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TARJOUSPYYNTÖ:  
KILPISJÄRVEN YLEISKAAVATYÖN JATKAMINEN JA LAATIMINEN VALMIIKSI 
 

Hanke Enontekiön kunta pyytää tarjouksia ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven yleis-
kaavatyön jatkamisesta ja laatimisesta valmiiksi. Osayleiskaava laaditaan oikeus-
vaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta. 

 Yleiskaavoitettava alue käsittää Kilpisjärven kyläalueen ja sen lähialueet Peerasta 
Jehkakselle, alueen pinta-ala on noin 125 km². 

  



 

 

Taustaa Kilpisjärven osayleiskaava on kuulutettu vireille 7.3.2012. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.3.2012 alkaen. 
Kaavaluonnos on ollut virallisesti nähtävillä 3.9. – 30.9.2012. 
Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021. 

 Kaavaehdotusvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaa ei ole mahdollista 
viedä hyväksymiskäsittelyyn. Nähtävillä pidetyssä yleiskaavaehdotuksessa on 
vielä merkittäviä puutteita kaavamerkinnöissä, -määräyksissä ja vaikutusten arvi-
oinnissa. Lisäksi erityisesti on tarpeen tarkistaa luontoselvityksiä ja arvioitava asi-
anmukaisesti vaikutukset Natura-alueiden suojeluperusteisiin. Tehtävien täyden-
nysten ja korjausten jälkeen kaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville. 

 Enontekiön kunta on päätynyt siihen, että kaavan valmiiksi saattaminen edellyt-
tää kaavoituskonsultin kilpailuttamista uudelleen. 

Lähtökohdat Kilpisjärvi on yksi Suomen perinteisimpiä matkailualueita ja Enontekiön voimak-
kaimmin kehittyvä kylä. Se sijaitsee Enontekiön kunnan luoteisimmassa kolkassa, 
Saanatunturin juurella. Sen erikoinen luonto, paikallinen kulttuuri sekä sijainti 
Ruotsin ja Norjan naapurina antavat erinomaiset lähtökohdat alueen kehittämi-
selle. Kilpisjärven seutu on maiseman, geologisen historian ja luonnon kannalta 
ainutlaatuinen kokonaisuus ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 

 Ennen yleiskaavatyön käynnistymistä kaavoitettavalle alueelle on tehty Kilpisjärvi 
2020 kehittämissuunnitelma. Vuonna 2011 valmistuneen työn strategiset pää-
määrät alueen kehittämiselle olivat: 

- toimintojen sijoittaminen luontoon ja maisemaan siten, että perusvetovoima 
luonto ja maisema säilyvät 

- hallittu kasvu ja liiketoimintojen kehittäminen kolmikertaiseksi nykyisestä 
- kaupallisten majoituspalvelujen lisääminen ja tason nostaminen 
- reitistöjen ja ohjelmapalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen 
- yrittäjien yhteistyö 
- kohti ympärivuotisuutta ja kansainvälisyyttä 

Kehittämissuunnitelmassa tehtiin runsaasti selvityksiä alueen olosuhteista sekä 
laadittiin yhteenvetoraportti, maankäyttökartta ja maankäyttöselostus, joiden 
pohjalta yleiskaavatyö käynnistettiin.  

 Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan maankäyttö Kilpisjärven nykyisten asemakaa-
vojen ulkopuolella. Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan ja Salmivaaran ranta-
asemakaavojen sekä luonnosvaiheessa olevan Pohjois-Kilpisjärven asemakaavan 
alueet on rajattu kaavaehdotuksessa vain merkinnällä asemakaavan alue. Asema-
kaava-alueiden sisälle yleiskaavalla esitetään vain vähän muutostavoitteita. 

 Kaavan aloittamisesta on aikaa yli kymmenen vuotta, joten yleiskaavan tavoitteet 
ja sisältö tulee kaavatyön yhteydessä päivittää nykyaikaan. 

Hankintamenettely Hankinta suoritetaan avoimella menettelyllä. 

Hankinnan kohde Ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimi-
nen valmiiksi. 



 

 

 

Tavoitteet Kilpisjärven yleiskaavan tavoitteena on osoittaa alueen maankäyttö pitkälle tule-
vaisuuteen. Rakentaminen keskitetään nykyisen kyläalueen läheisyyteen. Luonto 
ja maisema-arvot ovat Kilpisjärven tärkeimmät vetovoimatekijät, joten niihin on 
kaavoituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Tavoitteena on myös turvata saa-
melaiskulttuurin ja poronhoidon toimintaedellytykset jättämällä laajat alueet ra-
kentamistoimien ulkopuolelle. 

 Suunnittelutyön tarjoajan on muodostettava tilannekuva keskeneräisestä yleis-
kaavasta ja tutustuttava siihen liittyvään aineistoon. Yleiskaavan ja Kilpisjärvi 
2020 kehittämissuunnitelman materiaalit toimitetaan tarjoajille pyydettäessä. 

Tuotettavat konsulttipalvelut ja asiakirjat 

 Toimeksianto käsittää suunnittelun kaikki työvaiheet. 

Toimeksiantoon sisältyy täydennetty ja korjattu kaavaehdotus tarvittavine selvi-
tyksineen. Toimeksiantoon ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka lain tai säädöksen no-
jalla erityisesti kuuluvat kunnan viranomaisille. Toimeksiantoon sisältyy myös vas-
tineiden laatiminen mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin. 

Toimeksiantona on valmistella osayleiskaava valtuuston hyväksymäksi kaavaksi 
saakka. Osayleiskaavan on vastattava maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) vaatimuksia (kaavan 
laatijan pätevyys, valmistelu, sisältövaatimukset, esitystapa ym.). 

Osayleiskaavoitukseen liittyvät lakisääteiset vaikutusten arvioinnit on laadittava 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. 

Kaavatyötä varten vaadittavista selvitystarpeista ja niiden laajuudesta neuvotel-
laan yhteistyössä viranomaisten kanssa, mutta konsultin tulee esittää tarjouk-
sessa vähintään seuraaviin selvitystarpeisiin ja vaikutusten arviointiin liittyvät 
alustavat toteuttamismahdollisuudet ja resurssit: 

- luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi yleiskaavan toteuttami-
sen vaikutuksista Natura-alueisiin 

- luontoselvitykset 
- meluselvitys 
- vaikutukset pohjaveteen ja arvokkaisiin geologisiin muodostumiin 
- maisemavaikutusten arviointi 
- vaikutukset poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin 
- vesihuollon yleissuunnitelmat 

Tarjousasiakirjoista tulee käydä ilmi selvitysten laatimiseen nimetty henkilö, laati-
jan ammattitaito sekä referenssit viimeisen 5 vuoden ajalta laajuudeltaan ja sisäl-
löltään vastaavien tehtävien suorittamisesta. Mikäli työ tehdään alihankintana, 
tarjouksessa esitetään samat tiedot koskien alihankkijaa. Saatuja tietoja tullaan 
käyttämään arvioitaessa konsultin soveltuvuutta ja ammattitaitoa tehtävään. Sel-
vityksen laatija on vaihdettavissa tilaajan hyväksynnällä kaavaprosessin aikana. 
Tarjoukset, joissa vaadittuja tietoja ei esitetä, hylätään tarjouspyynnön vastaisina. 



 

 

Tuotettavat asiakirjat: 

- osayleiskaavaehdotus kaavaselostuksineen ja liitteineen 
- lopulliset, hyväksytyt kaava-asiakirjat 
- laadittavat selvitykset 

Asiakirjat tulee toimittaa sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa Enon-
tekiön kunnalle seuraavasti: Käsittelyvaiheessa asiakirjat on toimitettava 3 pape-
rikappaleena. Lopulliset hyväksytyt asiakirjat (osayleiskaavaselostus ja osayleis-
kaavakartta) on toimitettava 3 kappaleena ja osayleiskaavakartasta on toimitet-
tava yksi arkistointikelpoinen kappale sekä dwg-muoto. Asiakirjat on lisäksi toimi-
tettava pdf-muodossa sähköisen viestinnän mahdollistamiseksi asian käsittelyn 
kaikissa vaiheissa sekä numeerisessa muodossa. Kaikki tuotetut kartta-aineistot 
numeerisessa muodossa (dwg). 

Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö saa tuotetut asia-
kirjat ja aineistot vapaasti käytettäviksi, hyödynnettäviksi, muutettaviksi ja edel-
leen luovutettaviksi. 

Tavoitteellinen aikataulu Sopimus toimeksiannon suorittamisesta tehdään viimeistään elokuussa 2022. So-
pijapuolet allekirjoittavat hankintasopimuksen heti, kun hankintapäätös on tullut 
lainvoimaiseksi. 

Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitun tarjoajan on aloitettava 
konsulttipalvelun tuottaminen heti, kun kunnan hankintapäätös on tullut lainvoi-
maiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Aikataulun 
tavoitteellinen lähtökohta on, että kaava on valmis kunnanvaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään loppuvuodesta 2024. 

Organisaatio Suunnittelua ohjaa Enontekiön kunta. Kunnan yhteyshenkilönä toimii maankäyt-
töinsinööri Kai Takkunen. 

 Valitulta tarjoajalta edellytetään vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan eri hal-
lintoyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Erityisesti on 
huomioitava kaavoitettavan alueen sijainti saamelaisten kotiseutualueella ja po-
ronhoitoalueella. 

 Valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa osallistumaan tilaajan arvion 
mukaan erilaisiin suunnittelukokouksiin ja osallisille pidettäviin tiedotustilaisuuk-
siin sekä viranomaiskokouksiin. Kokoukset ja tilaisuudet pidetään pääasiassa 
Enontekiön kunnassa. Enontekiön kunta vastaa kokousjärjestelyistä, ja kokousten 
puheenjohtajana toimii kunnan edustaja. Kokousten ja tilaisuuksien yhteismää-
räksi arvioidaan vähintään 8, joista enintään 5 etäkokouksena. 

 Valitun tarjoajan tai tarjoajan edustajan tehtävänä edellä mainituissa kokouksissa 
ja tilaisuuksissa on raportoida työn etenemisestä, tehdä ehdotuksia asioissa, jotka 
vaativat Enontekiö kunnan kannanottoa, antaa ehdotuksia muistutusten ja mieli-
piteiden sekä lausuntojen ja muun palautteen vastineiksi sekä esitellä työtä pro-
sessin aikana ja myöhemmin esitellä toimeksiannon tulokset. Lisäksi valittu tar-
joaja toimii edellä mainittujen kokousten sihteerinä lukuun ottamatta kunnan  



 

 

 

päättävien toimielinten kokouksia. Valitun tarjoajan osallistuminen edellä mainit-
tuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin sisältyy tarjouksen kokonaishintaan (osallistuja-
määrä, korvaus, matkakulut, päivärahat ja muut vastaavat korvaukset). 

Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset 

 Tarjoajalla on oltava riittävät ammatilliset, tekniset ja taloudelliset edellytykset 
toimeksiannon suorittamiseen. Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä, että kaavan 
laatijalla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 3 §:n mukainen päte-
vyys. 

Tarjoajalla tulee olla vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavanlaisista suunnit-
telutöistä sekä riittävät resurssit työn suorittamiseksi. Tarjoaja vahvistaa kelpoi-
suutensa esittämällä selvityksen tähän hankkeeseen osallistuvista nimeltä maini-
tuista henkilöistä ja heidän tärkeimmistä referensseistään tarjouspyyntöä vastaa-
vista töistä. 

Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 

1. Selvitys hankkeen työorganisaatiosta (kunkin henkilön CV:t, työtehtävät ja 
prosenttiosuus suunnittelusta) 

2. Tarjoavan yrityksen referenssikohteet (viimeisen 5 vuoden ajalta) 
3. Työohjelma sisältäen kuvauksen toteutuksesta (osallistumisen ja vuorovaiku-

tuksen järjestäminen mukaan lukien), aikataulutuksen ja työvaiheet, kunkin 
työvaiheen kokonaistuntimäärän. 

4. Kuvaus tuotettavista asiakirjoista 
5. Tarjoajan taloudellista tilannetta todentavat asiakirjat: 

• Selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty ennakkoperintälain 
(20.12.1996/1118) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnanta-
jarekisteriin sekä arvonlisäverolain (30.12.1993/1501) mukaiseen ar-
vonlisävelvollisten rekisteriin. 

• Kaupparekisteriote. 
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 

siitä, että tarjoaja on tehnyt verovelkaa koskevan maksusuunnitel-
man. 

• Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että tarjoaja on tehnyt erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen. 

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä 
työehdoista. 

6. Hinnat (euroina netto, alv 0 %), 
• Kiinteä kokonaishinta 
• Pääsuunnittelijan sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollis-

ten alihankkijoiden avainhenkilöiden tuntiveloitushinnat (informatii-
visin syin) 

• Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahakorvaukset toimeksian-
toon kuulumattomista erikseen sovittavista mahdollisista suunnitte-
lukokouksista yms. (informatiivisin syin) 



 

 

 

Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tarjouksessa esitettävään kiinteään 
kokonaishintaan sisältyvät kokonaispalkkio, erityiset korvaukset, matka- ja käsit-
telykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset 
välittömät ja välilliset kustannukset. Kokonaishinnassa tulee huomioida tarjoajan 
osallistuminen vähintään 8 kokoukseen ja tilaisuuteen. 

Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että veloitusperusteita ei tarkisteta kaa-
vaprosessin aikana. 

Esitetyt tiedot, otteet ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, on tarjoajan toimitettava hankintayksikölle 
kyseiset asiakirjat myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laa-
juudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä joh-
tuen on hankintayksikön arvion mukaan tarpeellista tai lain nojalla pakollista (laki 
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 
22.12.2006/1233). 

Sopimuksenteko edellyttää, että asiakirjat ovat kaikilta osin hyväksyttäviä. 

Tarjousten käsittely ja tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 

 Hankintayksikkö varmistaa, että saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mu-
kaisia. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. 

Hankintayksikkö varmistaa tarjoajan ammatilliset edellytykset toteuttaa julkinen 
hankinta hankkeen työorganisaatiota ja referenssikohteita koskevan selvityksen 
perusteella (Tarjouksen sisältö, kohdat 1 ja 2). 

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamatto-
man tarjouksen hylkääminen (jo ennen tarjoajien soveltuvuuden tarkistamista) ei 
ole ainoastaan hankintayksiköiden oikeus, vaan että hankintayksiköt ovat tarjo-
ajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollisia hylkää-
mään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puut-
teellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja 
syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä (MAO:81/07). Tämä koskee tar-
jousta, joka esimerkiksi: 

- ei ole tarjouspyynnön mukainen 
- ei noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja tai sovellettavia kaupallisia 

ehtoja 
- ei sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todis-

tukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka ne eivät ole hyväksyttävissä. 

 

 

 



 

 

Valintaperusteet ja arviointikriteerit 

  Pisteytys 
Pisteytyksessä käytetään kahta arviointikriteeriä joita ovat laatu sekä hinta. Laatu 
pisteytetään sekä tarjoajaa (konsulttia) koskevasta referenssien ja resurssien arvi-
oinnista, että työhön osallistuvien avainhenkilöiden koulutuksen ja työkokemuk-
sen arvioinnista. Hinta pisteytetään edullisimman kokonaishinnan mukaan. Pis-
teytyksen laskennan jälkeen valintaperiaatteena käytetään kokonaistaloudelli-
sesti edullisinta tarjousta. Pisteytyksessä käytettävät painoarvot ovat seuraavat: 
 
Laatu yhteensä 65 %: 
- Avainhenkilöiden ammattitaito. Pääsuunnittelijalla soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto 5 %, pääsuunnittelijan varahenkilöllä soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto 5 %. 
Pääsuunnittelijalla työkokemuksen piiriin kuuluvia vaativuudeltaan ja laajuu-
deltaan vastaavia yleiskaavatyöreferenssejä vähintään 5 kpl: 15 %, vähintään 
4 kpl: 10 % tai vähintään 3kpl: 5 %. Pääsuunnittelijan varahenkilöllä työkoke-
muksen piiriin kuuluvaa yleiskaavojen suunnittelutyötä vähintään viisi vuotta: 
5 %. 
Yhteensä 30 % eli 30 pistettä. 

- Tarjoavan yrityksen referenssit (referenssit vaativuudeltaan ja laajuudeltaan 
vastaavista kokonaisista, (ei osatyöt) yleiskaavaprojekteista) viimeisten kym-
menen vuoden ajalta vähintään viisi hanketta: 10 %, vähintään 10 hanketta: 
20 %. 
Yhteensä 20 % eli 20 pistettä. 

- Tarjoavan yrityksen resurssit 
- osoittaa vähintään 3 henkilöä kaavatyöhön (yhteensä 7 %). 

- Selvitysten laatijan ammattitaito 
- selvitysten laatijalla vähintään 4 selvitystä/ 5 vuotta (yhteensä 8 %) 
Yhteensä 15 % eli 15 pistettä. 
 

Hinta yhteensä 35 %: 
Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa 35 pistettä ja muiden tarjousten hintapis-
teet lasketaan seuraavasti: 
((halvin tarjous/ vertailtava tarjous)* 35) = saatu pistemäärä. 
 
Tarjous on laadittava suomeksi. 
 
Hankintayksikkö ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. 
 
Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia 
tarjouksia ei hyväksytä. 
 
Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden neuvottelumenettelyyn julkisista 
hankinnoista annetussa laissa (30.3.2007/348) säädetyin edellytyksin. 
 
Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on oltava voimassa siihen saakka, että 
osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. 
 
 
 



 

 

 
Kaavoitukseen mahdollisesti liittyvien lisäselvitysten kustannukset on hyväksytet-
tävä hankintayksiköllä etukäteen muiden kuin tarjouspyynnössä mainittujen lisä-
selvitysten osalta ennen kuin konsultti laatii selvitykset tai tilaa ne alikonsulteilta. 
Tarjouksessa esitettyjen hintaperusteiden tulee koskea myös mahdollisia erik-
seen sovittavia lisä- ja muutostöitä sellaisten pienhankintojen osalta, jotka on 
mahdollista tilata suorahankintana. 
 
Mikäli työssä on tarkoitus käyttää alikonsultteja, tästä on oltava selvitys tarjouk-
sessa. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alikonsulttien toiminnasta kuten omastaan ja 
laskuttaa niiden aiheuttamat kustannukset kuten omansa. 

Maksuehdot Maksu suoritetaan erissä seuraavasti: 

- 20 % maksetaan sen jälkeen, kun konsulttisopimus on allekirjoitettu ja han-
kintapäätös on tullut lainvoimaiseksi 

- 40 % maksetaan korjatun ja täydennetyn kaavaehdotuksen jälkeen 
- 40 % maksetaan sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleis-

kaavan 

Maksuaika on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Hankintayk-
sikkö suorittaa mahdollista viivästyskorkoa enintään korkolain (20.8.1982/633) 
mukaan. 

Tarjousten jättäminen Tarjoukset tulee laatia suomeksi ja niiden tulee olla voimassa vähintään 3 kk tar-
jousajan päättymisestä. Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla 22.6.2022 men-
nessä osoitteisiin: kai.takkunen(at)enontekio.fi ja kirjaamo(at)enontekio.fi 

Myöhästyneitä tarjouksia tai virheelliseen osoitteeseen toimitettuja tarjouksia ei 
oteta huomioon. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. 

Tarjous on laadittava sellaisessa muodossa, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Hinta-
tarjous laitetaan erilliseen liitteeseen, johon merkintä ”Hintatiedot”. Tarjoajan on 
esitettävä henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, 
johon tarjoaja merkitsee ”Salassa pidettävä”. 

Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Enontekiön kunnanhallitus. 
 

Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, 
kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun han-
kintaa koskeva sopimus on tehty. Tästä syystä tarjoajan tulee laatia tarjous siten, 
että tarjoaja esittää hintatiedot ja muut kaupalliset ehdot erikseen. Tarjousten 
avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
Enontekiön kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tar-
joukset. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheu-
tuu. 

 
Tiedoksianto Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouk-

sessaan sähköpostiosoite tiedoksiantoa varten. 
 



 

 

 
Sopimus Hankintasopimus tulee voimaan sopijapuolia sitovaksi, kun hankintapäätös on 

tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. 
 
 Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksessa (ts. työssä) 

noudatetaan yleisinä sopimusehtoina konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja 
(KSE 2013). 
 
Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että sopimusasiakirjoja noudatetaan 
seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 
1) hankintasopimus 
2) tarjouspyyntö liitteineen 
3) tarjous mahdollisine liitteineen 
4) konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013) 
 
Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopi-
muksen tulkinnasta, joita sopijapuolet eivät pysty ratkaisemaan neuvottelemalla, 
ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki. 
 
 

 
Lisätiedot ja tiedusteluihin vastaaminen 

 Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja tarkennuspyynnöt tulee esittää kirjalli-
sena sähköpostilla osoitteisiin kai.takkunen(at)enontekio.fi ja kirjaamo(at)enonte-
kio.fi viimeistään 5.6.2022. Kysymykset tulee esittää suomeksi. 

Kilpisjärven yleiskaavan ja Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelman materiaalit 
toimitetaan tarjoajille pyydettäessä. 

 
 

Enontekiöllä, 5.5.2022 
 
BIRGITTA EIRA (merk.) 
Birgitta Eira  
vt kunnanjohtaja  
Enontekiön kunta  
 


