http://elykeskus.fi/documents/10191/135892/erikoiskuljetukset_merkinnat_ed
essa_2011.pdf/41bc987a-1876-494b-8582-9dae648ce014

• Liikenteenohjaajana saa toimia vain tehtävään 
koulutettu EKL-ohjaaja

http://elykeskus.fi/documents/10191/135892/erikoiskuljetukset_merkinnat_edessa_2011.pdf/41bc987a-1876-494b-8582-9dae648ce014


ERIKOISKULJETUKSET

• Liikenteenohjaajana saa toimia vain tehtävään 
koulutettu EKL-ohjaaja



ERIKOISKULJETUKSET

• Reitti- ja reitistöluvat haetaan Pirkanmaan ELY-
keskukselta

• Jos lupahakemus on ok, luvan myöntö kestää 
yleensä n 4 arkipäivää



KYTKENTÄMASSA :

PERÄVAUNUN AKSELILTA/AKSELEITA 
TIEHEN KOHDISTUVA MASSA



KYTKENTÄMASSA :
enintään kolme kertaa traktorin 
omamassa, jos perävaunussa traktorin 
jarrupolkimesta säätyvät jarrut

enintään 2,6 kertaa traktorin omamassa, 
jos koukulle vähintään 15 % peräkärryn 
kytkentämassasta tai jos traktorissa 
jarrujärjestelmä, jossa tr. painotettuna 
yhdistelmällä saavutetaan vähintään 3,5 
m/s2 hidastuvuus

muutoin kaksi kertaa traktorin omamassa



Koukulle maksimissaan 3 tn, jos 
koukun rakenne tai muu tekijä ei 
sitä rajoita. 
Huom. siis myös koukun kautta 
traktorin taka-akselille tuleva
massa; vetokytkimeen/-pöytään 
kohdistavaa massaa ei lueta 
kytkentämassaan

Traktorin omamassaa saa 
korottaa maksimissaan 
kolmanneksella; valmistajan 
ohjeiden mukaisesti asennetut 
lisäpainot ja –rakenteet. 
Suositus; merkintä rekisteri-
otteeseen. Perävaunusta 
tuleva kuorma ei ole lisä-
painotus



LISÄÄ KYTKENTÄSÄÄNNÖKSISTÄ:
myös perävaunun akseli/telirakenteella merkitystä

•akseli 10 tn, vetävin parirenkain max 11,5 tn.

•2-akselinen teli, 
•aks.väli 1m - alle 1,3 m max. 16 tn

•aks.väli 1,3 m – alle 1,8 m max. 18 tn

•aks.väli yli 1,8 m max. 20 tn

•3-akselinen teli; (tekn. rakennevaatimuksia)
•aks. väleistä pienin alle 1,3 m max. 21 tn

•aks. väleistä pienin väh. 1,3 m max. 24 tn



Traktorin omamassa 
5000 kg, teliväli 1,5 m

Lisäpainotetaan 
kolmasosalla:
omamassa 6667 kg.
Perävaunussa jarrut,
jotka säätyvät tr 
polkimesta

Kytkentämassa maksimissaan 3 * traktorin omamassa eli 6667*3 = 
20001 kg. 
Toisaalta perävaunun telirakenteesta johtuu maksimi telimassa, 
joka on tässä tapauksessa 18000 kg .
Näin ollen perävaunun kytkentämassa saa olla maksimissaan 
18000 kg jonka lisäksi koukulle saa tulla maksimissaan 3000 kg 
(kuormaus !)



POLTTOAINEVEROTUS

Polttoainemaksusta vapaita ajoneuvoja ovat moottorityökoneet, 
moottorityökoneeksi varustellut traktorit sekä auton alustalle 
rakennetut työkoneet, kun niitä ei käytetä muihin kuljetuksiin kuin 
niiden käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin itse työalueella tai 
niiden siirtyessä työalueelta toiselle.

• suljettu alue ei vapauta polttoainemaksusta.
• Käyttötarkoituksesta johtuvat kuljetukset työalueella, kuljetukset 

itse työkoneella, ei perävaunulla. Säiliön enimmäiskoko 2 m3

• omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetus (itse työkoneella)
• työkoneen huoltoon yms. liittyvät siirrot

• Esimerkiksi lumitöissä käytettävä traktori voi siirtää lunta kauhassaan 
työalueen sisällä lumikasasta toiseen mutta ei kuljettaa sitä työalueen 
ulkopuolelle



POLTTOAINEVEROTUS

Polttoainemaksuvapaus on voimassa varsinaisessa 
työkonetehtävässä, mutta ei siinä tapauksessa, että käyttötarkoitus 
on tavaran kuljetusta. Perävaunulla kuljettaminen 
polttoainemaksuvapaasti ei näin ollen ole sallittua.

Tapauksissa, joissa traktoria joudutaan käyttämään polttoöljyllä 
polttoainemaksullisessa tehtävässä, on maksettava 5 euron 
päivämaksu.

Traktoria saadaan käyttää polttoainemaksua suorittamatta maa- ja 
metsätaloudessa. Tämä koskee kaikkia traktoreiksi luokiteltavia 
ajoneuvoja riippumatta niiden omistussuhteista.
• polttoainemaksuvelvollisuus ratkaistaan yksinomaan traktorin 

käyttötarkoituksen perusteella.



POLTTOAINEVEROTUS

Traktoria saadaan käyttää polttoainemaksua suorittamatta maa- ja 
metsätaloudessa. 

• maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista 
erikoismaataloutta tai maa- ja metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei 
ole pidettävä maataloudesta erillisenä toimintana.

• metsätaloutta on metsän kasvatukseen ja käyttöön kohdistuvan elinkeinon 
harjoittaminen lukuun ottamatta puun teollista jalostustoimintaa ja siihen 
liittyviä kuljetuksia.

• maatilatalouden harjoittajalla tarkoitetaan verovelvollista, jota verotetaan 
maatilatalouden tai metsätalouden tulosta tuloverolain nojalla. 

• Puutavaran kuljettaminen yleisellä tiellä edellyttää verollisen polttoaineen 
käyttöä tai päivämaksun suorittamista. Esimerkiksi metsäkoneurakoitsijan 
ostamastaan puutavarasta hakettaman hakkeen kuljettaminen 
lämpölaitokselle on polttoainemaksun alaista kuljetusta.



POLTTOAINEVEROTUS
Maatilatalouden harjoittajan hallitsemaa tai maatilatalouden 
harjoittajien yhdessä hallitsemaa traktoria saadaan polttoainemaksua 
suorittamatta käyttää myös kuljetuksiin, jotka liittyvät:

• maatilatalouden harjoittajan oman tilan puutavaran hankintakauppaan tai maa-
ja kiviaineksen myyntiin. (sisältäen myös vuokratut tilat/pellot/hiekkakuopat.) 
• mikäli työtä harjoitetaan erillisen yrityksen toimesta, kuljetus ei ole 

polttoainemaksusta vapaata.
• maatilatalouden harjoittajan omaan puutarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen 

silloinkin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsätaloudesta erillisenä liikkeenä
• maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen.

• yksityistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei pidetä korvausta vastaan 
tapahtuvaa kuljetusta.

• sivuelinkeinot
• maatilatalouden tuloverolain piiriin kuuluvasta maatilalla harjoitettavasta 

sivuelinkeinosta, jota ei harjoiteta erillisenä liikkeenä (pl turkistarhaus)



UUSI TIELIIKENNELAKI

Astuu voimaan 1.6.2020 

Turvavyö
• Vaatimus istuinpaikalle asennetun turvavyön 

käyttämisestä koskee myös traktorin ja moottorityökoneen 
kuljettajaa ja matkustajaa. Turvavyön käyttövelvollisuus 
ei koske traktorin eikä moottorityökoneen kuljettajaa eikä 
matkustajaa silloin, kun turvavyön käytöstä on haittaa 
ajoneuvolla tehtävässä työssä



UUSI TIELIIKENNELAKI
Nopeus

– Traktorien suurimmat sallitut nopeudet säilyvät 
pääosin ennallaan

– Levikepyörin varustetulle traktorille ja traktorille, 
johon on kiinnitetty leveä työväline, sallitaan 
enintään nopeus 40 kilometriä tunnissa silloin, kun 
traktorin leveys levikepyöristä tai työvälineestä 
mitattuna on yli 2,6 metriä.

– Työvälineen leveyteen liittyvää nopeusrajoitusta ei 
sovelleta tienpitoon käytettävään traktoriin ei 
myöskään tilanteessa jossa traktorissa on hinattava 
ajoneuvo



UUSI TIELIIKENNELAKI
Nopeus

– Traktorin ja hinattavan ajoneuvon muodostaman 
ajoneuvoyhdistelmän suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 
rajataan 40 kilometriä tunnissa silloin, kun yhdistelmän 
ajoneuvoille tai kytkentälaitteille ei ole saatavissa tietoa 
sallituista massoista

– Traktorin ja hinattavan ajoneuvon muodostaman 
ajoneuvoyhdistelmän suurimmaksi sallituksi  nopeudeksi 
rajataan 40 kilometriä tunnissa myös silloin, kun hinattavan 
ajoneuvon leveys on suurempi kuin 2,6 metriä. Tätä 
rajoitusta ei kuitenkaan sovellettaisi erikoiskuljetukseen eikä 
tienpitoon käytettävään traktorin ja hinattavan ajoneuvon 
muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään.



UUSI TIELIIKENNELAKI
Renkaat

– Talvirengasvaatimukset eivät koske traktoriyhdistelmää, 
jonka suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä 
tunnissa.

– yli 60 kilometriä tunnissa; jos sää tai keli sitä edellyttää 
marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on 
käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia 
vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien 
syvyys on oltava vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla 
sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja 
hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä 
renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 
3,0 millimetriä.



PYKÄLÄT TUTUIKSI



HANKINTAPROSESSI :

TARJOUSPYYNTÖ

MARKKINOINTI VERKOSTOT SEURANTA

TARJOUS

TOTEUTUS

TAKUU

KUSTANNUSLASKENTA

SELONOTTO
HANKINTAPÄÄTÖS

URAKKANEUVOTTELUT JA SOPIMUS

LOPPUTOIMET

REFERENSSIT
ASIAKASPALAUTE

neuvottelutekniikat
reklamaatiot

valitusajat
sopimusoikeus

kuluttajansuoja
eettiset pelisäännöt

eri urakkamuodot



TARJOUSPYYNTÖ
Hankinnan tärkein vaihe :

- vertailukelpoiset, sisällöltään riittävät ja selvät tarjoukset
- riittävät, oikeat ja luotettavat tiedot
- jos epävarmoja tietoja, niihin kiinnitettävä huomiota
- jos täydennyksiä, kaikkien tarjoajien tietoon

- epäselvyydet johtavat valituksiin – julkisissa hankinnoissa

- säädelty, jos hankkija julkisyhteisö
- tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
- valintaperuste mainittava jos ei edullisin hinta

- hankinnan sisältö hankkijan itsensä päätettävissä



Tarjouspyynnössä kannattaa mainita, että toimittaja voidaan 
jättää tiettyjen seikkojen vuoksi hankintamenettelyn ulko-
puolelle. Tarjouspyynnössä tulee myös pyytää todistukset 
verojen ja maksujen suorittamisesta – tai Tilaajavastuu / Rala / 
Asiakastieto – palveluihin kuulumisesta

TARJOUSPYYNTÖ - julkisyhteisöt
Kun arviointiperusteena käytetään kokonaistaloudellista 
edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä 
mainittava myös kaikki arviointiperusteet, joilla tarjouksia 
arvioidaan. Arviointiperusteet on ilmoitettava 
tärkeysjärjestyksessä, jos mahdollista. On myös ilmoitettava 
arviointiperusteissa käytettävät painoarvot.



TARJOUSPYYNTÖ – laadulliset tekijät

Säädösperusteisia sekä asiakkaan omaehtoisin 
pätevyysvaatimuksia asetetaan sekä muita edellytyksiä tehtävän 
toteuttamiseksi: 
- työturvallisuuskortti, tunnistekortti (+veronumero), 
työterveyskortti, panostajapätevyys, liikennelupa, kuljettajan 
ammattipätevyys …
- tieturva 1 tai 2, tulityö, työhyvinvointikortti, hygieniapassi …

Oltava perusteltuja hankinnan kannalta

Tilaajavastuu



TILAAJAVASTUU

Tilaajan pitää selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka 
kanssa hän tekee sopimuksen alihankintatyöstä tai vuokra-
työvoiman käytöstä.

• Ei sovelleta alihankinta- ja vuokratyösopimuksissa, 
joiden arvonlisäveroton arvo on 9000 euroa eikä jos 
vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää 
yhteensä alle 10 työpäivää.

• Mikäli tilaajan ja sopimusosapuolen sopimussuhdetta voidaan 
pitää vakiintuneena aikaisemman sopimussuhteen johdosta, 
tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä ja tietoja. 
• rakennusalalla pyydettävä aina



TILAAJAVASTUU

Selvitettävät seikat:

• tieto siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

• kaupparekisteriotteen sisältämät tiedot
• selvitys siitä ettei yrityksellä ole verovelkaa tai viranomaisen antama 

selvitys verovelan määrästä. Verovelkarekisteri.
• todistus, että lakisääteiset työntekijöiden eläkevakuutukset on otettu ja 

maksettu tai selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusuunnitelma on tehty

• rakennusalalla selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta
• selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista
• selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
• lähetettyjen, ulkomaisten työntekijöiden osalta samat edellä mainitut tiedot 

soveltuvilla lomakkeilla sekä selvitys siitä, kuinka työntekijöiden 
sosiaaliturva määräytyy



TILAAJAVASTUU

Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja 
todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta siitä kun 
sopimusta koskenut työ on päättynyt.

Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta tilaajalle voidaan määrätään 
erityinen laiminlyöntimaksu:

• 2 000 € - 20 000 €. Korotettu laiminlyöntimaksu 20 000 € -
65 000 €.



KUSTANNUSLASKENTA JA HINNOITTELU

Urakointi-ketjutuksia, jolloin sopimusten rajapinnat 
kustannuslaskennassa tärkeitä. Työmäärät, urakkarajat ja 
laadulliset tekijät selville: MaaRYL, työselitykset, alueurakan 
tehtäväluettelot, …

Kustannustekijöinä huomioon myös mahdollisesti sopimuksesta 
johtuvia:

-työsuojelu - liikennejärjestelyt

-työmaan päätoteuttajan tehtävät

-työmaapalvelut

-urakoitsijan sivuvelvollisuudet (puhtaanapito jne)





TARJOUS (OikTL 228/1929)
- sitoo antajaansa; pyydetyssä muodossa jos sellainen on 

- sitoumuksetta, velvoituksetta -> ei tarjous 

- tarjouksen hylkääminen sitoo vastaajaa aina

- tarjous perille määräajassa
- ellei määräaikaa; kohtuullisessa ajassa

- suullinen tarjous; vastauskin välittömästi tai katsotaan
hylätyksi

- tarjous voidaan peruuttaa ennen selonottoa tai sen aikana

- tiedustelu, johon kielteinen vastaus, tarjous raukeaa



TARJOUS – julkisyhteisöt:

Vaihtoehtojen esittäminen voi olla mahdollista, jos ne täyttävät 
vähimmäisvaatimukset, jotka hankintayksikkö on tuotteelle 
tai urakalle asettanut ennakolta. Lähtökohta on, että tarjous 
annetaan pyydetyssä muodossa.
Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia 
pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään 
tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta 
jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

Urakkakilpailua loukkaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:
- tarjoushinnasta sopiminen
- tarjoushinnan ilmoittaminen muille



Tapauskohtaisesti merkitykseltään vähäiset poikkeamat 
voidaan selvittää täydentämismenettelyllä, mikäli tämä 
voidaan tehdä vaarantamatta tarjoajien tasapuolista kohtelua. 
Merkitystä voi olla myös sillä, onko tarjouspyyntö tai jokin 
sen yksityiskohta ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, jolloin 
kaikille tarjoajille voidaan varata tasapuolinen mahdollisuus 
selventää tarjoustaan, jotta tarjoukset saadaan keskenään 
yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi. 

- Tällöin kaikille tarjoajille tulee antaa sama mahdollisuus, 
samat tiedot ja sama aika tarjouksen täydentämiseksi.

TARJOUS - julkisyhteisöt



SELONOTTO

Selonottohetki (=tarjouksen lukeminen) ratkaiseva tarjouksen 
peruuttamisen kannalta. Peruutuksen on saavuttava viimeistään, 
kun tarjousta luetaan.

Julkisyhteisöissä muistio avaustilanteesta.

Saadut tarjoukset ja niiden käsittelyasiakirjat eivät ole julkisia 
kilpailuprosessin aikana.



HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt

Tarjoajan kelpoisuusehdot on joka tapauksessa tarkastettava 
ennen varsinaisen tarjousvertailun tekemistä. Myöhemmin 
tarjoajan kelpoisuutta koskeviin mahdollisiin puutteisiin ei enää 
saa vedota.
Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen 
hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan 
velvollisuus tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
turvaamiseksi. Tarjoaja on velvollinen tekemään tarjouksensa 
hankintayksikön ennalta asettamien kriteerien mukaisena ja 
lähtökohtaisesti tarjous on lopullinen.

Toimielimen hankintapäätös katsotaan syntyneeksi vasta sen 
jälkeen, kun toimielimen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu 
ja tarkastettu. Tai viranomaisen ilmoitus – vähäinen hankinta.



Tarjous voidaan/tulee hylätä, jos tuote ei vastaa tarjouspyyntöä. 
Tarjous voidaan hylätä sisältöön liittyvien seikkojen perusteella, 
kuten tarjouksen vajavaisuuden tai virheellisyyden tai 
myöhästymisen vuoksi.

HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt

-Jos esimerkiksi tarjouksessa tarjottu tuote ei selvästi vastaa 
tarjouspyynnössä edellytettyä tuotetta, tulee tarjous hylätä jo 
ennen varsinaista tarjoajien välillä suoritettavaa vertailua

Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteet edellyttävät, 
että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu 
hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun 
määräaikaan mennessä



SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
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KIRJALLINEN URAKKASOPIMUS



SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vastauksenkin on saavuttava oikeassa ajassa, jotta sopimus
syntyy.

Vastauksen oltava puhdas ”kyllä”, jotta sopimus syntyy. OikTL.

Jos vastauksessa oleellinen lisäys, rajaus tai muu ehto, joka 
muuttaa sopimuksen merkitystä, sopimusta ei automaattisesti 
synny. Uusi tarjouspyyntökierros.

Sopimusta täsmennetään rakennusalalla yleensä sopimus-
neuvotteluin, joista tehdään allekirjoitetut muistiot. Muuttuvat 
täten sopimusasiakirjoiksi.



SOPIMUKSISTA (RAKENNUSALALLA)
Sopimus on väline, joka määrittelee päämäärän, johon sopija-
osapuolet pyrkivät.

Elinkeinonharjoittajien välillä sopimisenvapaus, OikTL
kohtuuttomuuden jne rajoissa. 
-Kauppalaki
-Laki elinkeinonharjoittajien välisestä sopimustoiminnasta
-Maankäyttö- ja rakennuslaki (pätevyydet ja vastuut)

-YSE 98 (viittauksella voimaan)
-KE 08 (viittauksella voimaan)

Toimittaessa kuluttajan kanssa sopimisenvapautta rajoittaa 
kuluttajansuojalaki !
-Hinta-arvio, virheolettama



Rakennusurakkasopimukset
SOPIMUKSISTA (RAKENNUSALALLA)

•vakiosopimukset

* YSE 98

* KSE

* aliurakkasopimukset

•Kohdekohtaiset sopimukset

•Pitkäkestoiset sopimukset

* kausisopimukset

*kumppanuussopimukset

*puitesopimukset





SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)
Lopullinen myyntihinta on ilmoitettava aina, kun 
markkinoidaan yksilöityä tuotetta. Hinnan pitää pääsääntöisesti 
olla ns. kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja muut 
maksut.

Hinta pitää markkinoinnissa ilmoittaa hintamerkintäasetuksen 
mukaisesti ja toisaalta kuluttajalla on oltava oikeus luottaa 
siihen että esim. markkinoinnissa ilmoitettu hinta on oikea.

Monissa palveluissa, kuten korjaamotöissä, lopullista hintaa ei 
kuitenkaan voi kertoa ennen kuin palvelusta sovitaan. 
Kuluttajansuojalaissa on säännöksiä mm. hinta-arvion 
sitovuudesta. (KSL 8:23, 24)
- Jos ilmoitettu hinta on ollut arvio, lopullinen hinta saa ylittää 
tämän arvion enintään 15 prosentilla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L8P23
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L8P24


Viivästyskorko kuluttajilta ei saa olla suurempi kuin mitä 
korkolaki määrittelee. Yleinen kuluttajilta vaadittava 
viivästyskorko voi olla enintään seitsemän prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.

SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)

Sopimukseen merkitty toimitusaika sitoo myyjää niin, että 
kuluttaja voi purkaa kaupan, jos hän on antanut myyjälle 
kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole toimittanut tavaraa lisä-
ajankaan kuluessa. 

Viittaukset yleisiin sopimusehtoihin (YSE98, KE98) on 
esiteltävä ja annettava kuluttajalle. Laskutustyömäärät on 
kuittautettava määräajoin (mahd. usein) kuluttajalta, 
laskutusperuste on sovittava selvästi, samoin koneiden 
tuomiskulut jne elleivät tule viittauksista.



Tavaran tai palvelun virhe:

SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)

Virhettä arvioitaessa lähtökohtana on osapuolten välinen 
sopimus. Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa lajiltaan, 
määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja 
pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa 
luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Jos 
virhe ilmenee 6 kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, sen 
oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan 
myyjän vastuulle.

-virhe mm., jos ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran 
asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten 
tarpeellisia ohjeita.



SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)

Urakoitsija on kuluttajahankkeella usein asiantuntijana, jolla 
on hankkeen pätevään toteuttamiseen liittyvä 
myötävaikutusvelvollisuus. Täten hänen on ilmaistava, jos 
havaitsee hankkeella mahdollisen virheen:

- väärä asennus tai työtapa
- työsuojeluriski tai väärät materiaalit
- suunnitelmat puutteellisia tai ne puuttuvat

Työstä voi olla syytä kieltäytyä. Neuvottava tarvittaessa 
esim. suunnittelijan puheille. Toisen tekijän virheellisen 
työsuorituksen korjaaminen tai siitä jatkaminen riskialtista.



Virheen arviointiin vaikuttavat myös tiedot, jotka on annettu 
tavaran markkinoinnissa tai muuten ennen kaupantekoa. 
Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja sen 
ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä, aiempi myyntiporras 
tai joku muu on myyjän lukuun antanut. Myyjän vastuu kattaa 
myös hänen palveluksessaan olevan henkilön antamat tiedot.

SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)

Tavaran tai palvelun virhe:



Takuu on myyjän antama vapaaehtoinen lisäsitoumus tuotteen 
toimivuudesta tietyn määräajan. Ostajan ei tarvitse näyttää, että 
virhe on ollut tavarassa jo ostohetkellä. Myyjän on sen sijaan 
osoitettava vastuusta vapautuakseen, että virhe johtuu ostajan 
puolella olevasta syystä, kuten tapaturmasta tai tavaran 
vääränlaisesta käsittelystä

SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA)

Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että myyjän tai 
maahantuojan lakisääteinen vastuu tuotteen virheestä samalla 
päättyisi. Lakisääteisen virhevastuun kestolle ei ole laissa 
säädetty ajallista rajoitusta. Kuluttaja voi siis ilman takuutakin 
vedota tuotteen virheeseen, jos esimerkiksi tuotteen kestoikä 
normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä kuluttaja voi 
yleisen mittapuun perusteella olettaa.



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA

LISÄTYÖT: Kirjallinen lisätyötarjous osoittaa, millä hinnalla 
urakoitsija on valmis tekemään muutoksen  sekä varmistaa sen, ettei 
urakoitsijalle aiheudu oikeudenmenetyksiä ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä.

Jotta urakoitsija kykenee vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvitys-
tilaisuudessa näyttämään toteen riidanalaisista  muutos- ja lisätöistä 
aiheutuneet kustannukset, urakoitsijan on työtä suoritettaessa 
huolehdittava kustannusten tarkasta erittelemisestä sekä esitettävä työn 
valvojalle päivittäin selvitykset käytetystä tunti- ja tarvikemääristä. 
Lisäksi on vielä huomioitava mahdolliset työaikatauluun tulevat 
pidennykset.

MUUTOSTYÖT: Muutosten kustannuksista on aina sovittava 
kirjallisesti pieniä ja kiireellisiä muutoksia lukuun ottamatta => 
muutostyö voi vaikuttaa urakkahintaan lisäävästi tai vähentävästi.



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA

LASKUTTAMINEN:

-sopimuksen mukaan, maksupostit aikataulussa kuten hyvä 
liikkeenjohto edellyttää; riidattomat saatavat. Ristiriitatilanteet 
sovittava mahdollisimman pian, niitä ei saa jättää hankkeen 
loppuun.

-jos ei sopimuksessa määritelty, pääperiaate, että työtä ei saa 
tehdä liikaa sisään
-työmäärien kuittaus määrävälein, koontilasku. Kuittausvihko.
-maksupostierittely on syytä – tarvittaessa - viedä osaksi 
urakka-asiakirjoja.



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA
TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 98 66§)
Niitä pidetään  1) rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken ja 2) 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken (ns. 
urakoitsijapalaveri) – niissä pyritään mm ratkaisemaan 
työnaikaisia ongelmia ja todentamaan työmaan tuotannon tila
Työmaakokouksesta pidetään (on pidettävä)pöytäkirjaa, johon 
tehdyt huomautukset vastaavat reklamaatiota – pk:ssa pyrittävä 
selkeyteen ja täsmällisyyteen
YSE:n 66§ koskee myös aliurakoitsijoita. urakoitsijakokous/-
palaveri kokouspöytäkirjaan tehty huomautus tai ilmoitus 
vastaa YSE:n edellyttämää, kirjallista ilmoitusta (aikataulu-, 
laatupoikkeamat ja tulkinnoista sopiminen)
- Puheenjohtaja pääurakoitsijan edustaja
- Sihteeri sovitaan erikseen



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA
Työmaapäiväkirja
•Pääurakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa (työmaanjohtovelvollisuuksista vastaava)

•Aliurakoitsijalla on oikeus tehdä merkintöjä pääurakoitsija tilaaja/tilaaja 
työmaapäiväkirjaan

=> vastahuomautus

•Aliurakassa voi olla oma erillinen työmaapäiväkirja

•Allekirjoitus on kuittaus päiväkirjamerkintöjen tiedoksi saamisesta

•Ylöskirjattavat asiat

- säätila, työvoimavahvuus, laatutarkastukset ja hyväksynnät

- alkaneet ja päättyneet työvaiheet

- materiaalitoimitukset ja suunnitelmat

- lisä- ja muutostyöt

=> pienet ja kiireelliset

- hyväksyttävät maksuerät



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA
Aliurakan vastaanotto
•urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuus

* valmistuminen sopimuksen mukaisessa ajassa

•selvitetään keskeneräiset vaatimukset

•Takuuaika 2 vuotta (YSE29§), jollei sopimuksessa ole muuta 
sovittu

•Takuuaika lasketaan rakennuskohteen vastaanotosta tai 
käyttöönotosta

•Vastaanotossa kaksi käsitettä: urakkasuorituksen tarkastus ja 
rakennuskohteen vastaanottotarkastus



SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA
Aliurakan vastaanotto
•Urakkasuorituksen tarkastus (YSE70§)
* voidaan aina käyttää aliurakkasuhteissa

* tarkastusosakohteittain

* menettelyt: - pääurakoitsija tai aliurakoitsija pyytää tarkastusta

- työ valmis tarkastushetkellä – ei pyyntihetkellä

- pidettävä 14 pv:n kuluessa

- pääurakoitsija määrää ajankohdan tai siitä sovitaan

- aliurakoitsijan on itse ensin varmistettava työn 
valmistuminen

- vähäinen viimeistelytyö ei estä työn vastaanottoa, jos 
haitta on pieni

- aliurakoitsijalla velvollisuus korvata keskeytyneen 
vastaanoton kustannukset työn ollessa keskeneräinen



• Vastaanoton oikeusvaikutuksista:

- viivästyssakosta vapautuminen

- takuuajan alkaminen

- vahingonvaara siirtyy pääurakoitsijalle

- urakkahinnan loppuerä erääntyy maksettavaksi

- osapuolten esitettävä vaatimukset toisilleen => taloudellinen 
loppuselvitys (virheet korjattu, jälkitarkastus tehty => ei sovita uusia lisä-
ja muutostöitä vaan niistä tehdään erikseen urakkasopimus/tilaus)

SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA

Aliurakan vastaanotto



SOPIMUKSISTA PÄÄTÖSVAIHEESSA
TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS:

hanke päättyy, vaatimukset esitettävä uhalla, että muutoin 
menettää puhevallan ko. asiassa – isommat asiat ja isommat 
hankkeet

LUOVUTUSASIAKIRJAT:
-sopimuksen mukaiset 
-kuluttajalle 

-toimitettava käyttö- ja huolto-ohjeet
-menettelytavat urakan toteuttamisessa, jotta asiakirjat 
koostuvat työn toteuttamisen yhteydessä. Systemaattinen 
toimintatapa suositeltava 
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