
 
    

   
  

    
 
 
 

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
VAKUUTUS SOVELTUVUUSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ 
 
Ohje: 

 Tarjoaja täyttää kohdan ”tarjoaja” merkitsemällä tarjoajan ja mahdollisten alihankkijoiden 
nimen. 

 Kaikki lomakkeella esitetetyt vaatimukset ovat tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia 
vaatimuksia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjoajan, joka ei täytä asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia. 

 Tarjoaja vastaa kaikkiin tarjoajan soveltuvuutta koskeviin kohtiin merkitsemällä ”x” 
pystysarakkeen kohtaan "Kyllä", mikäli tarjoaja täyttää kohdan vaatimuksen. 

 Täytetty lomake liitetään tarjoukseen. Liittämällä vähimmäisvaatimuksia koskevan 
lomakkeen asianmukaisesti täytettynä tarjoukseen, tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Tarjoaja ei liitä vaatimuskohdissa ilmoitettuja selvityksiä 
tarjoukseensa. 

 Tarjouskilpailun voittajalta tarkistetaan kaikki tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat 
päätöksenteon jälkeen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintayksikkö varaa 
oikeuden tarkastaa asiakirjat myös hankintamenettelyn aikana. Soveltuvuuden 
osoittamiseksi toimitettava tai selvitys on mainittu vaatimuskohdan perässä. 

 Vaaditut selvitykset voidaan korvata tilaajavastuu.fi-raportilla tai muulla vastaavalla 
selvityksellä siltä osin, kun vaaditut tiedot käyvät raportista ilmi. 

 Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttämisen osoittavat 
todistukset myös sopimuskauden kestäessä. 

 Toimitettavat selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 
 Myös esitetyn alihankkijan tulee täyttää asiakirjassa esitetetyt rekisteröitymistä ja verojen ja 

sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen maksamista ja vakuutuksia koskevat vaatimukset.   
 

 
 
 

I YLEISET VAATIMUKSET 
VAATIMUS TARJOAJAN VASTAUKSET 
 
TARJOAJAN JA MAHDOLLISEN ALIHANKKIJAN 
NIMI SEKÄ Y-TUNNUS 
 
Tarjoaja merkitsee tarjoajan vastaukset –kohtaan 
tarjoajan koko nimen sekä y-tunnuksen. Mikäli tarjoaja 
esittää tarjouksessa käyttävänsä alihankkijaa, myös 
alihankkijoiden nimet ja y-tunnukset. 
 

 
 
 
   

 
1 REKISTERÖITYMISTÄ KOSKEVAT TIEDOT 
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Tarjoaja ja mahdollisesti esitetty alihankkija on 
rekisteröitynyt sijoittumismaansa lainsäädännön 
mukaisesti ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa 
kaupparekisteri). 
 
Tarjoaja ja mahdollisesti esitetty alihankkija on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain 
sitä vaatiessa. 
 
SOVELTUVUUSVAATIMUKSEN OSOITTAVA SELVITYS: 

 Kaupparekisteriote tai muu selvitys vastaavaan 
rekisteriin kuulumisesta 

 verohallinnon antama todistus muihin yllä 
mainittuihin rekistereihin kuulumisesta 
 

Kyllä    (merkitse x, mikäli vaatimus 
täyttyy) 
 
 
Kyllä    (merkitse x, mikäli vaatimus 
täyttyy) 

 
2 VEROT JA SOSIAALITURVAMAKSUT 
 
Tarjoaja ja mahdollisesti esitetty alihankkija on 
suorittanut sijaintimaansa verot ja sosiaaliturvamaksut 
tai tarjoajalla on veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma, jota tarjoaja noudattaa.  
 
SOVELTUVUUSVAATIMUKSEN OSOITTAVA SELVITYS: 

 verohallinnon todistus verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta  

 jos tarjoajalla tai esitetyllä alihankkijalla on 
maksamattomia verovelkoja tai 
sosiaaliturvamaksuja, tulee toimittaa 
verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen 
maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen 
antama lausunto sopimuksen noudattamisesta 

 

 
 
 
Kyllä    (merkitse x, mikäli vaatimus 
täyttyy) 

 
3 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
 
Tarjoaja ja mahdollisesti esitetty alihankkija on 
suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut 
lakisääteiset maksunsa taikka erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan 
hyväksymä maksusuunnitelma on tehty ja tarjoaja 
noudattaa sitä. 
 
SOVELTUVUUSVAATIMUKSEN OSOITTAVA SELVITYS: 

 eläkevakuutusyhtiön tai työeläkekassan antama 
todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta ja 
vakuutusmaksujen suorittamisesta 

 

 
 
 
Kyllä    (merkitse x, mikäli vaatimus 
täyttyy) 

 
4 VENÄJÄN VASTAISET PAKOTTEET 
 

 
 
 
Kyllä    
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Euroopan unioni ja/tai YK on asettanut ja saattaa 
tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään 
ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, 
etteivät liitteessä 1 (alla) yksilöidyt pakotteet koske sitä 
tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita vakuutuksessa 
tarkemmin määritellyllä tavalla ja hyväksyy muut 
vakuutuksessa yksilöidyt vaatimukset. 
 

(merkitse x, mikäli vaatimus täyttyy) 
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Liite 1 

Toimittajan vakuutus pakotteista ja sopimusehtojen täydentäminen (malli)  

1) Euroopan unioni ja/tai YK on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita 
lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Toimittaja vakuuttaa, että  

a)       edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu 1 
-          Toimittajalle,  

-          Toimittajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, 
edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille, 

-          Toimittajan välittömille tai välillisille omistajille, 
-          sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen 

mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen,  
-          kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille 

tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä 
alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä 

-          kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille, 

b)    Toimittaja ilmoittaa välittömästi HANKINTAYKSIKÖN NIMI, jos pakotteita asetetaan 
yhdellekään a) kohdassa tarkoitetulle taholle ja 

c)    tämän sopimuksen mukainen toiminta tai Toimittajan ja sen alihankkijoiden 
tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.  

 

Toimittaja antaa pyynnöstä viipymättä HANKINTAYKSIKÖN NIMI tiedot välittömistä tai 
välillisistä omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan. Lisäksi Toimittaja 
sitoutuu ilmoittamaan viipymättä HANKINTAYKSIKÖN NIMI, jos hankintaan liittyvät 
suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle 
taholle.  

2) Jos  

a)    Euroopan unioni ja/tai YK asettaa Toimittajalle tai yllä kohdassa 1. a) tarkoitetuille 
tahoille pakotteita tai 

b)    hankintaan liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä taholle, 
jolle on asetettu tässä luvussa tarkoitettuja pakotteita HANKINTAYKSIKÖN NIMI voi 
irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai niiden 
tuotteiden tai palvelujen osalta, joihin pakotteet liittyvät.  

3)  Jos näitä vakuutuksia on rikottu, Toimittaja on velvollinen korvaamaan HANKINTAYKSIKÖN NIMI 
kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.  

 
 

                                        
1 EU:n (2018) rajoittavien toimenpiteiden eli pakotteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten antamien parhaiden käytäntöjen mukaan peruste, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko 
oikeushenkilö tai yhteisö toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa, on yli 50 prosentin omistus yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistö. Jos kyseinen peruste täyttyy, 
katsotaan että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa.  Ko. EU:n parhaissa käytänteissä on kuvattu kahdeksan perustetta, joilla puolestaan arvioidaan, 
onko oikeushenkilö tai yhteisö joko yksin tai muun osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa. Arvioinnissa 
riittää, että yksikin kriteereistä täytyy, jolloin katsotaan, että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, ellei tapauskohtaisesti toisin osoiteta. 
Arvioinnin kriteereitä ovat mm. oikeus tai valtuus nimittää tai erottaa enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäseniä, muiden osakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella on 
oikeus määrätä enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäsenistä, oikeus käyttää oikeushenkilön koko tai osaa omaisuudesta. 

 


