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Käsittely 

Käsittely 
24.05.2006 
 

23.05.2006 
 
 
 
23.05.2006 
 
 
 
23.05.2006 Käsittely 
 

17.05.2006 Käsittely 

 

Lausunto lähetetty TaV 
Valmistunut 
Yksityiskohtainen 
käsittely 
Yleiskeskustelu 
Valmistava keskustelu 
Asiantuntijakuulemisen 
päättäminen 
Kirjallinen lausunto Tietosuojavaltuutetun 
merk. saapuneeksi toimiston kirjallinen 

lausunto. 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
hallitusneuvos Elise Pekkala kauppa- 
ja teollisuusministeriö (K) 

Helsingin yliopiston ja 
Senaatti-kiinteistöjen kirjalliset 
lausunnot. Merkitään valiokunnalle 
jaetuksi Kansaneläkelaitoksen 

sosiaali- ja 
terveysvaliokunnalle 8.5.2006 antama 

kirjallinen lausunto, 
liikenne- ja 

viestintäministeriön ja Suomen ortodoksisen 
kirkollishallituksen kirjalliset 
lausunnot. Asiantuntijoiden 
kuuleminen -professori Olli 

Mäenpää (K) -professori Kaarlo Tuori (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen -tuottavuusvirkamies Pekka 
Taipale sisäasiainministeriö (K) -lainsäädäntöneuvos 
Eija Siitari-Vanne oikeusministeriö (K) 
-vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen 
valtiovarainministeriö (K) -
hallintojohtaja Hakan Mattiin 
opetusministeriö (K) -kirkkoneuvos Matti 
Halttunen Kirkkohallitus  (K) 

 

06.06.2006 

HaVL 25/2006 vp 

HaVL 25/2006 vp 

08.06.2006 

08.06.2006 
08.06.2006 

08.06.2006 
07.06.2006 
07.06.2006 

06.06.2006 

Kirjallinen lausunto 
merk, saapuneeksi 

Asiakirja saapunut 

Kirjallinen lausunto 
merk. saapuneeksi 



 

 

% -johtava lakimies Antero Oksanen 
Suomen Kuntaliitto (K) -
hallitusneuvos Eija Koivuranta 
sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
Hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 
12.5.2006 toimitettu 
asiantuntij akuuleminen. 

12.05.2006 Ennakkokäsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
hallitusneuvos Elise Pekkala kauppa- 
ja teollisuusministeriö (K) -
ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 
kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 

03.05.2006        Asian ilmoittaminen 
Ilm. vkaan saapuneeksi 
(lausunto) 
Saap. lausuntoa varten 
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Asian valiokuntakäsittely 
 

HE 50/2006 vp 
laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista 
Ministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö 

[ Saapurr
is-
vaihe 

Asiantutrtij
avaihe 
/Jaostokäsit
tely 

Keskusteluvai
he 
mmmmmmmmmmim

m 

Ratkaistavana 

Käsittely 
päättynyt 

Täysistunto lähettänyt 02.05.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto lähettänyt 
02.05.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 02.05.2006 liikenne- 
ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 02.05.2006 sosiaali-ja 
terveysvaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 02.05.2006 ympäristövaliokuntaan 
lausuntoa varten 
 

Talousvaliokunta 

Saapunut 03.05.2006 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
04.05.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 03.05.2006 

Käsittely päättynyt 08.06.2006 HaVL 25/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

03.05.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
Ennakkokäsittely 12.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 
- ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa-ja teollisuusministeriö (K) 

Käsittely 
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17.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 12.5.2006 toimitettu 
asiantuntij akuuleminen. 
- tuottavuusvirkamies Pekka Taipale, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K) 
- vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (K) 
- hallintojohtaja Hakan Mattiin, opetusministeriö (K) 

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K) 
- johtava lakimies Antero Oksanen, Suomen Kuntaliitto (K) 
- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali-ja terveysministeriö (K) 

23.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Olli Mäenpää, (K) 

 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- liikenne-ja viestmtärninisteriön ja Suomen ortodoksisen 
kirkollishallituksen kirjalliset lausunnot. 

24.05.2006    Merkitty saapuneeksi 
- Helsingin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen kirjalliset lausunnot. 

06.06.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Tietosuojavaltuutetun toimiston kirjallinen lausunto. 

07.06.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 08.06.2006    
Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVL 25/2006 vp 

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta 
Saapunut 03.05.2006 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
03.05.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. Käsittely 

11.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa-ja teolhsuusministeriö (K) 
- ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teoUisuusministeriö (K) 
- hallitusneuvos Kaisa Leena Vähpirtti, liikenne- ja 
viestmtärninisteriö 
- neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, liikenne- ja 
viestmtärninisteriö 
Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 

12.05.2006    Asianmntijasuunnitelma hyväksytty 17.05.2006    
Merkitty saapuneeksi 
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- oikeusministeriön kirjallinen asiantuntijalausunto 

18.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hankintalakimies Juha Virolainen, Ratahallintokeskus (K) 

- hankintajohtaja Markku Teppo, Tiehallinto (K) 
- lakimies Anna Myllylä, Tiehallinto (K) 
- talous- ja lakiasiainjohtaja Petri Ruisaho, Tieliikelaitos (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- LVM:n muistio 

19.05.2006    Merkitty saapuneeksi 
- AKT:n, Linja-autoliiton, Suomen Postin, SKAL:n ja VR:n 
kirjalliset lausunnot 

30.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallintosihteeri Anne Nenonen, korkein hallinto-oikeus (K) 
- ylituomari Olli Mäkinen, Markkinaoikeus (K) 
- osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari 
- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K) 
- hallituksen jäsen Ilkka Aalto-Setälä, Suomen Kilpailuoikeudellinen 
Yhdistys 
Merkitty saapuneeksi 
- Kilpailuviraston, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen ja Vantaan 
kaupunkien kirjalliset asiantuntijalausunnot 
Päätetty jatkokäsittelystä. 

31.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja 
viestintäministeriö 
- erityisasiantuntija Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestmtärninisteriö 
Merkitty saapuneeksi 
- Markkinaoikeuden kannanotto 30.5.2006 

02.06.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa- ja teolhsuusministeriö Päätetty 
lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 

06.06.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ylituomari Olli Mäkinen, Markkinaoikeus (K) 
- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 
- talous- ja lakiasiainjohtaja Petri Ruisaho, Tieliikelaitos (K) 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

Saapunut 02.05.2006 
Käsittely päättynyt 30.05.2006 StVL 13/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
03.05.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. Käsittely 

09.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
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- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa-ja teolUsuusministeriö 
- ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teoDisuu^ministeriö (K) 
- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali-ja terveysministeriö (K) 
- hankintapäällikkö Martti Turpeinen, Kansaneläkelaitos '(K) 
- kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto (K) 
- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K) 
- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
yhteistyöyhdistys YTY ry (K) 

16.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- osastopäällikkö Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry (K) 
- elinkeinopoliittinen asiantuntija Outi Ervasti, Akava ry (K) 
- elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantaja- ja 
Toimialaliitto edustaen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta (K) 
- elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan liitto 
edustaen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta (K) 
- lakimies Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry 
- lakimies Heli Puura, Toiniihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K) 

19.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallintolakimies Olof Nyman, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
- talouspäällikkö Leena Karhu-Westman, Helsingin sosiaalivirasto (K) 
- hankintapäällikkö Maritta Jääskeläinen, Helsingin sosiaalivirasto 
- Palveluyksikköpäallikkö Sisko Pirilä-Karlström, Oulun kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi 
- toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas, Terveys-ja Sosiaalialan Yrittäjät 
TESO ry edustaen myös Suomen Yrittäjiä (K) 
- toiminnanjohtaja Satu Mäkinen, Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys (K) 

24.05.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
30.05.2006    Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 
-StVL 13/2006 vp 

 

Ympäristövaliokunta 

Saapunut 03.05.2006 
 

Käsittelyvaiheet 
 

16.05.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
30.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Elise Pekkala, kauppa- ja teollisuusministeriö 
- hallitussihteeri Satu Räsänen, ympäristöministeriö (K) 
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- vanhempi tutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (K) 
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- johtava lakimies Antero Oksanen, Suomen Kuntaliitto (K) 
- toiminnanjohtaja Vesa Juola, ArkMtehtitoimistojen Liitto ATL ry (K) 
- ympäristönsuojelun koordinaattori Jouni Nissinen, Suomen 
luonnonsuojeluliitto ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kirjallinen lausunto. 
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Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 
 
 

Asia: Pyydetty kommentti oikeusministeriön muutosehdotukseen Viite: 
HE 50/2006 
 
 

Oikeusministeriö on ehdottanut julkisista hankinnoista tehdyn lakiehdotuksen 75 §:n 
seuraavaa muotoilua: 
 
75 § 

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltaminen 

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen 
tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), 
jos hankintayksikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen tai jos sen on muualla laissa 
olevan säännöksen perusteella noudatettava sanottua lakia. 
 
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun osallistuneen 
oikeuteen saada tieto tarjouksen käsittelyä varten laadituista ja saaduista asiakirjoista sekä 
hankintayksikön palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään asianosaisen oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan 
julkisuuden määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta. 
 
Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva asia, saa hakea 
muutosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:ssä säädetään. 
Toimivaltainen hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin viranomaisena toimivan hankintayksikön 
päätöksestä tehdyn valituksen on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirin alueella hankintayksikkö 
sijaitsee. 
 
Oikeusministeriön ehdottaman 75 §:n 3 momentin muotoilu näyttäisi sulkevan sisäänsä myös 
kirkolliset viranomaiset hankinta-asioissa. Tämä ei olisi tarkoituksenmukaista, koska 

KIRKKOHALLITUS 
KYRKOSTYRELSEN  
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kirkollishallinnossa ei sovelleta JulkL:iin perustuvassa muutoksenhaussa JulkL:n 33 §:ää vaan 
kirkkolain 24 luvun säännöksiä. 
 
JulkL on omaksuttu kirkkolakiin 25 luvun 8 §:n 1 momentissa: 
8 § (28.5.1999/706) Julkisuus ja salassapito 
Kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetään, jollei 5 luvun 2 §:stä, 6 luvun 3 tai 12 §:stä taikka 24 luvusta muuta johdu. Salassa on 
pidettävä myös asiakirja, joka koskee yksityiseen henkilöön kohdistuvaa sielunhoitoa tai 
diakoniatyötä. 
 
 

Kirkkolain 24 luvussa on mm. säännökset oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta. KL 24:12 §:n 
säännös valitusasiassa toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta poikkeaa HLL 12 §:stä. Sen mukaan 
valitus tehdään: 
1) tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston sekä hiippakuntaan kuuluvan 
seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä sille hallinto-
oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tuomiokapituH sijaitsee; ja 
2) kirkkohallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 
Edellä kuvattu ristiriitatilanne voitaisiin välttää esim. lisäämällä oikeusministeriön ehdottaman 75 
§:n 3 momentin perään: 
Muutoksenhaussa evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisen päätökseen 
noudatetaan, mitä kirkkolaissa säädetään. 
 
 

Katri Kuuskoski 
kirkkohallituksen sihteeri 



 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Toimistopäällikkö Maija Kleemola 
Ylitarkastaja Mia Murtomäki 

 
 

6.6.2006 
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EDUSKUNTA 
Hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 50/2006 vp) laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi-ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

 
 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetun kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien 
lähinnä 2. lakiehdotuksen 25 §:ää. 
 
Totean aluksi, että tietosuojavaltuutetulta ei ole pyydetty laista sen valmisteluvaiheessa 
lausuntoa. Kiireellisestä aikataulusta johtuen hallituksen esitykseen ei ole ollut tässä vaiheessa 
kokonaisuudessaan mahdollista kovin tarkkaan perehtyä. Lausunto koskee lähinnä pyydettyä 
jälkimmäisen lakiehdotuksen 2 luvun 25 §:ää. Tämän lisäksi kiinnitän huomiota eräisiin 
hankintalain 8 luvun säännöksiin. 
 
Lakiesitys vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista 
 
 
Toimittaj arekisteri 
 
Ehdotuksen 25 §:ssä säädetään hankintayksikön toimittajarekisteristä. 
Henkilötietolainsäädännön soveltamisen kannalta on olennaista, kerätäänkö kyseiseen 
toimittajarekisteriin henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja. Ehdotetusta säännöksestä eikä 
myöskään hallituksen esityksen sitä koskevista perusteluista käy ilmi, mitä ja minkälaisia tietoja 
toimittajarekisteriin on tarkoitus tallettaa. Hallintovaliokunnalta 5.6 saadun KTM:n 
lisäselvityksen perusteella näyttää todennäköiseltä, että kerättävien tietojen joukossa on myös 
henkilötietolain tarkoittamia luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja. Vaikka 
tarjouskilpailun toimittajat lienevät ilmeisesti oikeushenkilöitä, he voinevat olla mahdollisesti 
myös luonnollisia henkilöitä. Oikeushenkilönkin edustajista kerättäneen muun muassa 
luotettavuutta ja osaamista ym. koskevia tietoja, jotka ovat henkilötietoja. Todettakoon tässä 
yhteydessä, että kysymys siitä, mitä henkilötietoja tarjoukseen voidaan edellyttää liitettäväksi 
tarjouksen tekijän henkilöstöstä, on suhteessa henkilötietolain säännöksiin ollut ongelmallinen ja 
hilkinnanvarainen. Kysymys tältä osin on siitä, millä perusteella ko. henkilötietoja voidaan 
saada ja luovuttaa. 

Edellä esitetyltä pohjalta arvioituna säännös ei täytä perustuslain 10 §:n vaatimuksia eikä Eduskunnan 
perutuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan kannanottoja henkilötietojen käsittelyn sääntelystä. 
 



 

 

Sääntelystä tulisi ilmetä selvästi toimittajarekisterin käyttötarkoitus, tietosisältö ainakin henkilötietojen 
osalta riittävän yksilöidysti ilmaistuna. Mikäli henkilötietoja hankitaan muualta tai luovutetaan muualle, 
sääntelystä tulisi asia ilmetä. Arkaluonteisten tietojen, esimerkiksi rikosrekisteritietojen tallettamisen, tulisi 
näkyä välittömästi laista (rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä). 
 
Käsitykseni mukaan ennen lain hyväksymistä käytössä tulisi olla yksiselitteinen kuvaus siitä, kenestä 
henkilöistä tietoja kerätään ja mitä kerättävät ja tallettavat tiedot ovat ja miten tietoja muutoin käsitellään. 
Sääntely tulisi tarkistaa em. vaatimukset huomioon ottaen. Ainakin perusteluissa on tarpeen arvioida ja 
tuoda esille muutkin asiassa olennaiset henkilötietolain vaatimukset, kuten lain 24 §:ssä oleva 
informointivelvollisuus ja rekisteröityjen tarkastusoikeus sekä lain suojaamisvaatimukset. Viittaus 
henkilötietolakiin voi olla tarpeellinen. 
 
Lakiesitys laiksi julkisista hankinnoista 
 
Esityksen 53 § ja 55 
 
Säännösten perusteella tarjouksen tekijöistä ja heidän 53 §:ssä mainituista edustajistaan edellytetään 
toimitettavaksi rikosrekisteriote. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että ko. henkilöt itse toimittaisivat 
kyseisen otteen ja että he saisivat sen rikosrekisterilain 6 §:n mukaisesti henkilötietolaissa säädettyä 
tarkastusoikeutta käyttämällä. 
 
Henkilötietolain mukaan rikosrekisteritiedot sekä rikollista tekoa kuvaavat tiedot ovat arkaluonteisia tietoja. 
Rikosrekisteritietojen saamisesta säädetään rikosrekisterilaissa. Oikeaksi todistettu rikosrekisteriote voidaan 
saada vain laissa säädettyjä tarkoituksia varten. Henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden toteuttamisen 
tarkoitus ei ole muu kuin tietojen antaminen henkilölle itselleen, ei saatujen tietojen toimittaminen muihin 
tarkoituksiin. Tarkastusoikeuden nojalla annettuja asiakirjoja ja tietoja ole säädetty allekirjoitettavaksi eikä 
niitä edellytetä todistettavaksi oikeaksi. 
 
Asiaa voidaan arvioida myös rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin perusteella. Säännös ei kuitenkaan 
yksiselitteisesti sovellu ko. tarkoitukseen. Yksityisen henkilön oikeus saada ko. tarkoituksessa 
rikosrekisteriote tulisi tarkernmin säätää lainsäädäntötasolla, esim. lisäämällä sitä koskeva säännös 
rikosrekisterilakiin. 
 
Todettakoon asiaan liittyen, että 55 §:n 1 momentin tiedonsaantioikeus on perusteluihin nähden ristiriidassa. 
Perusteluissa todetaan, että tiedon hankinnassa noudatetaan kansallisia tietosuojaa koskevia säännöksiä. 
Käsitykseni mukaan 55 § ei oikeuta hankintayksikköä saamaan salassa pidettäviä tietoja. 
 
Todettakoon, että 53 ja 55 §:iä vastaavat säännökset sisältyvät esitykseen laiksi vesi-ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla (muun muassa 50 §). 
Mitä tulee yleisesti rikosrekisteritietojen keräämisen ja tallettamisen, asiaa tulisi arvioida myös niiden 
periaatteiden mukaan joita noudatetaan muutoin tämän laatuisten tietojen keräämiseen. 
 
Ehdotuksen 60 §:ssä säädetään asiakirjojen salassapidosta, mikä osaltaan turvaa ko. tietojen suojaamisen. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
KIRJALLINEN VASTINE ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN (HE 50/2006VP) 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallista vastinetta 
hallintovaliokunnalle toimitetuista asiantuntijalausunnoista, jotka koskevat hallituksen esitystä eduskunnalle 
laeiksi julkisista hankinnoita sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (HE 50/2006 vp). 
 
Lausunnot ovat antaneet seuraavat tahot: 
 
Oikeusministeriö 
Sisäasianministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Opetusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Kirkkohallitus 
Helsingin yliopisto 
Suomen Kuntaliitto 
Kansaneläkelaitos 
Suomen ortodoksinen kirkkohallitus 
Professori Kaarlo Tuori 
 
 

1.   Yle istä 
 
 
Asiantuntijalausunnoissa esitetään muutoksia hallituksen esitykseen, joista osa on ollut esillä jo esitystä 
valmisteltaessa työryhmävaiheessa tai lausunto- taikka jatko valmisteluvaiheessa. Osa muutosehdotuksista on 
sellaisia, ettei niiden toteuttaminen direktiivien vastaisina ole mahdollista; osasta on muutoin kansallisesti 
päädytty hallituksen esityksen mukaisiin ratkaisuihin. 
 
Asiantuntijalausunnoissa esitetään myös useita selvien virheiden (kirjoitus ym teknisluonteisten) korjauksia, 
joilla ei asiallisesti muuteta esitystä. Nämä voitaneen toteuttaa. Tämän osalta voidaan todeta, että kyseessä on 
yksi KTM:n laajimpia lakihankkeita, jonka valmistelua on haitannut mm. asian valmisteluun osallistuneiden 
henkilöiden vaihtuvuus työn aikana ja jossain määrin myös käytettävissä olevien resurssien niukkuus. 
Virkamiesvalmistelun jälkeen esitetykseen tehtiin lisäksi loppuvaiheessa lukuisia muutoksia, jotka on jouduttu 
toteuttamaan varsin kiireellisessä aikataulussa. Hankintadirektiivit ovat varsin vaikeaselkoisia ja hyvin 
yksityiskohtaisia, eivätkä ne anna juuri liikkumavaraa. Laintarkastuksen osalta voimme todeta, että 
oikeusministeriön laintarkastus on omista resursseistaan johtuen tarkastanut sinne kesällä 2005 toimitetun 
lakipaketin osalta vain varsinaisen hankintalain pykäläosan, ei sen perusteluja eikä erityisalojen hankintalakia 
lainkaan. 
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Yleisesti lausunnoissa kannatetaan hallituksen esityksen ratkaisua panna direktiivit täytäntöön kahdella 
erillisellä lailla, hankintalailla ja erityisalojen hankintalailla, vaikkakin tämä johtaa siihen, että osa säännöksistä 
on samoja tai samankaltaisia. Lausunnonantajien mukaan kahden lain periaate selkeyttää tilannetta nykyisestä. 
Hankintalain rakennetta jakaa se osiin (yhteiset säännökset, EU-kynnysarvot ylittäviä koskevat säännökset, 
kansalliset menettelyt) ja lukuihin pidetään myös hyvänä. Täsmällisten kynnysarvojen asettamista pidetään 
nykytilannetta selkeyttävänä. Direktiivien mahdollistamisten uusien menettelytapojen käyttöönottoa yleisesti 
puolletaan. Kevennettyjä kansallisia menettelyjä myös yleisesti kannatetaan. EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja kasallisen oikeuskäytännön huomioon ottamista pidetään perusteltuna. 
 
Useimmat kriitttiset huomiot kohdistuvat kansallisen kynnysarvon suuruuteen sekä siitä johtuvaan hankintalain 
soveltamisalan ja oikeusturvakeinojen kaventumiseen. Tämä tulee esille erityisesti oikeusministeriön 
lausunnossa. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat jäisivät hankintalain soveltamisen ulkopuolelle eikä 
niistä olisi mahdollista valittaa markkinaoikeuteen. Kriittistä arviointia kohdistetaan myös lakien laajuuteen, 
pitkiin pykäliin, liian yksityiskohtaisiin säännöksiin ja vaikeaselkoisuuteen. Toisaalta joissakin lausunnoissa 
toivotaan vieläkin yksityiskohtaisempaa sääntelyä. Myös ns. in-house-kysymys (sidosyksikköhankinnat) ja 
yleensä kuntien välinen yhteistyö hankintalain näkökulmasta tuodaan esille lausunnoissa ja poikkeamista 
soveltamisalasta esitetään laajennettavaksi. 
 
2.   Kommentit as iantuntijalausuntoihin 
 
 
Oikeusministeriö: 

• oikeusministeriön lausunnossa käsitellään laajasti kansallisen kynnysarvon vaikutusta oikeusturvan 
kannalta. Oikeusministeriö katsoo, että oikeusturvakeinojen saatavuus tulisi turvata kaikkien julkisten 
hankintojen tekemisessä. Todettakoon, että nykyistä hankintalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin 
hankintoihin. Hankintalakia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli siihen on erityinen syy. Erityisenä syynä 
voidaan pitää mm. hankinnan vähäistä arvoa. Markkinaoikeus on katsonut oikeuskäytännössään, että 
esimerkiksi noin 6000 euron hankinta on siinä määrin vähäinen, ettei hankintayksiköllä ole ollut 
velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa eikä markkinaoikeus ole ottanut tutkittavaksi hakemusta 
hankintalain soveltamisen piiriin kuulumattomana. 

• valvontadirektiivit sisältävät määräyksiä tietyistä vähimmäisvaatimuksista, jotka kansallisten 
menettelyjen tulee täyttää. Valvontadirektiivit koskevat, kuten oikeusministeriön lausunnossa todetaan, 
EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta tulee turvata 
näiden direktiivien edellyttämät oikeussuojakeinot. Tältä osin HE:n osalta ei OM:lla ole 
huomautettavaa. EU-kynnysarvot alittavien osalta oikeusturva kansalliseen kynnysarvoon saakka 
vastaa EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen oikeusturvakeinoja. 

• oikeusturvakeinojen kaventumista on käsitelty hallituksen esitystä valmistelleessa työryhmässä, 
lausunnoissa ja jatkovalmistelussa. Työryhmä päätyi esittämään 20 000 euron kansallista kynnysarvoa 
tavaroissa ja palveluissa sekä 100 000 euron kynnysarvoa rakennusurakoissa. Työryhmän raportista 
pyydettiin lausunnot noin 60 taholta. Muun muassa oikeusministeriö toi kynnysarvo/oikeusturva-asian 
esille työryhmän raportista antamassaan lausunnossaan. Myös useissa muissa lausunnoissa tuotiin tämä 
asia esille. Kynnysarvon laskemista perusteltiin annetuissa lausunnoissa mm. 
oikeusturvanäkökohdalla. Lain soveltamisraja ja kansallinen kynnysarvo on lähtökohtaisesti haluttu 
säilyttää samana. Tältä osin ei ole esitetty valmisteluvaiheessa eriäviä näkemyksiä. Koska tämä malli 
halutaan säilyttää, on seurauksena, että osa hankinnoista jää muiden oikeussuojakeinojen varaan. 

• esityksessä on päädytty esitettyihin kynnysarvoihin, vaikkakin se johtaa oikeusturvan heikkenemiseen 
pienempien hankintojen osalta. Tästä saatavat edut verrattuna haittoihin on arvioitu suuremmiksi. 

• Korkein hallinto-oikeus antoi työryhmän raportista muistion (8.2.2005; H 323/04). Muistiossa käsitellään 
mm. kansallista kynnysarvoa ja oikeusturvaa. "Kansalliset kynnysarvot ja oikeusturva (s.22-) 

 



 

 

Nykyinen julkisista hankinnoista annettu laki koskee hankintoja niiden 
rahamääräisestä arvosta riippumatta. Näin ollen julkisista hankinnoista annetun lain 
perusperiaatteet hankintamenettelystä ja oikeusturvasään-nökset ulottuvat myös 
sellaisiin julkisiin hankintoihin, jotka jäävät han-kintadirektiivien soveltamisalan 
ulkopuolelle. 
 
Eräänlainen kynnysarvo sisältyy kuitenkin julkisista hankinnoista annetun lain 5 §:n 
2 momentin säännökseen, josta ilmenee, että yhtenä perusteena olla kilpailuttamatta 
hankinta voi olla hankinnan vähäinen arvo. Säännöksessä ei toisaalta säädetä, että 
tällainen hankinta jäisi kokonaan lain soveltamispiirin ulkopuolelle. Tältä osin ei ole 
syntynyt laajemmassa määrin oikeuskäytäntöä siitä, miten säännöstä on lähemmin 
sovellettava. Käytännössä säännöksellä voi olla ollut se vaikutus, ettei pienissä 
hankinnoissa ylipäänsä mielletä toimivan hankintalain soveltamispiirissä. 
 
Markkinaoikeuden toimivaltaa rajoittaa voimassa olevan hankintalain 9 a §:n 2 
momentti, jonka mukaan markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, joka koskee 2 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetun yksikön hankintamenettelyä, jos hankinta liittyy 
asetuksessa määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on 
asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi. Tämä rajoitus ei kuitenkaan merkitse, 
että kysymyksessä olevat hankinnat jäisivät muilta osin lain soveltamisen ulkopuolel-
le. 
 
Vielä on mainittava, että Ahvenanmaan maakuntalailla on säädetty julkisista 
hankinnoista annettu laki sovellettavaksi Ahvenanmaalla ainoastaan kynnysarvon 
ylittävissä hankinnoissa. 
 
Hankinta-asetukset (380 ja 381/1998) koskevat ainoastaan kynnysarvon ylittäviä 
hankintoja. Koska julkisista hankinnoista annettuun lakiin sisältyvät kaikki 
hankintamenettelyä koskevat keskeiset periaatteet ja oikeus-turvasäännökset, 
kynnysarvon alittavat hankinnat ovat Suomessa nykyään olennaiselta osaltaan 
samanlaisten menettely- ja oikeusturvavaati-musten alaisia kuin kynnysarvon 
ylittävät hankinnat. 
 
Alun perin kilpailuneuvoston toimivalta ei koskenut kynnysarvon alittavia 
hankintoja. Toisaalta hallinto-oikeudellinen valitus voitiin tehdä myös sillä 
perusteella, että julkisista hankinnoista annettua lakia oli rikottu. Kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa hallinto-oikeudellinen valitus oli ainoa muutoksenhakukeino, 
kun kynnysarvon ylittävissä hankin 

noissa valitus yleiseen hallintotuomioistuimeen ja hakemus kilpailuneuvostolle 
olivat rinnakkaisia. Vuoden 1997 uudistuksella (laki 1247/1997) toteutettiin 
nykyinen tilanne laajentamalla kilpailuneuvoston toimivalta kynnysarvon 
alittaviin hankintoihin erityisalojen hankintoja lukuun ottamatta ja säätämällä 
hallinto-oikeudelliselle valitukselle osittainen valituskielto (kirkkolain 24 luvun 
14 §:n 3 momentissa on vastaavanlainen valituskielto). Hallituksen esityksessä 
69/1997 vp todetaan, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet sekä syrjimättömyyden 
periaate soveltuvat myös kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Riittävien 
oikeusturvakeinojen saatavuus tulisi siten voida taata kaikkien julkisten 
hankintojen tekemisessä. 
 
Hankintalakityöryhmän ehdotuksen mukaan otettaisiin käyttöön niin sanottu 
kansallinen kynnysarvo (15 § ehdotuksessa hankintalaiksi), jonka alittavat 
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hankinnat jäisivät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä tarkoittaisi samalla, 
että myöskään hankintalain oikeuskeinot eivät koskisi enää näitä hankintoja. 
Direktiiveihin perustuvan kynnysarvon alittavat erityisalojen hankinnat jäisivät 
kokonaan hankintalainsäädännön ulkopuolelle. Tämä merkitsisi, että toisin kuin 
nykyisin kaikki EU-kynnysarvon alittavat erityisalojen hankinnat olisivat paitsi 
hankintalainsäädännön oikeusturvasäännösten myös muutoin tämän 
lainsäädännön soveltamispiirin ulkopuolella. 
 
Uudet hankintadirektiivit niin kuin nykyisin voimassa olevat direktiivit koskevat 
ainoastaan EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Valvontadi-rektiivien 
(direktiivit 89/665/ETY ja 92/13/ETY) soveltamisala on yhtenevä 
hankintadirektiivien soveltamisalan kanssa. EY-oikeus ei näin ollen edellytä, että 
nämä direktiivit saatetaan koskemaan kynnysarvon alittavia 
ixctijjvjj.xi.vjja.. \_/xx n tiili \JIIVII ovivaa, vuvi x_/ x -uiivvuo v uuui, vna xv. jr xxxx jr oiu— 

von alittavissa hankinnoissa tulee jäsenvaltioissa olla käytettävissä val-
vontadirektiiveissä tarkoitetut erityiset oikeuskeinot. Tässä valossa ehdotettu 
sääntely ei ole perusrakenteeltaan ongelmallinen. 
 
Niin kuin hankintalakityöryhmän mietinnöstä ilmenee, on kuitenkin aiheellista 
arvioida, tulisiko kynnysarvon alittavissa hankinnoissa olla noudatettavina 
joitakin keskeisiä perussääntöjä hankintamenettelystä ja oikeusturvakeinoista. 
Tätä kysymystä on syytä tarkastella etenkin EY-oikeuden mutta myös kansallisen 
oikeuden näkökulmasta. 
 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (C-275/98, Unitron Scandinavia ja 3-S, 
tuomio I8.ll.l999, Kok. 1999, s. I-8291; C-324/98, Te-laustria ja Telefonadress, 
tuomio 7.12.2000, Kok. 2000, s. I-0745; ja C-59/00, Vestergaard, määräys 
3.12.2001, Kok. 2001, s. I-9505) voidaan päätellä, että myös kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa hankintayksi-köiden on noudatettava 
perustamissopimuksen perustavanlaatuisia oikeussääntöjä ja erityisesti 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa periaatetta. Tämä 
edellyttää muun muassa hankintamenettelyn riittävää avoimuutta. Tällä taataan 
kaikkien potentiaalisten tarjoajien 
eduksi se, että hankinnasta ilmoitetaan asianmukaisessa laajuudessa, minkä 
ansiosta hankinnat avautuvat kilpailulle ja hankintasopimuksia koskevien 
tekomenettelyiden puolueettomuutta voidaan valvoa. 
 
Euroopan yhteisön perusperiaatteiden soveltaminen kynnysarvon alittavissa 
julkisissa hankinnoissa on samanlainen vaatimus kuin yleensäkin näiden 
periaatteiden noudattaminen. Yhteisön oikeus ei sääntele välittömästi, 
minkälaisia oikeusturvakeinoja tulee olla käytettävissä jäsenvaltioissa. EY-
oikeuden perusteisiin kuuluu kuitenkin, että yksityisillä on käytettävissä 
tehokkaat oikeuskeinot, joilla he voivat toteuttaa yhteisön oikeuteen perustuvat 
oikeutensa. 
 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (esimerkiksi tuomio 16.12.1976, Rewe 
v. Landwirtschaftskammer Saarland, 33/76, Kok. s. 1989) ilmenee, että yhteisön 
sääntelyn puuttuessa kunkin jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä on 
määritettävä toimivaltaiset tuomioistuimet ja annettava menettelysäännöt niitä 
oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuden 
välittömään oikeusvaikutukseen perustuvat yksityisten oikeudet. Kansalliset 
menettelysäännökset EY oikeuden alalla eivät kuitenkaan saa olla 

http://i8.ll.l999/
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epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen 
oikeuteen perustuvia vaatimuksia, eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön 
oikeudessa vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai 
suhteettoman vaikeaa. 
 
Näiden yleisten vaatimusten rajoissa voidaan siten jäsenvaltioissa järjestää 
oikeusturvakeinot kynnysarvon alittavissa julkisissa hankinnoissa. Samalla on 
otettava huomioon, että kansallisen oikeuden valossa viranomaisten menettely 
hankintapäätöstä tehtäessä on hallintomenettelyä, jossa tulevat noudatettaviksi 
hallinto-oikeudelliset perussäännökset asian laadun mukaisella tavalla. 
 
Julkishallinnossa hallinto-oikeudellinen muutoksenhaku yleiseen hallin-
totuomioistuimeen muodostaa perusteiltaan sellaisen oikeuskeinon, jolla 
toteutetaan niin kansallisen oikeuden kuin Suomen kansainvälisten velvoitteiden 
edellyttämä oikeusturva. Muutoksenhaussa voidaan tehokkaasti vedota EY-
oikeuteen ja myös ottaa se viran puolesta huomioon. 
 
Kunnallishallinnossa kansallisen kynnysarvon alittavasta hankinnasta tehtäisiin 
ilmeisesti yleensä hallintopäätös, joka voi olla kunnallisvalituksen kohteena. 
Valtionhallinnossa hallintovalituksen käytettävyys riippuu etenkin siitä, missä 
laajuudessa valtion hankintayksiköt tekevät tai niiden katsotaan tekevän uudenkin 
lainsäädännön aikana hankinnassa muutoksenhakukelpoisen hallintopäätöksen. 
 
Hallinto-oikeudellista muutoksenhakujärjestelmää täydentää kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu. Jos hankinnassa 
on rikottu EY-oikeutta, tulevat otettaviksi huomioon yhteisön oikeuden 
periaatteet vahingonkorvausvastuusta. 
Muodollisesti on siten mahdollista, että yleiset oikeusturvakeinot täyttäisivät 
oikeusturvan vähimmäisvaatimukset kansallisen kynnysarvon alittavissa 
hankinnoissa. Toisaalta on kiistatonta, että työryhmän ehdotuksen toteuttaminen 
merkitsisi oikeusturvan tehokkuuden tason laskua. Tämän takia työtyhmän 
ehdotuksen jatkovalmistelussa tulisi vielä arvioida nimenomaan kansallisen 
kynnysarvon säätämisen vaikutusta oikeusturvaan. 
 
Tavara- ja palveluhankintoihin ehdotettu kansallinen kynnysarvo 20 000 euroa 
on suhteellisen korkea. Ilmeisesti suuri osa julkisista hankinnoista jäisi tämän 
arvon alle. Yksi mahdollisuus osaltaan varmistaa tehokkaan oikeusturvan 
toteutumista olisi säätää kynnysarvo alemmaksi, esimerkiksi 10 000 euroksi." 

• Kansallisia kynnysarvoja koskevat säännökset perustuvat jäsenvaltioiden harkintaan. Hallituksen 
esitykseen uuden hankintalain kansalliseksi kynnysarvoksi estetään 15 000 euroa tavaroiden ja 
palveluiden osalta. Sosiaali-ja terveyspalveluiden kansalliseksi kynnysarvoksi esitetään 50 000 euroa, 
samoin eräiden työvoimahallinnon koulutuspalveluiden. Rakennusurakoiden kansalliseksi 
kynnysarvoksi esitetään kuten työryhmän mietinnössä 100 000 euron kynnysarvoa. Kansallisen 
kynnysarvon alle jäävien hankintojen osalta olisi käytettävissä käsityksemme mukaan kuten edellä 
siteeratussa KHO:n muistiossa todetaan, kunnalliset ja yleiset hallinnolliset muutoksenhakukeinot. 

• Professori Kaarlo Tuorin hallintovaliokunnalle antamassa lausunnossa käsitellään myös 
kynnysarvo/oikeusturva-kysymystä. Tuori toteaa, että hallituksen esityksen mukaan säännösten 
seurauksena lukumääräisesti suurin osa hankintapäätöksistä jäisi hankintalainsäädännön ulkopuolelle, 
mikä vähentäisi hallintokustannuksia sekä tehostaisi ja yksinkertaistaisi hankinnoissa noudatettavia 
menettelyjä. Se myös vähentäisi mahdollisesta oikeuskäsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Tuori toteaa 
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edelleen: "Pidän ehdotettua säänteiylinjaa perusteltuna, enkä katso sen myöskään vaarantavan 
oikeusturvaa". 

• Todettakoon, että hallituksen esitykseen liittyvän vaikutusarviointiselvityksen (KTM julkaisu 18/2006) 
mukaan arviolta 10 %:a hankintojen arvosta jäisi lain soveltamisen ulkopuolelle ja lukumääräisesti 
miljoonia. 

• OM:n lausunnon yksityiskohtaiset huomautukset (s. 11 -); hankintalakiehdotus 8§ virhe, esitetään 
korjattavaksi, 9 § esitetään muutettaviksi ehdotetulla tavalla (selkeämpi ilmaisu). 
Hankintalakiehdotuksen 53 § 2); esitetään muutettavaksi (virhe); 53§:n 4 momentti; perustelut ja 
pykäläteksti eivät vastaa kaikilta osin toisiaan (perusteluissa esitetty teksti esitetään vastaamaan 
pykälätekstiä; selvitettävä direktiivin rajoitukset), 54 § (selvitettävä samoin direktiivi); 75 §, esitetään 
muutettavaksi OM:n lausunnon esittämällä tavalla; selkeyttää ilmaisua nykyistä, ei asiallista muutosta; 
86 §:n 2 momentti; pykäläteksti vastaamaan perusteluja eli VM:n asetuksella (ei valtioneuvoston), 85 § 
tekninen korjaus; selkeät kirjoitus-ja tekniset virheet korjataan 

• erityisalojen hankintalain 25 § toimittajarekisteri; lausunnossa tuodaan esille henkilötietosuojaan 
liittyvät kysymykset; KTM toteaa, että toimittajarekisteri on jo nykyisen ns. pe-ruspalveluasetuksen 
mukaan mahdollista; kyse on yrityksiä koskevista tiedoista. Toimittajarekisteri on vain alalla 
vakiintunut ilmaisu direktiivien tarkoittamalla tarjouskilpailuun hyväksyttyjen toimittajien luettelolle. 
Luettelo eli rekisteri vastaa sisällöltään mm. puitejärjestelyyn hyväksyttävien toimittajien luetteloa. 
Toimittajarekisteriä koskevan säätelyn sisältö tulee sellaisenaan direktiivistä, eikä siihen ole tehty 
kansallisia täydennyksiä tai muutoksia. 

 
Sisäasiainministeriö 

• puoltaa kynnysarvojen kolmiportaisuutta sekä soveltamisalan rajausta 
• pitää tärkeänä organisaatioiden (valtio, kunta) sisäisiä ohjeita lain soveltamisen ulkopuolelle 

jäävissä hankinnoissa 
• sidosyksikköhankinnat; ehdotetun hankintalain 10 §; toteaa, että säännös muotoiltu EY-

tuomioistuimen sangen vähäisen oikeuskäytännön perusteella ilman, että perusteluissa olisi käyty 
läpi, soveltuuko säännös esimerkiksi kuntakentän erilaisiin yhteistyömuotoihin. SM esittää 
selventämistä siten, että esityksessä tulisi käydä yksityiskohtaisesti ilmi, milloin lakia sovelletaan 
kunnan eri yhteistoimintamuotoihin. KTM toteaa, että direktiivit eivät sisällä säännöksiä in-house -
asiasta. Esitykseen sisältyvä pykälämuotoilu perustuu EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. 
Oikeuskäytännön nykytila huomioiden ei ole edellytyksiä eikä tarkoituksenmukaista säätää asiasta 
enempää ennen kuin on käytettävissä yhteisön tuomioistuimessa syksyn ja vuodenvaiheen aikana 
ratkaisuun tulevien oikeustapausten linjaukset. Asiaa valmisteltaessa ko. pykälästä on käyty 
keskusteluja myös komission edustajien kanssa. Valittu toimintamalli on sama myös monissa 
muissa jäsenvaltioissa. 

 
Valtiovarainministeriö 

• VM on pitänyt esitettyjä uudistuksia jo valmisteluvaiheessa oikeansuuntaisina ja kannatettavina 
• julkiset hankinnat ovat taloudelliselta arvoltaan merkittävät. Laeilla on laaja vaikutus niin 

julkishallinnossa kuin yrityskentällä. VM toteaa, että lainsäädännöstä tiedottaminen ja siihen 
liittyvä koulutus nähdään tärkeänä. 

• VM pitää onnistuneena lakiehdotuksen kynnysarvosääntelyä, joka samalla rajaisi lain so-
veltamisalaa, hankinnasta ilmoittamista ja valitusoikeutta. 

• VM katsoo, että vähämerkityksellisten hankintojen rajaaminen hankintalain muodollisen 
menettelyn ulkopuolelle ei ole nähty oikeusturvaa olennaisella tavalla supistavaksi - käytännössä 
VM:n mukaan oikeusturvan intressit ovat liittyneet arvoltaan huomattavasti suurempiin kuin 
esitetyn kynnysarvon alle jääviin hankintoihin. 

• edelleen VM toteaa, että pienhankintoja on kilpailutettu vaihtelevasti; tilanne nyt selkeytyisi. 
Tasapuolisuus ja syrjimättömyys kynnysarvon alle jäävissä voitaneen VM:n mukaan turvata 
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hankintaohjeistuksella. Lisäksi ainakin valtionpuolella on otettava huomioon hallintolain 
vaatimukset, jossa myös tasapuolisuus ja syrjimättömyys ovat kirjattuina. 

• VM pitää perusteltuna sidosyksikköhankintapykälää 
• VM pitää kannatettavana hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentin soveltamisen poissulkevaa 

esitystä. 
 
Opemsministeriö 

• OPM pitää lakiesityksen tavoitteita perusteltuina j a näkee niiden voivan toteutua. 
• toteaa, että on mahdollista, että hallinnonalan tilivirastoissa sekä uusi lainsäädäntö että sen 

ohjeistaminen koetaan vaikeaksi ja raskaaksi. 
 
Helsingin yliopisto 

• yliopisto viittaa 16.11.2005 antamaansa lausuntoon, jossa se on mm. todennut hankintalain olevan 
liian vaikea, laaja ja monimutkainen. Edelleen lausunnossa on esitetty Tanskan mallin mukaista 
implementointia eli direktiivit voimaan lyhyellä puitelailla. Yliopiston lausunnon mukaan 
vaihtoehtoinen malli voisi olla yliopistojen ja korkeakoulujen salliminen toteuttaa 
hankintatoimensa omilla tai hallinnonalan yhteisillä hankintaohjeilla. Tämän osalta KTM toteaa, 
että esitys on direktiivin vastainen. 

• yliopiston lausunnossa esitetään korkeampia kynnysarvoja; 50 000 euroa tavaroille ja palveluille 
ja 500 000 euroa rakennusurakoille. Näitä alemmissa hankinnoissa tulisi lausunnon mukaan voida 
noudattaa yliopiston omia hankintaohjeita. KTM toteaa, että kansalliset kynnysarvot on 
hallituksen ratkaisu. 

• sidosyksikköhankinnat; lausunnossa esitetään sidosyksikköhankintojen laajentamista esityksestä. 
KTM toteaa, että pykälä perustuu EY-momioistuinkäytäntöön. 

• lausunnon mukaan hankintalain määräyksin ei tule puuttua (86§) yliopistojen autonomiseen 
oikeuteen suorittaa hankintoja. KTM toteaa, että hankintalainsäädäntö perustuu EU-kynnysarvot 
ylittävien osalta yhteisön direktiiveihin ja EU-kynnysarvot alittavien osalta kansallisen 
harkintavallan ohella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen suoraan sovellettavaan oikeuteen 
ja jäsenvaltioita suoraan sitoviin EY-momioistuimatkaisuihrn. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

• STM:n lausunnossa ei esitetä muutoksia; korjauksia 
• lausunnossa korostetaan neuvonnan ja koulutuksen tärkeyttä; esitetään mm. Kuntaliiton yhteydessä 

toimivan, KTM:n osin rahoittaman julkisten hankintojen neuvontayksikön vakinaistamista. 
 
Liikenne-ja viestmtäministeriö 

• LVM toteaa, että se on ollut mukana työryhmävalmistelussa ja sen yhteydessä hallinnonalan 
näkemykset on otettu kohtuullisesti huomioon. 

 
Suomen Kuntaliitto 

• pitää hyvänä kahden erillisen lain periaatetta; kilpailuttamista koskevien keskeisten normien 
kokoaminen lakeihin on perustellumpi vaihtoehto kuin voimassa oleva lainsäädäntö, jossa 
normipohj aa joudutaan etsimään sekä hankintalaista että eri asetuksista. 

• tavoitteeseen yksinkertaistaa, selkeyttää ja joustavoittaa ei ole lausunnon mukaan kaikilta osin 
päästy. 

• kansalliset kynnysarvot; lausunnossa todetaan, että kansalliset kynnysarvot ovat neuvottelujen 
kautta saavutettu kompromissi, jota voidaan yleisesti ottaen pitää hyväksyttävänä. Lausunnossa 
todetaan edelleen, ettei kynnysarvoja tule missään tapauksessa alentaa. 

• lausunnossa tuodaan esille hankintatoimintaan liittyvät erilaiset transaktiokustannukset, jotka 
rasittavat nykyisin sekä tilaajia että tuottajia. 
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• käytännön ilmoitusmenettely (HILMA-ilmoitusjärjestelmä); korostetaan, että ilmoitusjärjestelmän 
tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Tämän osalta KTM toteaa, että kansallinen 
ilmoitusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kesän aikana; järjestelmän kehittämisessä myös 
Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö on mukana. 

• sidosyksikköhankinnat ja kuntien yhteistoimintasopimukset; esitetään tarkennuksia hankin-
talakiehdotuksen 10 §:n tulkintaan sekä lisättäväksi uusi 2 momentti. KTM viittaa aikai-senimin 
esitettyyn siitä, että pykälän sanamuodossa ja tulkinnassa on esityksessä pidättäydytty EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 

• julkisten hankintojen neuvonnan järjestäminen; lausunnossa esitetään, että julkisen hankintatoimen 
kehittämiseksi olisi tärkeätä varmistaa neuvontatoiminnan jatkuvuus. 

Kirkkohallitus 
• kirkkohallitus puoltaa esitystä 
• kirkkolakia estetään täydennettäväksi samanaikaisesti hankintalain voimaantulon kanssa siten, että 

hankintalaki kirkkolain omaksumissäännöksen nojalla sellaisenaan koskisi kirkol-lishallintoa. 
• kirkkohallitus puoltaa tätä systemaattista ratkaisua 

 
Suomen ortodoksinen kirkkohallitus 

• puoltaa esitystä; yksityiskohtaisena huomiona esittävät, että ortodoksisen kirkkokunnan sijaan 
käytettäisiin termiä ortodoksinen kirkko. Hallituksen esitys (HE59/2006vp) on laki ortodoksisesta 
kirkosta (voimassa oleva säädös laki ortodoksisesta kirkkokunnasta). Uuden lain on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2007. KTM toteaa, että esitys tulisi ottaa huomioon. 

 
Kansaneläkelaitos 

• pitää esityksiä teknisesti tarkoituksenmukaisina 
• pitää onnistuneena ratkaisuna sitä, että kaksi erillistä lakia 
• hankintalain ryhmittelyä eri osiin ja lukuihin pitää selkeänä 
• kansalliset kynnysarvot; selkeä kansallinen kynnysarvo hyvä 
• tavara- ja palveluhankinnoissa 20 000 euroa olisi ollut parempi ratkaisu 
• sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä rakennusurakoiden osalta kansalliset kynnysarvot kohdallaan. 
• hankintamenettelyä ja tarjouspyyntöä koskevat lain säännökset tarpeelliset ja selkeyttävät 
• hankintalain 9 luvun mukaiset säännökset tarkoituksenmukaisia 
• hankintalain 64 § (hankintayksikön antaman tuen huomioon ottaminen tarjousten vertailussa); 

aiheuttaa käytännössä ongelmia; säännöksen mukaan mm. yhteistoimintasäätiöiden piiriin 
kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden sellaisten laitosten, joita Kansaneläkelaitos avustanut; 
tarjousten vertailussa tulisi 64 §:n mukaan ottaa huomioon myönnetty tai mahdollisesti 
myönnettävä taloudellinen tuki. KTM toteaa: Ko pykälän perustelujen mukaan säännös konkretisoi 
lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentin tasavertaisen kohtelun periaatetta. Hankintayksikön omaan 
organisaatioon kuuluvan yksikön tukemisen osalta säännös vastaisi voimassa olevan hankintalain 
6§:n 3 momentissa säädettyä sekä hankintadirektiivin johdanto-osan 4 kappaletta, jossa on 
huomioitu perustamissopimuksen syrjimättömyysvelvoite. Lain 

2 §:n mukaan hankintayksikön omistaman yhteisön tai laitoksen osallistuminen hankintayksikön tai muiden 
hankintayksiköiden järjestämiin tarjouskilpailuihin on sallittua. Tällaista yksikköä tulisi kuitenkin kohdella 
samalla tavalla kuin muita tarjouskilpailuun osallistuvia. Julkisten yksiköiden osallistumisella tarjoajana 
hankintamenettelyihin ei tule aiheuttaa kilpailun vääristymistä yksityisiin tarjoajiin nähden. Kansallisessa 
oikeuskäytännössä asiaa on käsitelty mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 11.2.2003 taltio 2003; 
kyse oli muun kuin tilaajayhteisön antamasta tuesta, jota ei tullut huomioida tarjousvertailussa. Prof. 
Kaarlo Tuori 

• pitää perusteltuna implementoida direktiivit kahdella erillisellä lailla 
• pitää ehdotuksia paikoin vaikeaselkoisina 
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• tuo esille joitakin yksittäisiä pykäliä, joissa em tulee esille; esim. hankintalakiehdotuksen 10 §, 63 
§. KTM toteaa, että 10 §:n osalta määrittely/muotoilu tulee pitkälti EY-momioistuinratkaisuista; 63 
§:n 3 momentin osalta säännöstä pyritään selventämään. 

• kansalliset kynnysarvot; puoltaa esitystä; pitää ehdotettua sääntelylinjaa perusteltuna, eikä katso 
sen myöskään vaarantavan oikeusturvaa. 

• korostaa harikinnoista vastaavan henkilöstön koulutustarvetta. 
•   hanldntalakieMotuksen 76 §:n 4 kohta; käytetään sanontaa "todellinen mahdollisuus", joka on suora 

käännös englanninkielisestä ilmauksesta "real chance" ja jota Tuorin mukaan voi pitää suomalaisen 
lakikielen perinteelle vieraana. Lakiehdotuksen 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian 
voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Vastaavasti 73 §:n mukaan 
hankintayksikön on annettava päätös tiedoksi niille, joita asia koskee. Tuorin mukaan asianosaisen 
määrittely on tyhjä. Myös vahingonkorvausta koskevaan 84 §:ään Tuori esittää parempaa muotoilua. 
KTM toteaa, että komissio on antanut ehdotuksensa valvontadirektiivein uudistamiseksi ja katsomme, 
että direktiivin voimaanpanon yhteydessä tulisi myös esitetyt asiat ottaa huomioon. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI JULKISISTA HANKINNOISTA SEKÄ 
VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVIEN 
YKSIKÖIDEN HANKINNOISTA (HE 50/2006 VP) 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Senaatti-kiinteistöjen lausuntoa 
hallituksen esityksestä laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (HE 50/2006 vp). 
 

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitoksista annetun lain mukainen valtion 
liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti 
liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja lai' iksille sekä huolehtia 
hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöjen 
tuloista noin 90 % tulee budjettitalouteen kuuluvilta valtion virastoilta ja 
laitoksilta. 
 
Lausuntonaan hallituksen esityksestä laiksi julkisista hankinnoista Senaatti-
kiinteistöt esittää kunnioittavasti seuraavaa: 

 
Sidosyksikön määrittely 

Senaatti-kiinteistöt katsoo, että sidosyksikön määrittelyä (10 §) tulisi tarkentaa. 
 
Senaatti-kiinteistöjen ja sen asiakkaina olevien valtion virastojen ja laitosten 
kannalta on erityisen tärkeää, että sidosyksikön määrittely jo laissa olisi 
yksiselitteinen ja selvä. Säännöksen yksityiskohtaisia perusteluja tulisi myös 
täsmentää johdonmukaisiksi lakitekstin perusteluiksi. 

 
 
 
www.senaatti.fi 
Talousyksikkö • Lintulahdenkatu 5 A PL 237 • 00531 HELSINKI • Puhelin 0205 8111 • 
Faksi 0205 811 335 Y-tunnus 1503388-4 

http://www.senaatti.fi/
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LAUSUNTO 
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Valtion kokonaisedun kannalta olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta, että 
virastot ja laitokset voisivat hankkia myös uudisrakennettavia tiloja suoraan 
Senaatti-kiinteistöiltä samoin kuin sen tuottamia ja kehittämiä kaikkia 
tilapalveluja sekä niihin läheisesti liittyviä muita palveluja. Senaatti-kiinteistöt 
katsoo, että Senaatti-kiinteistöt tulisi nimenomaisesti mainita valtion virastojen ja 
laitosten käyttäjä- ja kiinteistöpalvelujen tuottajayksikkönä. 
 
 

Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa pääsääntöisesti kaikki hankintansa pyytämällä 
riittävän määrän tarjouksia ja noudattaa hankinnoissaan avoimuus-, tasapuolisuus- 
ja syrjimättömyysperiaatteita. Voimassa oleva hankintalaki ei ole edellyttänyt 
hankintailmoituksen julkaisemista EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. 
Lakiehdotuksen mukaan ilmoitusvelvollisuus laajentuisi koskemaan myös 
kansalliset kynnysarvot ylittäviä, mutta EU-kynnysarvot alittavia hankintoja, mikä 
tulisi lisäämään tarjousmenettelyyn käytettävää aikaa ja kustannuksia. 
Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen koskemaan yli 100 000 euron 
rakennusurakoita esimerkiksi tarkoittaisi Senaatti-kiinteistöjen osalta satojen 
uusien hankintailmoituksen tekemistä vuosittain, joten työmäärä lisääntyisi 
oleellisesti. Senaatti-kiinteistöt esittääkin kansallisen kynnysarvon nostamista 
kaikissa tavara- ja palveluhankinnoissa 50 000 euroon ja rakennusurakoissa 500 
000 euroon. 
 

Vaihtoehtoisesti Senaatti-kiinteistöt esittää, että lain soveltamisrajat olisivat 
lakiehdotuksen mukaiset 15 000, 50 000 ja 100 000 euroa, mutta ilmoitus-
velvollisuuden rajat olisivat tavara- ja palveluhankinnoissa 50 000 ja ra-
kennusurakoissa 500 000 euroa. 
 

Senaatti-kiinteistöt tulee kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa 
jatkossakin noudattamaan julkisten hankintojen perusperiaatteita kuten 
avoimuutta, tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä kilpailu-
olosuhteiden hyödyntämistä ja julkisten varojen tehokasta käyttöä. 

Toimitusjohtaja 
 

Aulis Kohvakka 
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Viite: Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, HE 
50/2006 vp 

 
 
 
 

Helsingin yliopiston lausunto lakeihin julkisista hankinnoista 
 
 
 
Yleistä 
 
Hallituksen esitys uudeksi laiksi julkisista hankinnoista on tavoitteiltaan ja pää-
periaatteiltaan hyvä ja kannatettava. Ehdotettu hankintalaki on kuitenkin sisällöltään varsin 
yksityiskohtainen ja osin myös vaikeaselkoinen, joten yksinker-taistamis- ja 
joustavuustavoitteet eivät ole toteutumassa. Laki tulee hidastamaan ja jäykistämään 
hankintatointa ja siten heikentämään julkisen hallinnon kilpailukykyä ja toiminnan 
taloudellisuutta yksityisiin toimijoihin verrattuna. 
 
Lakiesityksen perustelutekstin mukaisesti lain tavoitteena on toimeenpanna EU:n 
hankintadirektiivin ja vaivontadirektiivin määräykset sekä turvata hankintojen tekeminen 
avoimella ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaavalla tavalla. Samalla tavoitteena on 
tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yhteiskunnan kannalta hintalaatusuhteiltaan 
parhaiden hankintojen tekemistä. Hankintalain tavoitteena on myös nykyaikaistaa, 
yksinkertaistaa ja joustavoittaa julkisia hankintoja koskevaa oikeudellista kehitystä. 
 
 
Yliopistojen toiminnan erityisluonne 
 
Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta hyvässä vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa. Perustehtäviä hoitaessaan yliopiston on keskityttävä uutta 
luovaan tutkimustoimintaan. Yliopistojen toiminnasta suuri osa, keskimäärin 40 %, on 
täydennysrahoituksella toteutettavaa tutkimus-ja kehitysprojektitoimintaa, jonka rahoitus 
on kilpailutettua kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahaa. Tämä toiminta edellyttää 
yliopistolta ja sen hallinnollisilta rakenteilta tehokkuutta ja joustavuutta. 
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Tutkimusprojektiryhmät joutuvat odottamaan rahoituspäätöstä kuukausia ja projektien 
toimeenpanoaika on yleensä 1 - 2 vuotta. Tällöin myös hankintojen nopea ja joustava 
toteuttaminen on projektien tuloksen kannalta keskeistä. Rahoituksella katetaan varsinkin 
laboratoriovaltaisissa tieteissä merkittävästi myös laitehankintoja. Ennen 
rahoituspäätöksen syntymistä ei hankintaa voida käynnistää ja tällöin on hankinta-aika 
pois projektin toteutusajasta. Tutkimusprojektien laitehankinnat ovat myös usein sellaisia 
erityislaitteita, joille on löydettävissä vain vähän toimittajia, ja jotka joudutaan 
hankintaprosessin aikana aina erikseen selvittämään. 
 
Lakiesityksessä ei ole otettu riittävästi huomioon valtion erilaisten toimijoiden roolia ja 
tarpeita. OPM:n hallinnonala vastaa yksin n. 18 % valtionhallinnon hankinnoista. 
Yliopistoissa on työntekijöitä yli 30 000 ja opiskelijoita 170 000, joten yliopistot 
muodostavat suuren kokonaisuuden myös hankintojen näkökulmasta. Hallinnonalan 
viranomaiset ovat käytännön vastuussa toiminnastaan ja yliopistojen erityisluonne on 
otettu huomioon niitä koskevan iainsäädännön avulla. 
 
 
Täsmennysesitykset 
 
Yliopisto pyytää ottamaan huomioon seuraavat täsmennykset lakiesitykseen: 
 
 
1. Yliopiston toiminnan erityisluonteen huomioiminen asetustasolla 
 
Julkisessa hallinnossa toimijat ovat erilaisia ja yliopistoille tulisi asetustasolla sallia 
poikkeamismahdollisuus kynnysarvojen välisiin hankintoihin. Hallituksen esityksessä 
Eduskunnalle laiksi valtion talousarvioista annetun lain muuttami- 
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menettelyihin yliopistojen opetus- ja tutkimuskäyttöä varten tehtävissä hankinnoissa. 
Talousarviolain 22a §:n sisältö painottuu muutoin tavanomaisiin tavaroihin ja 
lakiesitykseen ja sen perusteluihin esitettyjä joustomahdollisuuksia tulisi voida hyödyntää 
myös esitetyssä hankintalainsäädännössä. 
 
 
2. Yliopistojen yhteistyön ja itsenäisen hankinta-aseman turvaaminen 
 
Hankintalain ja yliopistojen tavoitteena on taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ja hyvin 
kilpailutetut hankinnat. Tämän tulee olla mahdollista lain tavoitteiden mukaisesti 
yksinkertaisesti ja joustavasti, sillä muutoin hankinnoista yliopistoille aiheutuvat 
kustannukset lisääntyvät ja käyvät liian korkeiksi vesittäen ja vaikeuttaen 
hankintalainsäädännön tavoitteiden toteuttamisen 
 
Hankintamenettelyä on tehostettu Helsingin yliopistossa ja hankintojen keskittämisessä, 
osaamisessa ja ohjeistuksessa on jo pitkään tehty suunnitelmallista kehitystyötä. Valtion 
yhteishankintayksikön Hanselin toiminta on keskittynyt vi-rastomaailmaan ja 
massatuotteiden puitejärjestelyihin, joten sen palvelut soveltuvat vain rajoitetusti 
yliopistojen tarpeisiin. Yliopistoille olisi annettava selkeämmin mahdollisuus itsenäiseen 
yhteishankintojen suorittamiseen ja yhteis-hankintayksikkönä toimimiseen. 
3. Hallinnonalan ohjausmahdollisuuden ja ohjeistuksen turvaaminen 
 
Yliopistot ovat valtionhallinnon suurin kokonaisuus, joten toimintayksiköiden koko ja 
osaaminen antavat mahdollisuuden yhteisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisiin 
hankintoihin. Yliopistolaitoksen omaa hankintatointa ja yhteishankin-tayksiköitä sekä 
yliopistojen välisiä sidosryhmähankintoja voitaisiin ohjata hallinnonalan hankintaohjeilla. 
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Lainsäädännössä tulisi sallia asetuksilla uusien hallinnonala- tai yliopistokohtaisten 
ohjeiden antaminen. 
 
 
4. Kommentteja lakiesityksen eri kohtiin 
 
Kansallisten kynnysarvojen tulisi olla selvästi nyt esitettyjä korkeammat, esimerkiksi 50 
000 euroa tavaroille ja palveluille sekä 500 000 euroa rakennusurakoille. Nämä 
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa noudatettaisiin yliopistojen omaa hankintaohjetta, 
jonka avulla voitaisiin turvata hankintalain keskeiset periaatteet syrjimättömyydestä, 
suhteellisuudesta ja avoimuudesta. 
 
Uudet hankintamenettelytavat ja laajennetut mahdollisuudet neuvottelumenettelyn 
käyttöön antavat lisää mahdollisuuksia ja joustoa hankintojen suorittamiseen. On 
kuitenkin pelättävissä, että yksityiskohtaiset ja monimutkaiset määräykset hankintojen 
suorittamiseksi vaikeuttavat hankintoja ja tulevat lisäämään niihin liittyviä valituksia. Tältä 
osin asetuksin annettavat tarkentavat säädökset tullevat selkeyttämään asiaa. 
 
Kansallisten kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa noudatettavat ilmoitusmenettelyt ja 
määräajat tulevat hidastamaan hankintojen joustavaa toteuttamista. Tältä osin tulisi 
hankintalain kanssa samanaikaisesti olla käsiteltävänä luonnos VN:n asetukseksi 
kynnysarvojen välisissä hankinnoissa noudatettaviksi menettelytavoiksi ja määräajoiksi, 
varsinkin kun myös EU:n komissiolta on odotettavissa muutoksia tältä osin. 
 
Käytettäessä rajoitettua menettelyä kynnysarvojen välisissä hankinnoissa on tarjoajien 
valinta määritetty epäselvästi, myös hankintayksikön valitsemilta tarjoajilta tulisi olla 
mahdollista pyytää tarjoukset. 
 
Kynnysarvojen välisten hankintojen osalta on mahdollisuus sopimuksen tekemiseen heti 
hankintapäätöksen jälkeen, mutta tässä vaiheessa valitusmahdollisuus 
markkinaoikeuteen on sisällöltään epäselvä. 
 
Sidosryhmähankintoina tulisi voida käsitellä hankintayksiköiden yhdessä sopimat, 
yhdeltä hankintayksiköltä saadut palvelut. Senaatti-kiinteistöjen ja vastaavien 
hankintayksiköiden omistamien toimijoiden rooli ja oikeudet tulisi myös selkeämmin 
määrittää. 
 
Yliopisto haluaa myös muistuttaa markkinaoikeuden ruuhkautuneesta käsittely-
tilanteesta, joka entisestään vaikeutuisi lakiesityksen johdosta. 
 
Hankintalain määräyksien(86 §)ei tulisi koskea yliopistojen oikeutta suorittaa hankintoja. 
Tämä sama periaate on toteutunut myös talousarviolain 22a § perusteluissa, joka ottaa 
huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen perustuslaissa turvatun erityisluonteen. 
Lopuksi 
 
Yliopistoille ja korkeakouluille tulisi laissa ja VN:n asetuksella sallia mahdollisuus 
noudattaa kynnysarvojen välisissä hankinnoissa omia tai hallinnonalan yhteisiä 
hankintaohjeita sekä toimia yhteishankintayksiköinä ja suorittaa joustavammin 
sidosryhmähankintoja. Näiden avulla voitaisiin varmistaa hankintayksi-köiden 
kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet ja samalla turvata lain tavoitteet hankintojen 
yksinkertaistamiseksi ja joustavoittamiseksi. 

Helsingissä 23.5.2006 
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Kansaneläkelaitos 8.5.2006 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 

 
 

Asia: Kommentit hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeksi julkista hankinnoista sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

 
 

Esitykseen sisältyvien ehdotuksen tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, selkeyttää 
hankintaviranomaisten ostoyhteistyön edellytyksiä sekä turvata kaikille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 
julkisissa hankinnoissa. Esityksellä pantaisiin täytäntöön 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetut julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara-ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/18/EY) ja vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelystä annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/17/EY). 
 
Teknisesti esitykset ovat tarkoituksenmukaisia. Lakien selkeyden ja käytön kannalta on onnistunut ratkaisu se, 
että lakiesitykset ovat erilliset julkisista hankinnoista (hankintalaki) ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Kummankin lain piirissä tapahtuvat hankinnat ovat 
selkeästi erilaisia, joten erilliset esitykset selkeyttävät lamimankin lain piirissä tapahtuvia hankintojen 
käsittelyä. Samoin nykyisin asetuksessa annettujen säännösten nostaminen lain tasolle lukuun ottamatta 
puhtaasti teknisiä ratkaisu on perusteltu ratkaisu. Hankintalain sisällön ryhmittely eri osiin ja lukuihin on 
selkeä 
 
Nykyisestä hankintalaista on puuttunut useita hankinnoissa huomioon otettavia määräyksiä. Tämä on koskenut 
erityisesti kynnysarvon alittavia hankintoja ja liitteen B mukaisia toissijaisia palveluja. Niihin sovellettavan 
menettelyn osalta on ollut viittaus kynnysarvon ylittäviin harikmtoihin annettuun asetukseen, mitä ei ole 
pidettävä käyttäjien kannalta onnistuneena ratkaisuna. 
 
Kansallisen rajan säätäminen direktiivin ulkopuolelle jääviin hankintojen osalta selkeyttää arvoltaan vähäisten 
hankintojen hoitamista. Nykyisessä laissa selkeää rajaa ei ole. Raja on muotoutunut oikeuskäytännön kautta. 
Se on ollut selvästi lakiesityksen rajaa alhaisempi. Tavara- ja A-liitteen mukaisten palvelujen osalta olisi ollut 
parempi, että esityksessä raja olisi säädetty esitystä valmistelleen työryhmän mukaisesti eli 20 000 euroon. 
Työryhmän esityksen mukainen raja ei olisi kovin merkittävästi korottanut direktiivin ulkopuolelle hankintojen 
summaa. Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävien hankintatapahtumien määrää se olisi lisännyt. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä rakennusurakoiden osalta kansalliset rajat ovat kohdallaan. 
 
Hankintamenettelyä ja tarjouspyyntöä koskevat lakimääräykset ovat tarpeelliset vaikka ne eivät tuokaan 
nykyiseen menettelyyn kovin suuria muutoksia. Uudet säädökset selkeyttävät menettelytapoja. 
Hankintamenettelyjen monipuolistaminen ja sähköisen hankintamenettelyjen käytön mahdollistaminen ovat 
hyviä uudistuksia. 
 
Kansaneläkelaitoksen kannalta kansallista menettelyä koskevat 9 luvun määräykset ovat tarkoituksenmukaisia 
uudistuksia. Erityisesti tämä koskee kuntoutuspalvelujen kilpailuttamista. Näiden liitteen B mukaisiin 



 

 

palveluihin kuuluvien palvelujen hankkiminen tulee esityksen mukaan nykyistä joustavammaksi. Nykyiset 
säännökset ovat osoittautuneet jäykiksi sekä hankintayksikön että palvelujen tarjoajien kannalta, kun 
kysymyksessä moniammatillisten kuntoutuspalvelujen hankkiminen. Kokonaisuudessaan kansallisten 
hankintamenettelyjen helpottaminen on hyvä ratkaisu 
 
Yksittäisistä määräyksistä ongelmallisemmaksi koetaan esityksen 64 §:n (hankintayksikön antaman tuen 
huomioon ottaminen tarjousten vertailussa) suhde kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun laini2 § 3 momentin määräyksiin. 
 
Hankintalakia koskevan esityksen 64 §:n mukaan, jos tarjoaja on saanut tai on saamassa hankintayksiköltä 
tarjoushintaan vaikuttavaa taloudellista tukea, hankintayksikön tulee tarjousten vertailussa ottaa huomioon sille 
aiheutuvat todelliset tarjoushintaan vaikuttavat seikat kuten edellä mainittu taloudellinen tuki. 
 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta annetun lain 12 § koskee harldnnanvaraista kuntoutusta. Siihen 
käytettävän määrärahan päättää eduskunta 12 §:n 1 momentin mukaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Yksi 
momentissa tarkoitettua rahamäärää voidaan käyttää tarvittaessa kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden 
piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden sellaisten laitosten, joita Kansaneläkelaitos on avustanut, 
perusparannuksesta aiheutuviin menoihin ja näiden laitosten käyttöavustukseen. Lisäksi rahamäärää voidaan 
käyttää sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta ja sairauksien ehkäisyä koskevaan tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan. Vastaava säännös oli kumotussa Kansaneläkelaitoksen järjestämisestä annetun lain 4 
§:ssä. 
 
Ongelmallisia ovat myönnetyt ja mahdollisesti myönnettävät perusparannusavustukset. Kuntoutuslain 
mukaiset avustukset ovat hankrnnanvaraisia. Sitä vastoin hankintalain 64 §:n määräykset ovat sitovia. 
Keskeinen kysymys on se, miten vuosien kuluessa myönnetyt perusparannusinvestoinnit otetaan huomioon tai 
onko ne lainkaan otettava huomioon, kun kuntoutuspalvelun tarjoajana on yhteistoimintasäätiö. Vuosien 
kuluessa myönnetyt avustukset ovat olleet perusparannusavustuksia. Käyttökustannuksiin avustuksia ei ole 
myönnetty 
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Asia: Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen lausunto hallituksen esityksestä laeiksi julkisista 
hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista. 
 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona Suomen ortodoksinen kirkollishallitus esittää kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista hankinnoista (hankintalaki), jossa säädettäisiin julkisten 
viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja 
niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat 
kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (erityisalojen hankintalaki). Viimeksi mainitun hallituksen esityksen sisältö ei koske 
kirkollishallituksen toimialaa. 
 
Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset korvaisivat vuonna 1992 annetun lain julkisista hankinnoista sekä sen 
nojalla annetut neljä asetusta. Samalla kumottaisiin asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista 
hankinnoista. Voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) tulee lain 2 §:n mukaan soveltaa 
ortodoksisessa kirkkokunnassa ja sen seurakunnissa. Nyt ehdotettavaa hankintalakia sovellettaisiin myös 
ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakuntien harikintoihin. 
 
Ehdotettu muutos vastaisi pääosin voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Keskeisimmät direktiiveistä 
johtuvat muutosehdotukset koskevat yhteishankintayksikön asemaa, uusia kilpailuttamismenettelyjä ja 
ilmoituskanavia sekä tarjousten vertailuperusteiden pakollista painottamista. Lisäksi hankintalain 
soveltamiseen esitetään kansallisia kynnysarvoja. Voimassa oleva laki julkisista hankinnoista on sisällöltään 
väljähkö puitelaki ja ehdotetut muutokset tarkentaisivat ja tiukentaisivat hankintamenettelyä. 
 
Ortodoksisen kirkon ja seurakuntien osalta säännökset ovat samat kuin muidenkin lain 
soveltamisalan piiriin kuuluvien osalta. 
 
Ehdotetut muutokset johtuvat suurin osa direktiivien muutoksista. Direktiivien muuttamisen tavoitteena on 
hankintajärjestelmän yksinkertaistaminen ja modernisointi sekä julkisen varainkäytön tehostaminen. 
Direktiivien muutokset on saatettava voimaan, ja HE:n sisältämät muutokset ovat siten tavoitteina perusteltuja. 
Ehdotuksessa ei esitetä julkisen hallinnon organisaatiomuutoksia eikä uusien viranomaisten tai virkojen 
perustamista. Hankintayksiköt voivat näin ollen edelleen organisoida tomiintansa haluamallaan tavalla. 
 
Yksityiskohtana esitämme, että ortodoksisen kirkkokunnan sijaan käytettäisiin termiä ortodoksinen kirkko. 
Voimassa oleva säädös on laki ortodoksisesta kirkkokunnasta, mutta hallituksen esitys(HE 59/2006 vp), on 
laki ortodoksisesta kirkosta. Sen odotetaan tulevan voimaan 1.1. 2007. Muilta osin Suomen ortodoksinen 
kirkollishallitus yhtyy hallituksen esitykseen. 
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Asia Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto; HE 50/2006 vp laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi-ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tehdään rahamäärissä mitaten runsaasti 
hankintoja, joten hallinnonala on hankintalakien merkittävä soveltaja. Liikenne-ja 
viestintäministeriön edustajilla samoin kuin useiden hallinnonalalla toimivien organisaatioiden 
edustajilla on ollut tilaisuus olla mukana hankintalakien valmistelussa. Siinä yhteydessä 
hallinnonalan näkemykset on otettu kohtuullisessa määrin huomioon. Tämän vuoksi liikenne- ja 
viestintäministeriöllä ei ole huomauttamista esityksen johdosta. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö oheistaa yhteenvetotaulukon, jossa on esitetty ministeriön 
tämänhetkinen näkemys hankintalakien soveltamisesta hallinnonalan eri organisaatioissa. Sama 
taulukko on toimitettu liikenne- ja viestintävaliokuntaan valiokunnan pyynnöstä. 
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Hankintalain soveltaminen LVM:n hallinnonalalla: 
 

Hankintayksikkö Mitä lakia soveltaa? Ehdotetut uudet kynnysarvot: 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Lääninhallitusten liikenneosastot (liikenteen ostot) 
Tiehallinto 
Merenkulkulaitos 
Merenmtkimuslaitos 
Ilmatieteen laitos 
Ajoneuvohallintokeskus 
Ilmailuhallinto 
Rautatievirasto (1.9.2006) 
Tieliikelaitos 
Varustamoliikelaitos 
Luotsausliikelaitos 
Vlestmtävirasto 

Soveltavat "ykköslakia" eli hankintalakia EU-kynnysarvo tavaroita ja palveluja koskevissa 
hankinnoissa 137 000 ja rakennusurakoita koskevissa 
hankinnoissa n. 5,3 miljoonaa € 
- ylittävissä EU-ilmoitus ja valitus MAO 
Kansallinen kynnysarvo tavaroissa ja palveluissa 15 
000 ja urakoissa 100 000 € 
- Ilmoitus kotimaassa ja valitus MAO 

Yleisradio Oy Kuuluminen ykköslain soveltamisalaan 
epäselvä. Markkinaoikeudessa on vireillä 
tapaus, joka koskee Yleisradion kuulumista 
voimassa olevan hankintalain piiriin. 
Ehdotetun lain soveltamisalasta on kuitenkin 
joka tapauksessa suljettu televisio-ja 
radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien osto, 
kehittäminen, tuotanto, yhteistuotanto taikka 
lähetysaika (8 §:n 2 kohta). 
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Ratahallintokeskus 
VR-Yhtymä Oy 
Suomen Posti Oyj 
Ilmailulaitos 
Kuntien satamat 
Kunnalliset liikennelaitokset 
(Bussiyhtiöt, joilla yksinoikeuksia) 

Soveltavat "kakkoslakia" eli lakia vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
Postin osalta säädetty siirtymäaika, joka päättyy 
viimeistään 31.12.2008. 

EU-kynnysarvo tavaroita ja palveluita koskevissa 
hankinnoissa 422 000 ja rakennusurakoita koskevissa 
hankinnoissa n. 5,3 miljoonaa € - ylittävissä 
ilmoitukset lain 23 §:n mukaisesti ja valitus MAO 



 

 

Finnair Oyj Telia Sonera Ab 
Raskone Oy 
Suomen Erillisverkot Oy 

Eivät sovella kumpaakaan, kaupallisia yhtiöitä 
3 ylintä KTM:n omistajaohjauksessa 
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Kaarlo Tuori 
 
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä julkisista 

harnkinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

hankinnoista (HE 50/2006 vp). 
 

Hallituksen ehdottamilla laeilla on tarkoitus panna täytäntöön EU:n julkisia hankintoja koskevat 

direktiivit, lailla julkisista hankinnoista hankintadirektiivi 2004/18/EY, valvontadirektiivi 

89/665/ETY sekä lailla vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista erityisalojen hankintadirektiivi 2004/17/EY ja toinen valvontadirektiivi 

92/13/ETY. Ehdotettu sääntely onkin sisällöllisesti pitkälti direktiivien sitomaa siten, että 

kansallisen lainsäätäjän liikkumavara on vähäinen. Direktiivien implemointitapa sen sijaan on 

jäsenvaltion valittavana. Suomessa valittu tapa kirjoittaa säännökset osaksi kansallista 

lainsäädäntöä on soveltavien hankintayksiköiden ja yritysten kannalta selkeämpi kuin joissakin 

jäsenvaltioissa valittu puitelainsäädännön tie. Pidän selkeyden kannalta onnistuneena ratkaisuna 

myös kahden lain linjaa, jossa erityisalojen hankinnoista säädetään erikseen, siitäkin huolimatta, 

että tämä johtaa osittain päällekkäiseen sääntelyyn. Säännösehdotuksissa on pyritty ottamaan 

huomioon myös yhteisön tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö. Pidän tätäkin ratkaisua 

onnistuneena. 
 

Lakiehdotukset eivät kuitenkaan kaikilta osin käytä hyväkseen niitä mahdollisuuksia, joita 

valittu implementointitapa avaa. Ehdotukset ovat paikoin hyvinkin vaikealukuisia, pykälät 

pitkiä ja useista momenteista koostuvia ja säännösten teksti suoraa käännöstä direktiiveistä ja 

tuomioistuimen ratkaisuista. Viittaan esimerkkeinä julkisia hankintoja koskevan lakiehdotuksen 

10 §:ssä esitettyyn sidosyksikön määritelmään ja 12 §:n säännökseen yksinoikeuteen 

perustuvista palveluhankinnoista. Ongelmia kansallisen lainsäädännön yhtenäisyydelle saattaa 

aiheutua myös siitä, että lainsäädäntöön tuodaan uusia käsitteitä, joiden suhteet vakiintuneeseen 

käsitteistöön eivät ole selviä. Viitattakoon tässä yhteydessä esimerkiksi julkisia hankintoja 

koskevan lakiehdotuksen 6.1 §:n 4 kohdan julkisoikeudellisen laitoksen käsitteeseen. 
 



 

 

Suorastaan ongelmallisena pidän 63 §:n 3 momentin säännöstä, jonka mukaan "hankintayksikkö 

voi hylätä tarjouksen, joka on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjoajan saaman 

lainvastaisen valtiontuen vuoksi". Säännös antaa ymmärtää, että hankintayksiköillä olisi 

itsenäinen toimivalta arvioida myönnettyjen valtiontukien lainmukaisuutta. Säännöksen 

ongelmallisuutta lisää vielä se, että sen 2 momentti näyttää omaksuvan ns. käännetyn 

todistustaakan. Sen mukaan näet "ennen hylkäämispäätöstä tarjoajalle on varattava kohtuullinen 

aika sen osoittamiseksi, että valtiontuki on myönnetty laillisesti". 
 

Kansallisia kynnysarvoja koskevat säännökset perustuvat jäsenvaltion harkintaan. Hallitus 

ehdottaa kolmiportaista järjestelmää, jossa kynnysarvot määritellään erikseen tavara- ja 

palveluhankinnoille (15 000 €), sosiaali- ja terveyspalveluille (50 000 €) sekä rakennusurakoille 

(100 000 €). Lain nimenomaiset säännökset koskisivat vain kynnysarvon ylittäviä hankintoja. 

Hallituksen esityksen mukaan säännösten seurauksena lukumääräisesti suurin osa 

hankintapäätöksistä jäisi hankintalainsäädännön ulkopuolelle, mikä vähentäisi 

hallintokustannuksia sekä tehostaisi ja yksinkertaistaisi hankinnoissa noudatettavia menettelyjä. 

Se myös vähentäisi mahdollisesta oikeuskäsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Pidän ehdotettua 

sääntelylinjaa perusteltuna, enkä katso sen myöskään vaarantavan oikeusturvaa. 

 

Hallitus ei ehdota julkisen hallinnon organisaatiomuutoksia. Hallinnon kannalta on korostettava 

muun muassa lainsäädännön vaikeaselkoisuudesta aiheutuvaa hankinnoista vastaavan 

henkilöstön koulutustarvetta. 
 

Oikeusturvakeinoja koskevat säännökset säilyisivät hallituksen esityksen mukaan kutakuinkin 

nykyisensisältöisinä. Muutoksiin ei ole katsottu olevan aihetta senkään vuoksi, että 

valvontadirektiivien uudistaminen on parhaillaan EU:ssa valmisteltavana. Esitän säännöksistä 

kuitenkin joitakin huomautuksia. 
 

Julkisia hankintoja koskevan lakiehdotuksen 76.1 §:n 4 kohdassa käytetään sanontaa "todellinen 

mahdollisuus", joka on suora käännös englanninkielisestä ilmauksesta "real chance" ja jota voi 

pitää suomalaisen lakikielen perinteelle vieraana. Lakiehdotuksen 78.1 §:n mukaan hankintaa 

koskevan asian voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi "se, jota asia koskee". 

Vastaavasti 73 §:n mukaan hankintayksikön päätös on "annettava tiedoksi kirjallisesti niille, 

joita asia koskee". Tällainen asianosaisen määrittely on tietysti täysin tyhjä: ongelmanahan on 

juuri se, keitä asia koskee sillä tavalla, että on perusteltua myöntää heille asianosaisen 



 

 

puhevalta. Tähän ongelmaan ei tuo apua sen paremmin ehdotettu säännösteksti kuin sen 

perustelutkaan. 
 

Vahingonkorvausta koskevat 84 §:n säännökset antavat ymmärtää, että 

vahingonkorvausvelvollisuus olisi asianomaisella hankintayksikön palveluksessa olevalla 

virkamiehellä tai työntekijällä. Lakiehdotus ja sen perustelut jättävät myös avoimeksi, 

sovellettaisiinko vahingonkorvaukseen julkisyhteisön vastuuta koskevia vahingonkorvauslain 

säännöksiä 
 

Heimolassa 16.5.2006 

Kaarlo Tuori 

professori 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (HE 50/2006 vp) 
 
 
Lakiehdotuksen yleinen merkitys 

 
Esityksen tarkoituksena on saattaa voimaan kaksi uutta, vuonna 2004 annettua laajaa direktiiviä 
julkisista hankinnoista sekä siirtää Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ne pääperiaatteet, jotka ovat 
muotoutuneet Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisia hankintoja koskevassa 
oikeuskäytännössä. Esityksen taustalla oleva normatiivinen ja oikeudellinen materiaali on siten 
määrällisesti erittäin laaja. Se on myös sisällöllisesti hyvin monimutkainen ja paikoin vaikeaselkoinen. 
 
Lakiehdotukset eivät tästä mittavasta taustastaan huolimatta sisällä kovinkaan paljon olennaisia 
muutoksia nykyisin voimassa olevaan hankintalainsäädäntöön. Sisällöllisten muutosten sijasta 
kysymys on nyt lähinnä voimassa olevan normiston yhtenäistämisestä ja selkeyttämisestä. Samalla 
merkittävä osa nykyisin asetuksen tasoisesti säännellyistä seikoista nostettaisiin lain tasolle. 
 
Suomessa on valittu hankintadirektiivien asiasisältöisen voimaansaattamisen malli toisin kuin 
esimerkiksi Tanskassa, jossa puitesäännöksissä vain viitataan direktiivien artikloihin. Asiasisältöinen 
voimaansaattaminen on ilman muuta kaikkien osapuolten kannalta selkeämpi ja hallinnollisesti 
toimivampi ratkaisu. Ehdotetun sääntelyn valmistelu on ollut huolellista, mikä tulee esiin myös 
säännösehdotusten viimeistellyssä ja johdonmukaisessa muotoilussa. Sääntelyn paikoittainen 
vaikeaselkoisuus ja osittainen tulkinnallinen avoimuus eivät ole ainakaan ensisijaisesti kotimaisen 
lainvalmistelijan aiheuttamia. Lisäksi hankintanormien soveltamisesta ja hankintamenettelyistä on jo 
vuosikymmenen kokemus, mikä voi vähentää sinänsä monipolvisen ja sisällöllisesti laajan 
lainsäädännön soveltamisongelmia. 

 
Kynnysarvojen määrittely 

 
Käytännössä hyvin tärkeänä linjanvetona voidaan pitää kansallisten kynnysarvojen määrittelyä. 
Kansallisten kynnysarvojen porrastus on ehdotettu määriteltäväksi kolmiasteisesti siten, että 
keskeisintä hankintakohdetta eli sosiaali- ja terveyspalveluja koskee 50 000 euron kynnysarvo. 
Tavara- ja palveluhankinnoissa sovellettaisiin kansallista 15 000 euron kynnysarvoa ja 
rakennusurakoissa 100 000 euron kynnystä. Näin määritellyt kynnysarvot ovat olennaisesti 
matalampia kuin hankintadirektiiveissä edellytetyt EU-kynnysarvot. Ilmoitusvelvollisuus koskisi kaikkia 
nämä kynnysarvot ylittäviä hankintoja. 
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EU-kynnysarvoja olennaisesti alempia kynnysarvoja puoltavat osaltaan Suomen hankintamarkkinoiden pienempi 
volyymi, hankintakilpailun tehokkuuden ja avoimuuden turvaaminen sekä oikeusturvan vaatimukset. Matalammat 
kynnysarvot voivat kylläkin tehostaa oikeusturvaa, mutta lisätä samalla sellaisten oikeusriitojen määrää, joiden 
merkitys kilpailuedellytysten kannalta on suppea. 
 
Toisaalta hankintamenettelyn laajentaminen lisää hallinnollisia kustannuksia ja mahdollisesti myös byrokratiaa, 
mistä syistä kynnysarvoja ei ole perusteltua määritellä kovin mataliksi. Selvitysten mukaan (s. 36) suurin osa 
hankinnoista on erittäin pieniä, eikä kaikkien niiden kilpailuttamiselle ilmeisesti ole toimivan kilpailun kannalta 
perusteita. Matalien kynnysarvojen aiheuttamaa byrokratian lisääntymistä on toisaalta mahdollista estää muun 
muassa koordinoimalla ja keskittämällä hankintoja sekä hyödyntämällä yhteisiä hankintoja ja sähköisiä menettelyjä 
ja esimerkiksi puitesopimuksia. Tällaista hallinnollisten tehtävien vähentämistä edellytetään myös aiheellisesti 
lakiesityksen 2 §:n 2 momentissa. 
 
Kokonaisuutena arvioiden kynnysarvojen määrittelyä ehdotetulla tavalla voidaan pitää näiden eri suuntiin käyvien 
näkökohtien välisenä kohtuullisena kompromissina. Yhtenä vaihtoehtona esitetty kynnysarvojen ja 
ilmoitusvelvollisuuden sääntelyn eriyttäminen olisi tosin voinut vielä lisätä hankintamenettelyn avoimuutta ja 
kontrolloitavuutta. Sääntelyn monimutkaistumisen ongelma olisi kuitenkin tässä mallissa ilmeinen. 

 
Keskeisiä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön 

 
Keskeiset asiasisältöiset muutokset kohdistuisivat hallituksen esityksen mukaan ensinnäkin yhteishankintayksikön 
aseman ja uusien, aikaisempaa monipuolisempien kilpailuttamismenettelyjen määrittelyyn. Uusia menettelyjä 
olisivat kilpailullinen neuvottelumenettely ja puitejärjestely. Lisäksi tarjousmenettelyn julkisuutta laajennettaisiin 
ilmoituskanavia koskevalla sääntelyllä ja erilaisten tarjousten vertailua määritellään aikaisempaa yhtenäisemmin. 
Ehdotuksia voidaan pitää perusteltuina. Näiden muutosten ja lisäysten voidaan arvioida yhtäältä poistavan eräitä 
nykyisen lainsäädännön aiheuttamia hankalia tulkinnallisia ongelmia ja toisaalta lisäävän hankintamenettelyn avoi-
muutta. 
 
Lakiehdotuksesta on tarkoituksellisesti jätetty pois sääntelykohteita, joilla voi olla käytännössä huomattava 
merkitys, mutta joita koskeva oikeuskäytäntö tai EU-lainsäädäntö on todennäköisesti muuttumassa. Tällaiset 
rajaukset ovat sinänsä aiheellisia, vaikka ne voivatkin jossain määrin heikentää säädettävän lain selkeyttä ja vaike-
uttaa soveltamiskäytännön ennakoitavuutta. 

 
Sidosyksikköhankinnat ja kuntien yhteistyö 
 
Sidosyksikköhankinnat 

 
Erityisesti hyvinvointipalvelujen järjestämisen kannalta keskeiseksi kysymykseksi on käytännössä osoittautunut ns. 
sidosyksikköhankintojen mahdollisuus. Voimassaoievassa laissa ei selkeästi säännellä, missä puitteissa on 
sallittua tehdä kilpailuttamatta hankintoja hankintayksikköön sidossuhteessa olevalta yksiköltä, joka kuuluu esimer-
kiksi kuntien ja kuntayhtymien väliseen yhteistyö-, organisaatio- tai yhtiöjärjestelyihin. Kysymys on parhaillaan EY-
tuomioistuimen käsiteltävänä useissa tapauksissa, joskin jonkin verran oikeuskäytäntöä on jo ehtinyt muodostua. 
Lakiehdotuksessa on tarkoitus kirjata tämä tuore oikeuskäytäntö. Sen sijaan muilta osin tuleva oikeuskäytäntö voi 
vielä edellyttää lainsäädännön täydentämistä. 
 
Lakiehdotuksen 10 §:ssä esitetään nyt lain soveltamisalasta suljettavaksi hankintayksikköön sidossuhteessa 
olevalta yksiköltä tehtävät hankinnat. Säännös koskee tilanteita, joissa esimerkiksi kunta hankkii palveluja yksiköitä, 
joka on siitä muodollisesti erillinen ja päätösvallaltaan itsenäinen, mutta joka on sidossuhteessa kuntaan. Sidossuh-
teen kriteereinä ovat valvonta- ja määräysvalta siten kuin pykälässä tarkemmin määritellään. Säännöksen 
tarkoituksena ei ole rajoittaa mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön kuntalain 10 luvussa tarkoitetulla 
tavalla. Poikkeuksena olisivat kuitenkin tilanteet, joissa kunnat tekevät hankintasopimuksia. 
 
Ehdotettua 10 §:n säännöstä voidaan pitää aiheellisena. Hankintalainsäädännön soveltaminen hankintayksiköiden 
väliseen yhteistyöhön on etenkin Suomen kannalta olennaisen tärkeä kysymys, koska palvelutuotanto perustuu 



 

 

perinteisesti kuntien yhteistyöhön. Erityisen vahvoja perusteita tällaisen yhteistyöhön perustuvan palvelutuo-
tantomallin purkamiseen ei voitane esittää. Ehdotettu säännös selkeyttäisi nykytilannetta EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti. Säännöksen mukaan ainakin kuntien hallinnollinen yhteistyö voi jatkua nykyiseen 
tapaan. 
 
Säännöksessä käytetyt valvonnan ja määräysvallan käsitteet saattavat tosin aiheuttaa tulkinnallisia ongelmia. 
Ilmeisesti täysin täsmällistä sääntelyä on näiltä osin tuskin kuitenkaan mahdollista laatia. On lisäksi mahdollista, 
että EY-tuomioistuimen tulevat ratkaisut selkiyttävät tilannetta myös näiltä osin, jolloin lakia on vastaavasti 
muutettava. 

 
Kuntien ja muiden hankintayksikköjen yhteistyö 

 
Julkisten palvelujen järjestämiseen liittyy muitakin kysymyksiä kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudesta ilman 
tarjousmenettelyä. Erityisesti kysymykset hankintojen tekemisestä usean kunnan omana työnä ovat tulkinnallisesti 
jossain määrin avoimia, eikä lakiehdotukseen sisälly nimenomaisia säännöksiä tästä. 
 
Julkisten palvelujen toteuttamisessa käytettävät vakiintuneet yhteistyömallit ovat yleensä olleet toimivia ja - joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta - myös kustannustehokkaita. Tältä kannalta saattaisi olla perusteltua, että valvonnan 
ja määräysvallan lisäksi myös kustannusvastuun ja kustannusten välitön suhde olisi täydentävästi si-
dosyksikköhankinnan kriteeri. 

 
Oikeusturvamenettelyt 

 
Mikäli lakisääteinen tarjousmenettely laiminlyödään, ehdotettu tuomioistuinmenettely ei tarjoa välitöntä 
oikeusturvakeinoa. Tosin markkinaoikeus on käytännössä katsonut, että tällaiseen laiminlyöntiin voivat vedota 
kaikki potentiaaliset tarjoajat. Markkinaoikeuden toimivalta on tällaisissa tilanteissa kuitenkin ollut rajallinen, ja sitä 
olisi ehdotettua selvemmin perusteltua laajentaa mahdollisuudella määrätä hyvitysmaksu. 1. lakiehdotuksen 76 §:n 
säännöksen muotoilu asettaa tältä osin laiminlyönnin kohteena olevalle tarjoajalle erittäin korkean 
näyttökynnyksen. 
 
Ruotsissa on ennen tuomioistuinmenettelyä käytössä vapaaehtoinen sovittelumenettely, joka voisi myös Suomessa 
vähentää tarvetta täysimittaisen tuomioistuinmenettelyn käynnistämiseen. Sovittelu voisi toimia joustavasti ja 
muutenkin sekä tarjoajien että hankintayksiköiden kannalta myönteisesti, tarpeetonta vastakkainasettelua välttäen. 

 
Hankintamenettelyn suhde perusoikeuksiin, oikeusturvaan ja hyvän hallinnon vaatimuksiin 

 
Erityisesti julkisten palvelujen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista voidaan pitää myös julkisena 
hallintotehtävänä. Niitä koskeviin julkisiin hankintoihin liittyvä kilpailuttaminen voi merkitä, että tällaisen 
hallintotehtävän hoitaminen annetaan hankintasopimuksella muun kuin viranomaisen tehtäväksi. Julkisia palveluja 
koskevaa kilpailuttamista ja erityisesti sen tuloksena tehtävää sopimista on tämän vuoksi arvioitava myös 
perustuslain 124 §:n kannalta. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ei edellytä julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antamista 
viranomaiskoneiston ulkopuolelle, joten täitä osin ei synny ongelmia perustuslain 124 §:n kannalta. 
Hankintalainsäädäntö ei edellytä myöskään muiden julkisten hallintotehtävien siirtämistä ulkopuolisille. Erityisesti 
sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkiminen ostopalveluna perustuu sen sijaan muuhun lainsäädäntöön. 
Perustuslain 124 §:n näkökulmasta keskeinen hankintamenettelyyn kohdistuva vaatimus on näin ollen 
hankintayksikön velvollisuus turvata perusoikeudet, oikeusturva ja muut hyvän hallinnon vaatimukset myös silloin, 
kun hankintasopimuksen kohteena on julkisen hallintotehtävän hoitaminen. 
 



 

 

Lakiesityksessä ei kiinnitetä lainkaan huomiota näihin laadullisiin tekijöihin. Perusteluissa tosin viitataan lyhyesti ja 
aiheellisesti kielilain velvoitteiden huomioon ottamiseen (s. 27). Sen sijaan muuten perusteluista käy ilmi käsitys, 
jonka mukaan edellä mainittujen, perustuslaissa edellytettyjen laadullisten tekijöiden huomioon ottaminen olisi 
täysin hankintayksikön harkinnan varassa tarjouspyyntöä ja hankintapäätöstä tehtäessä. Perustuslain 124 §:n 
sitovien velvoitteiden huomioon ottamiseksi lakiin olisi kuitenkin aiheellista sisällyttää niitä koskeva säännös 
esimerkiksi julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita koskevaan 2 §:ään. Säännös voisi sisältää 
esimerkiksi velvoitteen, jonka mukaan hankintayksikön on huolehdittava siitä, että perusoikeuksien, 
oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten toteuttaminen ei vaarannu, jos palveluhankinnan 
kohteena on julkinen hallintotehtävä. Tällaisesta säännöksestä aiheutuva lisäys olisi vastaavasti perusteltua 
tehdä myös 50 §:ään. 

Säännökset merkitsisivät käytännössä, että julkista hallintotehtävää hoitavan palvelun tarjoajan olisi 
noudatettava kielilain velvoitteiden lisäksi myös etenkin hallinto- ja julkisuuslakia. Tämä olisi omiaan 
olennaisella tavalla turvaamaan palvelun laatutasoa ja lisäämään tarjoajien yhdenvertaisuutta. 
Yleisesti voidaan lisäksi arvioida, että perustuslain edellyttämä perusoikeuksien, oikeusturvan ja 
muiden hyvän hallinnon vaatimusten toteuttaminen ei voi olla ristiriidassa yhteisöoikeuden kanssa. 
Kun tällaiset vaatimukset kohdistuvat kaikkiin tarjoajiin, sekä yksityisiin että julkisiin, samalla tavoin, ne 
eivät myöskään voi olla syrjiviä. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI JULKISISTA HANKINNOISTA SEKÄ 
VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVIEN 
YKSIKÖIDEN HANKINNOISTA 
 
Hallituksen esityksen valmistelu 
 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä oli edustaja uutta hankintalainsäädäntöä valmistelleessa kauppa- ja 
teollisuusministeriön työryhmässä (hankintalakityöryhmä). Ministeriö antoi työryhmän ehdotuksista 
lausunnon ja osallistui myös esityksen jatko valmisteluvaiheeseen. 
 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähtökohdat 
 
Seuraavassa tarkastellaan hallituksen esitystä uudeksi hankintalainsäädännöksi ensi sijassa kuntien 
järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Kansaneläkelaitoksen 
toimeenpanemien etuuksien erityispiirteiden osalta viitataan valiokunnalle esitettyyn Kelan asian-
tuntijalausuntoon. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat perustuslaissa säädetyt perusoikeudet ja 
kansainväliset ihmisoikeudet, joihin Suomi on sitoutunut. Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on 
turvattava jokaiselle riittävät sosiaali-ja terveyspalvelut sen mukaan kuin lailla erikseen säädetään. Riittävät 
palvelut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä. Palvelujen järjestämistä ohjaavat myös 
perustuslaissa säädetty ihmisten yhdenvertaisuuden periaate ja sitä täydentävä syrjintäkielto sekä muun 
muassa oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja oikeus yksityisyyteen. Sosiaali-ja 
terveyspalveluiden avulla pyritään turvaamaan jokaiselle oikeus osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisena 
jäsenenä. Yhteiskuntaan osallistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi koulunkäyntiä, opiskelua, työssäkäyntiä, 
yhteiskunnallista toimintaa, harrastuksia tai tavanomaisia arjen toimintoja ja tehtäviä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kirjo ulottuu elämän jatkumiseksi ja kärsimyksen minimoimiseksi annettavasta hoidosta 
toimintakykyä ja terveyttä edistäviin palveluihin. 
 
Sosiaali-ja terveyspalveluilla järjestetään monissa tilanteissa yksilön elämän keskeiset puitteet, kuten 
asuminen asumispalveluissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa taikka perhettä korvaava lähiyhteisö 
huostaanotettujen lasten kohdalla. Palvelut on kyettävä turvaamaan myös tilanteissa, joissa kyseessä olevaa 
palvelua tarvitaan vain hyvin harvoille asiakkaille tai potilaille. Silloin kun asiakas tarvitsee samanaikaisesti 
useita eri palveluja, on keskeistä muodostaa palveluista asiakkaan tarpeita varten räätälöity kokonaisuus. 
Sosiaali- ja terveyspalveluja myös kehitetaan jatkuvasti siten, että palvelun antamiseen voi sisältyä samalla 
kyseisen palvelun uudistamis- ja kehittämistyötä. 
Toimintaympäristön muutoksista 
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Uuden hankintalainsäädännön merkittävyyttä sosiaali-ja terveydenhuollon näkökulmasta korostaa se, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden kilpailuttamisen kentässä on tapahtumassa tai jo tapahtunut monia 
muutoksia, esimerkiksi 

kunnat ja kuntayhtymät ovat ottaneet yhä laajenimin käyttöön yritysmäisiä toimintatapoja, 
kuten 1) tilaajan ja tuottajan erottaminen, 2) kuntien välinen joustava sopimuspohjainen 
yhteistyö hankintasopimusta muistuttavine piirteineen sekä 3) kuntien tai kuntayhtymien 
toiminnan liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen sosiaali- ja terveyspalveluyritysten määrä 
on kasvanut ja markkinoita on alkanut muodostua ainakin alueellisesti ja/tai 
palvelukohtaisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat yhtiöittäneet palvelutuotantoaan 
tilaajien ja tuottajien tietoisuus hankintojen kilpailuttamisvelvoitteesta on lisääntynyt 
niin EU- kuin kotimaisessa tuomioistuinkäytännössä tulkinta palveluhankintojen 
kilpailuttamisvelvoitteen alasta on laajentunut aiempaan verrattuna. 

 
 

Kehitys on vaikeuttanut kunnan sidosyksiköiden toiminnan erottamista kunnasta riippumattomasta 
yritystoiminnasta. Samoin kuntien välisen yhteistyön ja hankintasopimusten välinen rajanveto on tullut 
epäselväksi. Osa aiemmin kuntien yhteistyöksi mielletyistä järjestelyistä on tulkittu hankintasopimuksiksi, 
joihin hankintalainsäädäntöä tulee soveltaa. Uusia tehtäväalueita on tullut kilpailuttamisen piiriin. Valitukset 
kilpailutuksen virheistä ovat lisääntyneet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotteistaminen on osoittautunut 
kunnissa ja kuntayhtymissä vaikeaksi; esimerkiksi yhteisöllisyydelle ja asiakkaan yksilölliselle 
elämäntilanteelle on vaikea saada sijaa kilpailutusmenettelyssä. Kilpailutusmenettelystä aiheutuu merkittäviä 
kustannuksia ja myös ostopalvelusopimusten viivästymistä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut hankintalakiehdotuksessa 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat kuuluvat EU:n hankintadirektiivin liitteen IIB toissijaisiin palveluihin, 
joihin julkisten palvelujen direktiivejä ei sovelleta kuin joiltakin osm. Palveluja koskevat kuitenkin 
perustamissopimuksesta johtuvat periaatteet kuten avoimuus ja syrjimättömyys hankintojen toteuttamisessa. 
Hallituksen esityksessä on pyritty sovittamaan yhteen sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden 
oikeudet ja palvelut EU:n julkisille hankinnoille asettamien vaatimusten kanssa. Hallituksen esityksessä 
ehdotetaan sosiaali-ja terveyspalveluille muita palveluhankintoja korkeampaa 50 000 euron kansallista 
kynnysarvoa. Tämän kynnysarvon alle jääviin hankintoihin ei sovellettaisi hankintalakia. Erillinen 
kynnysarvo on kannatettava pienten hankintojen joustavaksi toteuttamiseksi sosiaali-ja terveydenhuollossa. 
 
Lisäksi hankintamenettelyinä! esitetään nykytilaan verrattuna uusia joustoja. Keskeisin näistä on 
mahdollisuus neuvottelumenettelyn käyttöön. Hankintayksikkö voisi käyttää neuvottelumenettelyä tavara-ja 
palveluhankinnoissa, joiden kokonaisarvo on alle 50 00 0 euroa sekä arvosta riippumatta erikseen säädetyissä 
tilanteissa (laki julkisista hankinnoista 66 §). Useat neuvottelumenettelyn käyttötilanteista soveltuisivat 
sosiaali- ja terceyspalveluihin. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluja varten on nimenomaan muotoiltu kaksi 
neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta: valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluhankinnat sekä moniamma-tillista erityisosaamista edellyttävät sosiaali- ja 
terveyspalveluhankinnat. Ehdotetussa suorahan-kintaa koskevassa säännöksessä turvattaisiin hoito- tai 
asiakassuhteen jatkuvuutta (laki julkisista hankinnoista 67 §). Suoraharikmtasäännöstä voitaisiin soveltaa 
yksityistapauksittain. Edellä maini- 
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tut sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat erityissäännökset on tärkeää sisällyttää tulevaan lainsäädäntöön. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta on merkittävä myös hankintalakiehdotuksen ns. sidosyk-
sikköhankintoja koskeva säännös (laki julkisista hankinnoista 10 §). Sidosyksikköhankintoihin ei sovelleta 
hankintalakia. Tämä selkeyttää lain soveltamisalaa. 
 



 

 

Toisaalta kuntien välistä yhteistoimintaa ei ole voitu sulkea lain soveltamisalan ulkopuolelle, vaan lakia on 
sovellettava yhteistyöjärjestelyihin, jotka täyttävät hankintasopimuksen kriteerit. Tämä on omiaan 
jäykistämään kuntien yhteistyömuotoja siltä osin kuin yhteistyö halutaan pitää kilpailutuksen ulkopuolella. 
Jotta kuntien välisessä yhteistyössä voitaisiin toimia mahdolhsimman tehokkaasti ja joustavasti, tulisi EU-
tasolla pyrkiä rajaamaan osa julkisen sektorin sisäisistä yhteistyöjärjestelyistä selkeästi 
Idlpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle. 
 
 

Lainsäädännön soveltaminen 
 
Uusi hankintalainsäädäntö olisi aikaisempaa yksityiskohtaisempi. Jotta soveltamisongelmat voitaisiin 
minimoida, hankintaosaamista tulee edelleen kehittää. Uuden lainsäädännön mahdollistamia joustoja tulisi 
soveltaa aktiivisesti. Valtio (kauppa- ja teolhsuusministeriö) on osaltaan rahoittanut Suomen Kuntaliiton 
yhteydessä toimivaa julkisten hankintojen neuvontayksikköä. Tämän järjestelyn vakinaistaminen olisi 
tärkeää. Mm. Ruotsin kokemusten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kilpailuttamisosaamista 
hsäämälläkään ei täysin vältytä oikeudellisilta ongelmilta ja tuo-rmoistuinkäsittelyiltä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestöjen palvelutuotannon erityispiirteet ovat yksi alue, johon kilpai-
luttamisneuvonnassa voitaisiin kiinnittää huomiota. Tarkasteltavia näkökohtia voisivat olla muun muassa, 
miten tarjouspyynnöissä ja tarjousten kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa voisivat näkyä esimerkiksi 
asiakkaiden osallistuminen järjestöjen päätöksentekoon, maksullista palvelutoimintaa täydentävä vertaistuki 
tai järjestöjen panos uusien palvelumuotojen tai palvelukokonaisuuksien kehittärnisessä. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
Hallituksen esitys 50/2006 vp, laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista 

 
1. 

Yleistä 
Valiokunnan käsiteltävänä olevan lainsäädäntöuudistuksen tarkoituksena on saattaa 
kansallisesti voimaan julkisia hankintoja koskevat uudet direktiivit, joita ovat julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (2004/18/EY) ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen 
alaila toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/17/EY), jotka ovat tulleet voimaan 
30.4.2004. 

Suomen Kuntaliitto esittää lausuntonaan lakiehdotuksista kunnioittaen seuraavaa: 
 
Hallituksen esitykset on laadittu siltä pohjalta, että direktiivit saatetaan voimaan 
kahdella erillisellä lailla eli lailla julkisista hankinnoista ( hankintalaki ) sekä lailla 
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (erityisalojen hankintalaki). Kahden eri lain järjestelmällä yksin-
kertaistetaan sekä hankintayksiköiden että tarjouksen tekijöiden toimintaa. Erityisesti 
teknisiä peruspalveluja koskevan erityisalojen hankintalain soveltamisala on siinä 
määrin poikkeava, että mainittuihin toimintoihin liittyvien hankintojen eriyttäminen 
julkisia hankintoja koskevasta päälaista eli hankintalaista on käytännössä 
välttämätöntä. 

Hankintalainsäädäntö on suhteellisen laaja ja paljon yksityiskohtaisia määräyksiä 
sisältävä. Kilpailuttamista koskevan keskeisten normien kokoaminen lakeihin on 
perustellumpi vaihtoehto kuin voimassa oleva lainsäädäntö, jossa normipoh-jaa 
joudutaan etsimään sekä hankintalaista että eri asetuksista. 
 
Hankintalainsäädännön uudistamistyön tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa, 
selkeyttää ja joustavoittaa hankintaa koskevia säädöksiä. Asetettuihin tavoitteisiin 
ei ole lain valmistelussa ylletty siitä huolimatta, että toiveet säädösten 
yksinkertaistamiseksi ovat olleet yleisesti hyväksyttyjä. Samalla kun normistoa on 
eräiltä osin joustavoitettu, uudistukset monimutkaistavat menettelyä käytännön tasolla. 
Kansallisen kynnysarvon myötä mukaan tuleva ilmoitusvelvollisuus 
seurannaisvaikutuksineen jäykistää ja hidastaa hankintatointa. 
Jäljempänä tässä lausunnossa käsittelemme esillä olevaa hallituksen 
esitystä yksinomaan hankintalakiehdotuksen pohjalta, koska erityisalojen 
hankintalain poikkeavat määräykset perustuvat direktiiveihin, joten 
lainsäätäjällä ei ole käytännössä mahdollisuuksia tehdä tähän 
lakiehdotukseen suuria muutoksia. 

 
 
2. 
Kansalliset kynnysarvot, 15 § 
 
2.1 
Kolmen tason hankinnat 

 



 

 

Hankintalakiehdotukseen sisältyy uusi kansallisen kynnysarvon käsite. 
Tämän seurauksena julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri 
ryhmään, EY- 
kynnysarvot ylittäviin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja kansalliset 
kynnysarvot alittaviin hankintoihin, joiden osalta hankintayksiköitä 
velvoittavat normit ovat toisistaan poikkeavat. Hankintalaki koskee kuitenkin 
ainoastaan kynnysarvot ylittäviä hankintoja, kun taas kansalliset kynnysarvot 
alittaviin hankintoihin hankintalainsäädäntöä ei sovellettaisi. Kansallisen 
kynnysarvon ylittävien hankintojen kohdalla hankintayksiköiden tulee 
ilmoittaa hankinnoista asetuksella erikseen säädettävällä tavalla. 
Ilmoitusvelvollisuudesta seuraa välillisesti useita lisätehtäviä 
hankintayksiköille. 

Hankintalainsäädäntöä valmistelevassa työryhmässä kansallisten 
kynnysarvojen suuruudesta ei saavutettu yksimielisyyttä, joten lain 
jatkovalmisteluvaiheessa niiden suuruus on muodostunut keskeiseksi 
kysymykseksi. Lakiehdotukseen sisältyvät kynnysarvot, jotka ovat tavara- 
ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluhankinnoissa 50 000 euroa ja rakennusurakoiden kohdalla 100 000 
euroa, ovat neuvottelujen kautta saavutettu kompromissi, jota voidaan 
yleisesti ottaen pitää hyväksyttävänä. Toteamme kuitenkin, että Suomen 
Kuntaliitto on lain valmisteluvaiheessa ja lakiehdotuksesta antamassaan 
lausunnossa katsonut, että kynnysarvojen tulee olla huomattavasti 
korkeammat, tavaroiden ja palvelujen kohdalla 50.000 € ja urakoissa 
500.000 €. Tämän johdosta hallituksen esityksen mukaisia kynnysarvoja 
ei tule missään tapauksessa 
 
 
Ehdotuksen mukaan kansallisten kynnysarvojen alapuolelle jääviin hankintoihin 
ei sovelleta hankintalakia. Hankintayksiköiden ei tarvitsisi vastaisuudessa 
taloudellisesti suhteellisen vaatimattomissa hankinnoissa keskittyä entisen kaltaisiin 
yksityiskohtaisiin muotomääräyksiin, vaan hankintayksikön työpanos voidaan 
kohdentaa erityisesti tilaajan tarpeiden mukaisiin tehtävän määrittelyihin 
ja muiden hankintaehtojen laatimiseen. Hankintatoimintaan liittyvät erilaiset 
transaktiokustannukset rasittavatkin nykyisin sekä tilaajia että tuottajia. 

 
 
2.2 
Ilmoitusmenettelyn edut ja haitat 

 
Uuden kansallisen kynnysarvon ja siihen liittyvän hankintatapahtumaa koskevan 
ilmoitusvelvollisuuden seurauksena yhä useammat yrittäjät saavat mahdolli-
suuden ilmoittautua hanklntakilpailuun tekemällä asiaa koskevan osallistumisha-
kemuksen. Laajentunut ilmoitusvelvollisuus merkitsee markkinaehtoisuuden li-
sääntymistä, mistä on tilaajille sekä myönteisiä että haitallisia seurausvaikutuksia 
Myönteistä on luonnollisesti se, että kilpailun kautta löydetään parhaat mahdolliset 
toteuttajat niillä reunaehdoilla, jotka tilaaja asettaa. 

 
Laajalla osallistumismahdollisuudella on kuitenkin hankintayksiköiden 
kannalta myös haitallisia vaikutuksia. Hankintayksiköillä on perinteisesti ollut 
EU- kynnysarvot alittavissa monimutkaisissa palveluhankinnoissa ja urakoissa tar-



 

 

vittaessa mahdollisuus pyytää tarjoukset parhaimmiksi tuntemiltaan yrityksiltä ( 
rajoitettu menettely). Menettely on vastannut sitä käytäntöä, jolla yritykset valitsevat 
toimittajakumppaninsa. Lakiehdotuksen mukaan vastaavissa tilanteissa mikä tahansa 
yritys voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Tarjoajaehdokkaiden kelpoisuus vaihtelee 
kuitenkin olennaisesti, minkä johdosta hankintayksiköt joutuvat laista tarkemmin 
ilmenevällä tavalla rajoitettua hankintamenettelyä käytettäessä tarvittaessa 
valitsemaan ilmoittautuneiden joukosta kelvolliset eli suorituskykyiset 
yritykset, joille annetaan mahdollisuus tehdä tarjous. Vstaavaa velvollisuutta ei ole 
ollut voimassa olevan lain aikana. 
 
Uudistus lisää huomattavasti hankintayksiköiden työtä tarjoajaehdokkai-
den valitsemiseksi kilpailuun ilmoittautuneiden (osallistumishakemuksen jättä-
neiden) joukosta. Ehdokkaiden valinnasta, joka on yksi välivaihe lukuisissa kilpai-
luttamistilanteissa, on tehtävä erillinen päätös, josta voi valittaa markkinaoi-
keudelle tai tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan asianomaiselle toimielimelle. Tämän 
lisäksi lopullisesta hankintapäätöksestä voidaan vastaavalla tavalla hakea muutosta. 
Nämä seikat osoittavat, että oikeudenkäynnit kilpailuttamisasiois-sa eivät tule 
uuden lain myötä vähenemään. Onkin oletettavaa, että hankin-tabyrokratia tulee 
eräistä muodollisista kevennyksistä huolimatta vastaisuudessa jäykistymään. Tämän 
johdosta kunnissa ja kuntayhtymissä on pidetty tärkeänä, että kansalliset 
kynnysarvot eri hankinnoissa ovat riittävän korkeat, jotta hankintayksiköt 
eivät tukehtuisi hankintamuodollisuuksiin. 

Julkisuudessa on yritysten taholta korostuneesti esitetty, että hankintaiakiehdo-tuksen 
mukaisia kansallisia kynnysarvoja väheisemmät hankinnat jäisivät 
kokonaisuudessaan markkinoiden ja kilpailun ulkopuolelle. Tällainen käsitys on 
kuitenkinkin erheellinen. Julkisen hallinnon yleisten periaatteiden mukaan 
julkiset hankinnat on toteutettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä 
edellyttää mm. perinteiset kuntien yleiset hankintaohjeet. Hyvän hallintotavan mukaan 
myös kynnysarvojen alle jäävät hankinnat toteutetaan lähtökohtaisesti 
kilpailuttamana,- mikäli hankinnan arvo on terveellä järjellä ajateltuna edes sen 
suuruinen, että kilpailuttaminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Jotta 
kilpailuttamisella saavutettaisiin julkisessa hallinnossa taloudellista etua, 
kilpailuttamisesta saadun hyödyn pitää olla vähintään siihen uhrattujen 
kustannusten suuruinen. 

Kuntaliitto antaakin lain vahvistamisen jälkeen kunnille ja kuntayhtymille mallin uusiksi 
kunnallisiksi hankintaohjeiksi, joissa korostetaan mm. markkinoiden hyödyntämisen 
ja kilpailuttamisen merkitystä myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. 

 
Edellä olevan perusteella katsomme, että lakiehdotukseen sisältyvä 
kansallisten kynnysarvojen järjestelmä on perusteltu eikä ehdo-
tettujen kynnysarvojen suuruutta tule ehdotetusta kompromissi-tasosta 
ainakaan laskea. 

 
2.3 
Käytännön ilmoitusmenettely, HILMA- kanava 

 
Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa käytännössä 
julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma). Lakia valmisteltaessa 
on lähdetty siitä, että kansallisen kynnysarvojen ja EY -kynnysarvojen väliin jäävien 
hankintojen kohdella menettely olisi yksinkertaisempaa kuin EY -kynnysarvojen 
ylittävissä hankinnoissa. Näin ollen hankintoja koskevan ilmoitusmenettelynkin 
tulisi olla riittävän yksinkertaista, koska yritykset saavat tulevasta hankinnasta 
tiedon kunhan hankkeen perustiedot on sähköisessä ilmoituksessa, jonka välityksellä 
on löydettävissä tarkemmat hankintaa koskevat tiedot hankintayksiköltä. 
Ilmoitusmenettelyä koskevista ohjeista päättä kauppa-ja teollisuusministeriö. 
 



 

 

Suomen Kuntaliiton saaman selvityksen mukaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä 
hankinnoissa tehtävä ilmoitusmenettely on tarpeettoman raskas sisäl-
törakenteeltaan. Ilmoituksissa edellytetään esitettäväksi sellaisia tietoja, jotka eivät ole 
olennaisia hankinnan kannalta. Erityisesti hankintojen tilastoimiseksi tarvittavat tiedot 
tulisi erottaa varsinaisesta hankintailmoituksesta, jotta kilpailuttamisen ydinasiat eivät 
jäisi toissijaisten tietojen varjoon. 

 
Edellä olevan perusteella katsomme, että valiokunnan tulisi lakiehdo-
tusta koskevassa lausunossaan korostaa, että hankintoja koskeva 
ilmoitusjärjestelmä tulee EU -kynnysarvon alittavien hankintojen 
kohdalla olla riittävän yksinkertainen. 

 
3. 
Hankinnat sidosyksiköiltä, 10 § 

 
Ehdotuksen 10 §:ään sisällytetty erityissäännös sidosyksikköhankinnoista (in 
house- yksiköistä) on erittäin tärkeä. Esimerkiksi kunnat ovat organisoineet hal-
lintonsa useammalla eri tavalla joko perinteisesti julkishallinnon linjaorganisaation 
puitteissa, liikelaitoksina tai kuntakonserniin kuuluvina yhtiöinä. Konsernin sisällä 
tapahtuvat hankinnat tule näin ollen olla sallittuja riippumatta organisaatiomuodosta. 
Ehdotuksen 10 § poistaa suurimman osan esillä olleista ongelmatilanteista. 

Säännösehdotus ei kuitenkaan poista kokonaisuudessaan sidosyksikkö-
jen hankintoihin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi kuntakonserniin kuuluvan yhtiön 
hankinnat sen omistavalta kunnalta ei muodollisesti ottaen olisi sallittua. Kuitenkin 
käytännössä konsernin kannalta on samantekevää, onko kysymys kunnan 
hankinnasta sidosyksiköltä tai kunnan sidosyksikön hankinnasta kunnalta. Nämä 
tapaukset pitäisi voida rinnastaa keskenään. 

 
Ehdotammekin, että valiokunta lausunnossaan kiinnittäisi asiaan 
huomiota ja toteaisi, että hankintaa pidetään sidosyksikköhankintana 
myös silloin, kun hankintalain 10 §:n tarkoittama sidosyksikkö suorittaa 
hankinnan säädöksessä tarkoitetulta hankintayksiköltä. 

4. 
Kuntien yhteistoimintasopimukset 

 
Lakiehdotuksen 10 §:n perusteluissa käsitellään pääkaupunkiseudun kuntien aloitetta 
kuntien välisten yhteistyömuotojen sallittavuudesta ja siihen komission antamaa 
vastausta. Koska komission vastauksessa käsitellään vain hankintoja, mutta kaikki 
kuntien yhteistoimintamuodot eivät ole hankintoja, niiden ja yhteistoimintasopimusten 
keskinäinen suhde tulisi hankintalaissa määritellä. 
 
Hankinnoissa on kysymys kaupallisesta sopimuksesta eli tavaran, palvelun tai 
rakennustyön hankinnasta vastiketta vastaan. Kunnallishallinnon perinteiset yh-
teistoimintasopimukset eivät sen sijaan ole sopijapuolten kesken kaupallisia 

 
sopimuksia, vaan sopimuksia, joista seuraavat kustannukset jaetaan yhteisvas-
tuullisesti osapuolten kesken sopimuksissa mainitulla tavalla. 
Yhteistoimintasopimuksella tarkoitetaan hankintayksiköiden välisiä pitkäkes-
toisia sopimuksia määrätyn tehtäväkokonaisuuden hoitamiseksi. Sopimuksen poh jalta 
toimintaa kehitetään ja tehtävä suoritetaan sopijapuolten kesken pitkäjänteisesti ja 
joissa toiminnasta johtuvat kustannukset jaettaisiin sopijapuolten kesken 
yhteisvastuullisesti todellisten kustannusten mukaan. Yhteistoimintasopimukset 



 

 

poikkeavat tältä osin markkinaehtoisesta elinkeinotoiminnasta, jonka piiriin 
luetaan myös hankintasopimukset. Niiden kohdalla tavaran, palvelun ja urakan 
hinnoittelu perustuu liiketaloudelliseen laskentaan. Esitetynkaltainen erottelu 
liiketoiminnan ja yhteistoiminnan välillä tunnetaan muun muassa verotuksessa, 
mistä on myös vakiintunut korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö. 

Valiokunnan tulisi lausunnossaan todeta, että kuntien ja muiden hankintayk-
siköiden väliset yhteistoimintasopimukset, joissa ei hankintojen tavoin suoriteta 
vastiketta kustannuksista, vaan joissa toiminnasta aiheutuvat kustannukset 
jaetaan yhteisvastuullisesti, ovat sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa 
kilpailuttamatta. Tällaiset sopimukset vastaavat mm. kuntayhtymien 
perustamissopimuksia, jotka mahdollistavat kuntien mainitunlaisen yhteistoiminnan. 
Kuntien yhteistoimintasopimuksissa, joita käytetään kuntayhtymiä kevyemmissä 
yhteistoimintaratkaisuissa, yhteistoimintaan osallistuvilla kunnilla voi olla 
kustannusten seurantaan ja toiminnan valvontaan käytännössä samanlainen 
mahdollisuus kuin kuntayhtymissäkin. Valvonta toteutetaan läpinäkyvästi yh-
teislautakunnan tai yhteistoimintasopimuksen sopimusehtojen kautta. Vastaavanlaista 
kustannusten läpinäkyvyyttä ja keskinäistä jakoa ei tapahdu markkinoilta 
toteutettavissa kaupallisissa hankinnoissa. 

Esitämme, että valiokunta toteaisi lausunnossaan hankintalain 10 §:n osalta edellä jo 
mainitun sidosyksiköitä koskevan lausuman lisäksi, että 

 
kuntien ja muiden hankintayksiköiden väliset yhteistoimintasopi-
mukset, joissa ei hankintojen tavoin makseta suoriteperusteista vastiketta 
kustannuksista, vaan joissa toiminnasta aiheutuvat kustannukset jae-
taan yhteisvastuullisesti esimerkiksi asukasluvun, palvelujen käyttökertojen 
tai vastaavien perusteella, ovat sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa 
kilpailuttamatta. 

Todettakoon esimerkkinä, että julkisuudessa usein esillä olleessa korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisussa (KHO 2004:102), joka koski Hangon ja Espoon kaupungin 
välistä sairaankuljetussopimusta, ei ollut kysymys sellaisesta yhteistoimin-
tasopimuksesta, jossa kustannukset olisi jaettu kuntien kesken edellä mainitun 
yhteisvastuuperiaatteen mukaisesti. Vastaavalla tavalla Euroopan yhteisön tuo-
mioistuimen ns. yhteistoimintasopimuksia koskevat ratkaisut eivät ole verrattavissa 
sellaisiin yhteistoimintasopimuksiin, joissa kustannusvastuu jakautuu yh-
teisvastuullisesti. Mainitut päätökset ovatkin koskeneet tapauksia, joita voidaan pitää 
hankintoina. 

Ehdotamme lakiehdotuksen 10 §:ään sisällytettäväksi uuden 2 momentin, 
joka kuuluisi seuraavasti: 

"Lakia ei sovelleta sellaisiin kunnallisten ja muiden julkisten viranomaisten 
ja hankintayksiköiden välisiin yhteistoimintasopimuksiin, jrta-a pijapuolten 
välinen kustannusvastuu tehtävien suorittamisesta määräytyy 

toiminnasta johtuvien todellisten kustannusten perusteella yhteisvastuullisesti." 
 
 
Julkisten hankintojen neuvonnan järjestäminen 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä on vuodesta J2oo*f 4974 
järjestetty käytännön hankintatoimintaan ja kilpailuttamiseen liittyvää neuvontaa. Toimintaa 
varten perustettu julkisten hankintojen neuvontayksikkö sijaitsee toiminnallisesti Kuntaliiton 
yhteydessä, mutta se palvelee sekä julkisia hankintayksiköltä että alan eri toimijoita yrittäjistä 
kolmannen sektorin toimijoihin. Toiminta rahoitetaan puoliksi valtion ja Kuntaliiton kesken. 

 
Kokemukset neuvontatoiminnasta ovat myönteiset. Julkisen hankintatoimen ke-
hittämiseksi olisi tärkeätä varmistaa neuvontatoiminnan jatkuvuus. Pidämme 
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tärkeänä, että valiokunta lausunnossaan lakiehdotuksesta korostaisi julkisten 
hankintojen keskitetyn neuvonnan tarpeellisuutta ja omalta osaltaan esittäisi, että 
neuvontatoiminta tulee vakinaistaa nykyisen tilapäisen järjestelyn sijasta. Näin 
voidaan kehittää erityisesti julkisen palvelutoiminnan kilpailuttamista tilaaja ja 
tuottajatahoja tyydyttävällä tavalla. 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että hankihtalakiehdotusta tulee tarkistaa edellä esitetyin 
perustein hankintajärjestelmän tehostamiseksi ja hankintojen ja muun sopi-
mustoiminnan eron selkiinnyttämiseksi. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
Asia: HE 50/2006 vp laeiksi julkisista hankinnoista ym. 

 
 
1. Yleistä 

 
Kirkkohallitus puoltaa hankintalakiesitystä. Uusi laki jäntevöittää ja selkeyttää 
hankintamenettelyä aikaisempaan verrattuna. Kirkkohallitus pitää laissa esitettyjä 
kynnysrajoja tarkoituksenmukaisina. 
 
Seurakunnat ovat suhteellisen pieniä hankintayksiköitä edustaen keskimäärin vain muutamaa 
prosenttia vastaavan kunnan hankintavolyymista. Seurakuntia oli 1.1.2005 562, joista 190 muodosti 
lisäksi yhteensä 49 seurakuntayhtymää. Hankintayksikköjä on seurakuntatasolla luonnollisesti 
huomattavasti enemmän. Seurakuntatason lisäksi niitä ovat yhdeksän hiippakunnan tuomiokapitulit, 
Kirkkohallitus ja Kirkon keskusrahasto. EU -kynnysrajoja ylittäviä hankintoja on suurimpia 
seurakuntia ja seurakuntayhtymiä sekä Kirkkohallitusta lukuun ottamatta verrattain vähän koskien 
pääasiassa rakennustointa. Erittäin huomattava osa hankinnoista jää myös ehdotettujen kansallisten 
kynnysarvojen alapuolelle. Tämä merkitsee, että hankintalain soveltamisala seurakunnissa jää 
nykytilanteeseen verrattuna huomattavasti vähäisemmäksi. 
 
Kirkkohallitus toteaa, että myös tulevaisuudessa kirkollishallinnossa on tarkoitus noudattaa alle 
kansallisen kynnysarvon jäävissä hankinnoissakin hankintalain henkeä ja tavoitteita hankintatoimen 
tehostamiseksi ja parempaan taloudelliseen lopputulokseen pääsemiseksi. Kirkkohallitus voi antaa 
seurakunnille hankintamenettelyä koskevia suosituksia tueksi niiden omien hankintaohjeiden 
laatimista ja täydentämistä varten sekä järjestää koulutusta. Käytännössä Kirkkohallitus on tukeutunut 
paljolti Kuntaliiton suosituksiin ja neuvontajulkaisuihin sekä koulutukseen ja tätä yhteistyötä on 
tarkoitus jatkaa. Kauppa-ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton yhteinen neuvontapalvelu hankinta-
asioissa on ollut seurakunnille merkittävä apu. Sitä olisi varmaan syytä jatkaa uuden, hankinnan 
suorittajan kannalta kieltämättä varsin vaativan lain toimeenpanon helpottamiseksi. Mahdollisesti 
voitaisiin harkita yleissuosituksia alle kynnysarvojen jäävästä hankintamenettelystä. 

 
 
2. Hankintalain suhde kirkkolakiin 

 
Lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaan uuden hankintalain soveltamisesta evankelis-
luterilaisen kirkon toimintaan säädetään kirkkolaissa. Pykälän 1 momentissa on ilmaistu 
deklaratiivisesti, että lain tarkoittamia hankintayksikköjä ovat myös evankelis-luterilaisen 
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K Y R K O S T Y R E L S E N  

 

 



 

Satamakatu 11 A/Hamngatan 11 A vaihde/växel (09) ISO 21        kirkkohaIHtus@evl.n/kyTkostyreIsen@evl.fi        Y-tunnus/FO-nummer 0118950-
3 
PL/PB185 00161 Helsinki/Helsingfors        faksi/fax (09) 180 2350 www.evl.fi Sampo 800010-67687 

kirkon viranomaiset. Kirkkolakia esitetään täydennettäväksi samanaikaisesti hankintalain 
voimaantulon kanssa siten, että hankintalaki kirkkolain omaksumissäännöksen nojalla 
sellaisenaan koskisi kirkollishall intoa. 
 
Kirkkohallitus puoltaa tätä systemaattista ratkaisua, joka poikkeaa voimassa olevasta hankintalaista, 
jossa vastaavaa säännöstä ei ole. Asia jäi voimassa olevan hankintalain valmistelun yhteydessä 
käsittelemättä. Kirkkohallitus valaisee tätä kysymyksenasettelua selostamalla jäljempänä, miten 
eräiden muiden hallinnon alaan kuluvien lakien osalta on vanhastaan vuosikymmenien aikana 
menetelty suhteessa kirkkolakiin aluksi hallitusmuodon 83 §:n ja nyttemmin perustuslain 76 §:n 
nojalla. Niiden mukaan "kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja 
hallinnosta ". 
 
Kirkkolain alaan kuuluvat sen mukaan muun muassa kirkollishallinnon hallintomenettely, julkisuus ja 
salassapito, arkistotoimi, kirkollisten rakennusten rakennussuojelu, kielisäännökset, ulkomaisten 
tutkintojen ja tutkintotodistusten tuottama kelpoisuus sekä lainkäyttöjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että näitä oikeudellisia kysymyksiä koskevat valtakunnalliset yleislait eivät koske evankelis-
luterilaisen kirkon hallintoa, vaan niistä on säädettävä kirkkolaissa. Kun tällainen normiaines on 
muodostunut noin viidenkymmenen viime vuoden kuluessa laajaksi, kirkkolainsäädännössä on 
menetelty siten, että kirkkolakiin on otettu ns. omaksumissäännös, jolla asianomainen yleislaki on 
saatettu voimaan evankelis-luterilaisen kirkon hallinnossa. Tavoitteena on ollut aina omaksua 
yleislaki sellaisenaan, mutta joissakin tapauksissa jotakin yleisen lain säännöstä ei voida soveltaa 
kirkollishallinnossa tai kirkkolakia on täydennettävä sellaisella säännöksellä, joka koskee vain kirkon 
omista perusteista nousevaa oikeudellista kysymystä ja jota sen vuoksi ei ole yleisessä laissa. Tähän ei 
liity ongelmia, koska nämä yleislait ovat puitelakeja, joiden edelle erityislaki kuten kirkkolaki menee. 
 
Hankintalakiesitys noudattaa nyt tätä kirkkolain alan mukaista linjaa suhteessa kirkkolakiin. 
Hankintalaki on pääosiltaan direktiiveihin perustuvaa ja pääsääntöisesti sitovaa hallinnollista 
menettelynormistoa eikä siltä osin siten voitaisi kirkkolailla poiketa yleisen hankintalain sisällöstä. 
Muilta osin se olisi periaatteessa mahdollista, mutta Kirkkohallituksen mielestä tällaiseen ei ole 
tarvetta. Siten kirkkolakiin otettavalla säännöksellä omaksutaan koko hankintalaki sellaisenaan 
lisäämällä kirkkolain 25 lukuun uusi 5a §, joka kuuluisi seuraavasti: Käsiteltäessä hankinta-asiaa 
kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä julkista hankinnoista annetussa laissa säädetään. 
 
Hankinta-asiaa koskevan muutoksenhakujärjestelmän osalta kirkollishallinnossa 
noudatetaan samaa periaatetta kuin kunnallishallinnossa. Tältä osin täydennettäisiin 
kirkkolain 24 lukua lisäämällä siihen uusi 8a § ja muuttamalla 14 §:n 3 momenttia. 

 
 
3.  Kirkkolain alaan kuuluvien asioiden lainsäädäntötekninen osoittaminen yleisessä laissa 

 
 
Hallinnon alaan kuuluvissa laeissa asian kuuluminen kirkkolain alaan on vanhastaan 
esimerkinomaisesti ilmaistu seuraavasti: n Hallintomenettelylaki (598/1982), 3 §:n 1 
mom.: 
 
Lain soveltamisen piiriin kuuluvista viranomaisista kirkolliset viranomaiset oli jätetty pois 
mainitsematta sitä erikseen, mutta asian kuuluminen kirkkolain alaan oli esitetty lain perusteluissa. 
 
a Hallintolaki (434/2003), 5 §:n 2 mom.: 
 
Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään 
kirkkolaissa (1054/1993). 
 
n Hallintolainkäyttölaki (586/1996), 8 §:n 3 mom.: 
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Valituksesta evankelis-luterilaisen kirkon sekä sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisen 
päätöksestä säädetään kirkkolaissa (1054/1993). 
 
n Kielilaki (423/2003), 3 §:n 3 mom.: 
 
Jollei asianomaisissa laeissa muuta säädetä, tätä lakia ei sovelleta: 

 
2) evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonka kielistä säädetään kirkkolaissa 
(1054/1993); 

 
a Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/1951), 2 §:n 3 mom.: 
 
Evankelisluterilaisten kirkollisten viranomaisten ja seurakuntain asiakirjoista säädetään erikseen. 

Q Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(621/1999): 1 §:n 2 mom.: 

Oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, valtuuston tai muiden kunnallisten toimielinten 
kokouksia sekä tuomioistuinten ja kirkollisten toimielinten istuntoja säädetään erikseen. 
 
4 §:n 8 k: 

Evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen julkisuudesta säädetään erikseen. a 

Laki julkisista arkistoista (18/1939), 8 §: 

Evankelis-luterilaisten kirkollisten arkistojen hoitamisesta, tarkastamisesta ja niissä olevain 
vanhempien asiakirjain siirtämisestä yleisarkistoihin säädetään kirkkolaissa. Valtionarkisto on 
kirkollisten viranomaisten pyynnöstä velvollinen antamaan neuvoja asiakirjain hoitamisesta ja 
tarpeettomaksi katsottujen asiakirjain hävittämisestä näissä arkistoissa. 
Muihin uskontokuntiin kuuluvista kirkollisista arkistoista noudatettakoon soveltuvin osin 7 §:n 
säännöksiä. 
a Arkistolaki (84/1981), 2 §:n 3 mom. 
 
Tämä laki ei koske Suomen Pankkia, kansaneläkelaitosta eikä Postipankkia. Evankelisluterilaisen 
kirkon arkistoista säädetään kirkkolaissa (635/64. 
 
n Arkistolaki (831/1994), 2 §:n 1 mom.: 
 
Evankelis-luterilaisen kirkon arkistoihin sovelletaan, mitä kirkkolaissa säädetään. 
 
n Laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (572/1964), 2 §:n 2 mom.: 
 
Kirkoista ja kellotapuleista sekä muista kirkollisista rakennuksista on voimassa, mitä niistä on 
säädetty kirkkolaissa. 

n Rakennussuojelulaki (60/1985), 4 §:n 2 mom.: 

Kirkollisten rakennusten suojelusta on säädetty kirkkolaissa [635/64]. 

a Maanvuokralaki (258/1966), 87 §: 
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Evankelisluterilaisten ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien virkatalojen ja niiden osien 
vuokraan on sovellettava tämän lain säännöksiä, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta kirkkolain 356 §:ssä tarkoitettuun kirkon maahan. n 

Direktiivit ja muut kansainväliset sopimukset: 

Jos EU.direktiivi tai muu kansainvälinen sopimus on pantava toimeen kansallisella lailla, se 
toteutetaan evankelis-luterilaisen kirkon osalta kirkkolailla, jos asia kuuluu kirkkolain alaan. Näin 
meneteltiin muun muassa lisäämällä kirkkolain 6 lukuun uusi 2a § (59/1996), jolla implementoitiin 
kirkkolakiin Euroopan yhteisön yleinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä samalla tavalla kuin 
muuhun julkiseen hallintoon siitä annetulla lailla (1597/1992). Samalla kirkollishallintoon 
omaksuttiin myös ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
annettu laki (531/1986). Jos direktiivin implementoinnille on asetettu määräaika, kirkollishallinnon on 
noudatettava sitä omassa säädösvalmistelussaan siten, että asianomaiset kirkkolakia koskevat 
lainsäädäntötoimet ehditään saattaa loppuun tässä määräajassa. 

 
 
4.  Kirkkolain kodifioinnista 

 
 
Kirkkohallitus on syksyllä 2005 asettanut projektin, jonka tarkoituksena on tarkastella kirkkolain alaa 
muun muassa perustuslain 11 §:n uskonnonvapauden, 80 §:n edellyttämän säädöstasovaatimuksen ja 
76 §:n kannalta, jonka mukaan kirkkolaissa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. 
Pyrkimyksenä on selvittää säädöstasokysymysten lisäksi muun muassa, olisiko mahdollista löytää 
tapa, jolla hallinnon alaan kuuluvat lait nykyistä helpommalla tavalla voisivat koskea 
kirkollishallintoa säilyttäen kirkolla kuitenkin 

mahdollisuuden säätää niitä koskevista omista erityistarpeistaan 
kirkkolainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. 
 
Projektin aikataulusuunnitelman mukaan kirkkolain alaa koskevat perusteet selvitettäisiin vuoden 2006 loppuun 
mennessä ja lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2007 aikana asetettaisiin toinen toimikunta varsinaista 

säädösvalmistelua varten. Projektissa on mukana oikeusministeriön ja opetusministeriön asiantuntijaedustus. 
puh. 1802 203 ja 050-5536 203 
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Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen 
ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
 
 

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista hankinnoista, jossa säädettäisiin julkisten 
viranomaisten ja muiden lainsoveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamisme-nettelyistä ja 
niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Opetusministeriön kannalta esitys liittyy olennaisesti opetus-ja 
kulttuurihallinnon hankintastrategiaan sekä sen liitteenä olevaan opetusministeriön ja sen maksupisteiden 
hankintaohjeeseen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2004:35). 
 
Esitykseen sisältyvien ehdotusten tavoitteet, julkisten varojen käytön tehostaminen, hankintaviranomaisten 
ostoyhteistyön edellytysten selkiyttäminen sekä kaikille tarjoajille tasapuolisen kohtelun turvaaminen, ovat 
linjassa opetusministeriön hankintastrategian kanssa. 

Keskeinen muutos nykyiseen lainsäädäntöön jo4*si uuden kansallisen kynnysarvon säätäminen, jolloin 
esimerkiksi ilmoitusmenettelyn käyttö laajenisi siten, että se koskettaisi myös EU-kynnysarvon alittavia 
hankintoja. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovellettaisi kansallista kynnysarvoa pienempiin hankintoihin. 
Muutos on opetusministeriön hallinnonalalla merkittävä. Hallinnonalalla tehdään hankintoja vuosittain 
kappalemäärissä mitattuna noin 750 000. Näistä ylivoimaisesti suurin osa jäisi sovellettavan lainsäädännön 
ulkopuolelle ja niihin voitaisiin siten kohdistaa kevyitä hankintamenet-telyitä. Ilmoitusvelvollisuuden 
laajentaminen kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin lisää sinänsä hallinnon avoimuutta ja parantaa 
yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisella sektorilla järjestettäviin tarjouskilpailuihin.  T« s a , _ i l x *-«-   
1^*""" <kJ LC ~ * f-*" k.~tt-. 
 
Yhtenä ehdotuksen tuomana uutena mahdollisuutena on aiempaa joustavampi kilpailullinen neuvot-
telumenettely. Opetusministeriön hallinnonalan näkökulmasta tämä on perusteltua, koska suurelta osin tieteen 
ja kulttuurin parissa toimivalla hallinnonalalla on merkittävästä hankintavolyymistä johtuen myös ns. 
yksilöllisiä hankintoja, joiden kohdalla hankintaa ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa käyttämällä avointa tai 
rajoitettua menettelyä. Opetusministeriö pitää tärkeänä, että säännökset huomioisivat myös taiteelliset 
näkökohdat hankinnoissa mahdollisimman hyvin. Lakiesityksen täsmennyksiä mm. tarjouspyynnön sisältöön, 
puitejärjestelyyn ja yhteishankintayksikön asemaan liittyen voidaan pitää tilannetta selkiyttävinä. 
 
Esityksen tavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja joustavoittaa julkisia hankintoja koskevaa 
oikeudellista kehystä. Nykyaikaistamiseen pyritään ottamalla huomioon uusien tekniikoiden mahdollisuudet ja 
taloudellisessa ympäristössä tapahtuneet muutokset. Yksinkertaistamiseen pyritään keventämällä säännöksiä 
ja yhdenmukaistamalla voimassaolevassa lainsäädännössä olevia, eri han-kintalajien kilpailuttamista koskevia 
säännöksiä. Joustavuuteen pyritään uusia hankintamenettelyltä 
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Seuraavassa on esitetty keskeiset asiat, joihin yliopisto haluaa kiinnittää huomiota 
annetun lakiesityksen osalta: 
 
1. Lakiesityksen valmisteluvaiheessa OPMMIe esitetyt keskeiset kommentit 
 
Yliopiston 16.11.2005 lähettämien kommenttien keskeinen sisältö oli seuraava: 
 
Ehdotettu laki on aivan liian vaikea, laaja ja monimutkainen käytännön hankin-tatyössä, 
johon osallistuu eri yliopistoissa ja korkeakouluissa suuri määrä toimijoita. Lakiehdotus 
hidastaa ja jäykistää olennaisesti hankintatointa ja samalla heikentää julkisen hallinnon 
kilpailukykyä ja toiminnan taloudellisuutta yksityisiin toimijoihin verrattuna. 
 
Yksityiskohtaiset määräykset kynnysarvojen välisissä hankinnoissa tulevat lisäämään 
niihin liittyviä välillisiä kustannuksia sekä valitusprosesseja ja siten edelleen hidastamaan 
hankintatointa. 
 
Turhien valitusten välttämiseksi hankintapäätöksestä valittamisen ehdoksi olisi säädettävä 
oikaisuvaatimusmenettely ja nykyistä kulusäännöstä tulisi muuttaa siten, että valtiolle 
tuomitaan oikeudenkäyntikulut samoin perustein kuin jutun 
v/AirtonDollo c:\i\t\cr\i\sck\ iHolIteckcea riita^ociocco * uinui Î /V»MV 
ji\ut*.y ru\/ii\uuuwrritj\>tj^a i nia~uoro\70a. 

 
Hankintalakityöryhmän esittämässä muodossa hankintalain säätämisestä tulisi luopua ja 
saattaa asia uuteen valmisteluun ns. Tanskan mallin toteuttamiseksi. Vaihtoehtoisesti 
yliopistoille ja korkeakouluille tulisi laissa sallia mahdollisuus noudattaa omia tai 
hallinnonalan yhteisiä hankintaohjeita, joiden avulla voitaisiin turvata hankintayksiköiden 
joustavat toimintamahdollisuudet. 
 
 
2. Hallintovaliokunnalle 
 
Edellisten kommenttien lisäksi Helsingin yliopisto esittää, että: 
 
Kansallisten kynnysarvojen tulisi olla selvästi nyt esitettyjä korkeammat, esimerkiksi 50 
000 euroa tavaroille ja palveluille sekä 500 000 euroa rakennusurakoille. Nämä 
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa noudatettaisiin yliopiston omaa hankintaohjetta, 
jonka avulla voitaisiin kuitenkin turvata hankintalain keskeiset tavoitteet 
tasapuolisuudesta, avoimuudesta ja syrjimättömyydestä. 

Keskushallinto PL 33 (Yliopistonkatu 4). 00014 Helsingin yliopisto 
Puhelin (09) 1911, faksi (09) 191 23008, 
www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Centralförvaltningen PB 33 (Universitetsgatan 4). FI-00014 Helsingfors universitet 

Telefon +358 9 1911, fax +358 9 191 23008. 
www.helsinki.fi/universitetet 
P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), FI-00014 University of Helsinki Telephone +358 9 1911. 
fax +358 9 191 23008. www.helslnki.fi/university 
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Valitusmenettelyn osalta tulee kulusäännöstä muuttaa siten, että vähäisin perustein 
tehdyiltä valituksilta vältytään. Lisäksi kynnysarvojen välisten hankintojen osalta on 
annettu mahdollisuus sopimuksen tekemiseen heti hankintapäätöksen jälkeen, mutta 
tässä vaiheessa valitusmahdollisuus markkinatuomioistuimeen tekee sopimuksista 
epäluotettavia. 
 
EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta esitetyt menettelyt noudattavat pääosin 
nykyisiä käytäntöjä. Uudet hankintamenettelytavat antavat lisää mahdollisuuksia ja 
joustoa hankintojen suorittamiseen. Tältä osin on kuitenkin pelättävissä, että 
yksityiskohtaiset ja monimutkaiset määräykset hankintojen suorittamiseksi vaikeuttavat 
hankintoja ja tulevat edelleen lisäämään niihin liittyviä valituksia. 
 
Kansallisten kynnysarvojen välisissä hankinnoissa noudatettavat ilmoitusmenettelyt ja 
määräajat tulevat hidastamaan hankintojen joustavaa toteuttamista. Tältä osin tulisi 
hankintalain kanssa samanaikaisesti olla käsiteltävänä luonnos VN:n asetukseksi 
kynnysarvojen välisissä hankinnoissa noudatettaviksi menettelytavoiksi ja määräajoiksi. 
 
Sidosryhmähankintojna tulee voida käsitellä hankintayksiköiden yhdessä sopimat, 
yhdeltä hankintayksiköltä hankitut palvelut. Senaatti-kiinteistöjen ja muiden 
hankintayksiköiden omistamien yksiköiden rooli käyttöoikeusurakoita hankittaessa tulisi 
myös selvemmin määrittää. 

Hankintalain määräyksin (§ 86) ei tule puuttua yliopistojen autonomiseen oikeuteen 
suorittaa hankintoja. Tämä sama koskee myös ehdotetun talousarviolain § 22a 
määräyksiä. 
 
Esitämme edelleen, että lain säätämisestä esitetyssä muodossa tulisi luopua ja saattaa 
laki uuteen valmisteluun yksinkertaisemmassa muodossa. Tarkernrnin menettelytavat 
voitaisiin säätää VN:n asetuksella ja hallinnonalakohtaisilla hankintaohjeilla. 

Yliopisto toivoo voivansa esittää lakiesityksestä oman lausuntonsa eduskunta-
käsittelyssä. 
 
 
Helsingissä 17.5.2006 
 
 
 
 
Hallintojohtaja Kari Suokko 

Kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi 
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koskevilla säännöksillä sekä hankinnan kohteen määrittelyä koskevilla uudistuksilla. Opetusministeriö 
pitää lakiesityksen tavoitteita perusteltuina ja näkee niiden voivan toteutua. On kuitenkin mahdollista, 
että hallinnonalan tilivirastoissa sekä uusi lamsäädäntö että sen ohjeistaminen koetaan vaikeaksi ja 
raskaaksi. Yliopistoja olisi syytä kuulla asiassa erikseen. £ U i  ^   |     , „     J 
 
 
 
 

Hakan Mattiin, Hallintojohtaja 
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Hallintovaliokunta 
 

Hallintovaliokunnan asiantunti]'akuuleminen, muistiinpanot 17.5.2006 HANKINTALAKI JA 

ERITYISALOJEN HANKINTALAKI (HE 50/2006 VP.) 

Valtiovarainministeriö on osallistunut lain valmisteluun kauppa- ja teollisuusministeriön vetämän 
hankintalakityöryhmä jäsenenä, antanut lainsäädäntöluonnosta koskevan lausunnon (VM 
210/05/2004) ja erillisiä kommentteja lainvalmistelun yhteydessä sekä tehnyt kauppa- ja 
teollisuusministeriölle aloitteen julkisiin hankintoihin liittyvien oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevan sääntelyn kehittämisestä (VM 6/29/2005, 16.6.2005). Lisäksi valtiovarainministeriö on 
toimittanut mm. vaikuttavuusselvityksen laadintaan aineistoa valtion hankintavolyymeistä ja 
osallistunut selvityksen kommentointiin. 
 
Valtiovarainministeriö on pitänyt esitettyjä uudistuksia jo valmisteluvaiheessa oikeansuuntaisena ja 
kannatettavina. 
 
Hankintasäännösten uudistus on merkittävä niin siihen liittyvien taloudellisten vaikutusten kuin 
soveltamisalueen laajuuden vuoksi. Julkiset hankinnat ovat taloudelliselta arvoltaan merkittävät; 
valtionhallinnossa vuosittain n. 4,6 miljardia euroa ja kunnallishallinnossa vuosittain yli 10 miljardia 
euroa. Laeilla on laaja vaikutus niin julkishallinnossa kuin yrityskentällä. Yksin valtionhallinnossa 
hankintojen toteuttamiseen osallistuu arviolta jopa 5 % henkilöstöstä, joiden on syytä tuntea 
hankintamenettelyn perusperiaatteet. Myös tarjo-ajayrityksissä menettelyn tunteminen on olennaista, 
jotta tarjoaminen on muotovaatimukset täyttävää. Tästä syystä lainsäädännöstä tiedottaminen ja 
siihen liittyvä koulutus nähdään tärkeäksi. 
 
Onnistuneena voidaan pitää myös sitä, että julkisten varojen tehokkaan käytön ja hankinnan 
taloudellisen toteuttamisen ja järjestämisen vaatimukset on periaatetasolla kirjattu lakiehdotuksen 1 
ja 2 §:ään. Osaltaan tämä auttaa terävöittämään sitä, että hankinnan oikealla organisoinnilla, sopivien 
menettelyjen käytöllä ja toteutuksen riittävällä etukäteissuunnittelulla on merkittäviä vaikutuksia 
hankinnan prosessikustannusten alentamisessa. 
 
Valtiovarainministeriö on pitänyt onnistuneena lakiehdotuksen kynnysarvosäantelyä, joka samalla 
rajaisi lain soveltamisalaa, hankinnasta ilmoittamista ja valitusoikeutta. Vähämerkityksellisten 
hankintojen rajaaminen hankintalain muodollisen menettelyn ulkopuolelle ei ole nähty oikeusturvaa 
olennaisella tavalla supistavaksi - käytännössä oikeusturvan intressit ovat liittyneet arvoltaan 
huomattavasti suurempiin kuin kynnysarvon alle (15 000 / 50 000 / 100 000 euroa) jääviin 
harikmtoihin. Jo aikaisemmin pienhankintoja on kilpailu- 
icuu vauucicvasu, juicu smauaou ram suvcnauusaiuccu lajai luuxuvai aciR.cynaviixa. s.aaa- 

puolisuus ja syrjimättömyys kynnysarvon alle jäävissä hankinnoissa voitaneen riittävästi turvata 
hankintaohjeistuksella. Lisäksi toiminnassa on joka tapauksessa ainakin valtion puolella otettava 
huomioon hallintolain vaatimukset, jossa myös tasapuolisuus ja syrjimättömyys ovat kirjattuina. 

 
 
 
 
VALTIOVARAINMINISTERJÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 16001 
vdtiovaTaHHniiiisterio@vm.fi http://www.vm.fi Y-tunnus 0245439-9 
Pienten hankintojen hallintoa työllistävä vaikutus on suuri, varsinkin jos niissä menettely on sidottu direktiivien 
mukaiseen menettelyyn. Tällaisissa tapauksissa hankinnan kustannus (prosessin työkustannukset) siitä saatavaan 
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hyötyyn voi ylittyä moninkertaisesti, mitä ei ole pidetty perusteltuna. Hankintayksiköillä tulisi olla mahdollisuus 
kevyemmällä menettelyllä toteuttaa tällaisia hankintoja. Vastaavasti myös tarjoajien kustannukset kasvavat, 
mikäli muotosäännökset koskettavat arvoltaan hyvin pieniäkin hankintoja. Paljous- ja hyl-lytavaroiden 
hankinnoissa käytäntö monissa hankintayksiköissä on sellainen, että niissä hyödynnetään vuosisopimuksia ja 
puitejärjestelyjä, jotka on kilpailutettu normaalin menettelyn mukaisesti. Näin hankintasäännökset tulevat 
huomioitua. 
 
Valtiontalouden kannalta on oleellista, että markkinoiden tarjonta, hinnat ja sopimusehdot tulevat avoimesti 
selvitetyksi suurissa hankinnoissa. Näissä tilanteissa muotosäännökset tarjouskilpailun toteuttamisessa ovat 
perusteltavissa. Ilmoittamismenettelyn laajentaminen EU-kynnysarvon alle jääviin hankintoihin on erittäin 
merkityksellinen julkisten hankintojen avoimuuden lisääntymisen kannalta ja tätä on pidetty kannatettavana. 
 
Valtiovarainministeriö on pitänyt hyvänä, että hankintalakiin on ehdotettu otettavaksi säännökset sidosyksiköiltä 
tehtävistä hankinnoista (in house) ja yhteishankintayksiköstä. Molemmat ovat olleen sääntelemättä ja ko. alueella 
selkeiden pelisääntöjen tarve on tunnistettu, pelkän oikeuskäytännön varassa oleminen jättää liiaksi epävarmuutta. 
Myös se, että sidosyksikköhankinnan ja yhteishankintayksikkönä toimimisen kriteerit ovat tiukahkot, pidetään 
hyvänä. Perusteltuna ei ole pidetty sitä, että sidosyksikköasemassa oleva valtion budjettirahoitteinen yksikkö tai 
viranomainen ylipäätään lähteen laajasti toimimaan markkinoilla ja sitä kautta kilpailemaan yritysten kanssa. 
Sidosyksikköjen käyttö on perusteltua ehdotetun mukaisesti rajata vain omistajille (suora/välillinen omistus). 
 
Valtiovaraimninisteriö on em. oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan sääntelyn kehittämisestä koskevassa 
aloitteessaan nostanut esille seikan, että julkisissa hankinnoissa oikeusturvan tarpeet rajoittuu perinteisestä 
hallintolainkäytöstä poiketen käytännössä yritysten ja hallinnon 1. oikeushenkilöiden välisiin kiistoihin. 
Osapuolten voidaan katsoa olevan tasavahvoja mm. oikeusturvan mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Hankinta-
asioissa on perimmiltään kyse kaupallisesta toiminnasta ja sopimuksen tekemisestä. Tämän vuoksi 
valtiovarainministeriö on pitänyt hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentista johdettua ku-lukorvauskäytäntöä 
huonosti soveltuvana ja muutosta vaativana. Hankinta-asioissa, joissa oikeudenkäynnin osapuolet ovat pääasiassa 
oikeushenkilöitä, tämän rajoituksen soveltaminen on aiheuttanut sen, että hankintayksikön (valtio tai kunta) 
oikeudenkäyntikustannukset jäävät käytännössä kokonaan sen itsensä maksettavaksi siinäkin tilanteessa, että 
hankintayksikön menettelyä ei pystytä valittajan taholta osoittamaan virheelliseksi. Oikeudenkäynnissä yleisesti 
lähtökohtana oleva periaate, että juttunsa hävinnyt maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset, ei toteudu 
hankinta-asioissa. 
 
Valitusmenettelyn kustannusten riskittömyys valittajille on aikaansaanut hyvin matalan va-lituskynnyksen. 
Käytännössä valitusmenettelyä on ollut helppo käyttää mm. kilpailijan hankkeen pysäyttämiseksi ja tällä tavoin 
estää koko hankinnan toteuttaminen - tämä aiheuttaa suuria menetyksiä kaikille osapuolille. Markkinaoikeus on 
todennut, että heidän osaltaan ei nähdä esteitä harkintavallan lisäämiseksi tällaisissa tilanteissa, mutta se edellyttää 
säädösmuutosta. 
 
Valtiovarainministeriö pitää kannatettavana sitä, että lakiehdotukseen on kirjattu hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 
mom. soveltamisen poissulkeva esitys. Tämä lisää mm. markkinaoikeuden harkintavaltaa oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskevassa asiassa tilanteissa, joissa hankintayksikön toiminnasta ei ole löytynyt moitittavaa. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI JULKISISTA HANKINNOISTA SEKÄ VESI- 
JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIVOVIEN 
YKSIKÖIDEN HANKINNOISTA (HE 50/2006 vp) 

 
 
 
 

Oikeusministeriöllä on esitettävään hallinnonalansa lainsäädännön kannalta 
tarkasteltuna seuraavat yleisluontoiset ja yksityiskohtaiset huomautukset. 
 
 

1. Yleisiä näkökohtia ehdotetusta oikeussuojajärjestelmästä 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan otetattavaksi käyttöön julkisia hankintoja 
koskevat kansalliset raja-arvot (tavara- ja palveluhankinnat 15 000 euroa, 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut sekä eräät työhallinnon koulutuspalvelut 50 000 
euroaja rakennusurakat 100 000 euroa). 
 
Näiden kansallisten raja-arvojen alle jäävissä hankinnoissa ei olisi käytettävissä 
julkisista hankinnoista annettavan lain (jäljempänä hankintalaki) ja vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista annettavan lain (jälkempänä erikoisalojen hankintalaki) mukaiset 
oikeussuojakeinot. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hanMntoihin ei myöskään 
sovellettaisi ehdotettua hankintalainsäädäntöä, vaan hankintayksiköt soveltaisivat 
tällaisiin hankintoihin omia kilpailuttamisohjeitaan ja menettelyjään. 
 
Oikeussuojakeinot voivat poikkeuksellisesti olla käytössä niissä tapauksissa, joissa 
hankinnan arvo on saatu kansallisen raja-arvon alapuolelle hankintalaissa kielletyn 
menettelyn seurauksena (hankintalain 15 §:n yksityiskohtaiset perustelut s. 67/11). 
 
Voimassa olevan julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) mukaan 
hankintamenettelyä koskevan asian voi saattaa hakemuksella markkinaoi- 
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keuden tutkittavaksi ilman hankinnan arvoa koskevia rajoituksia hankin-
tamenettelyn missä vaiheessa tahansa. 
 
Voimassa olevan lain säännökset julkisten hankintojen oikeusturvakeinoista 
perustuvat julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteen sovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 
annettuun Euroopan yhteisön neuvoston direktiiviin 89/665/ETY (ensimmäinen 
valvontadirektiivi) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen 
soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1992 annettuun direktiiviin 
92/13/ETY (toinen valvonta-direktiivi). 
 
Hankintalain muutoksella (1247/1997), joka tuli voimaan vuoden 1998 maaliskuun 
alussa, pyrittiin muun ohella tehostamaan hankintamenettelyjen 
oikeussuojakeinojen käyttämistä. Hallituksen esityksessä (HE 69/1997 vp) todettiin 
oikeussuojakeinojen käyttämisen laajentamisen olevan tarpeen sen johdosta, että 
oikeussuojakeinot, joiden mukaisesti Kilpailuneuvoston toimivaltaa oli rajattu 
hankintoihin, joiden ennakoitu arvo oli vähintään yhteisön direktiiveissä ja Suomen 
hankinta-asetuksissa määrättyjen kynnysarvojen suuruinen, eivät kansallisten 
soveltamiskokemusten mukaan riittäneet turvaamaan virheellisistä 
hankintamenettelyistä kärsineiden yritysten oikeuksia valvontadirektiivien 
edellyttämällä tavalla. Hallituksen esityksessä viitattiin myös siihen, että yhteisön 
perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet sekä 
syrjimättömyyden vaatimus soveltuivat myös kynnysarvot alittaviin hankintoihin. 
Riittävien oikeusturvakeinojen saatavuus tuli siten turvata kaikkien julkisten 
hankintojen tekemisessä. 
 
Talousvaliokunta piti oikeusturvakeinojen lisäämistä perusteltuna. 
Oikeussuojakeinojen muutosten jälkeen voitiin paremmin turvata 
syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden periaatteet hankinnoissa (TaVM 24/1997 vp). 
 
Käytännössä markkinaoikeus on tulkinnut, että arvoltaan vähäisiä hankintoja ei 
pidetä lainkaan laissa tarkoitettuina hankintoina ja ettei näihin vähäisiin 
hankintoihin myöskään voida käyttää hankintalainsäädännön mukaisia 
oikeussuojakeinoja. Nykyisen hankintalainsäädännön mukaisten kynnysarvojen 
alle jäävissä hankinnoissa oikeussuojakeinot ovat muutoin olleet käytettävissä, 
vaikka hankintamenettelyyn ei välttämättä sovellettaisikaan hankintalainsäädäntöä 
sellaisenaan vaan lähinnä hankintamenettelyssä keskeisiä periaatteita, kuten 
avoimuuden ja syrjimättömyyden vaatimusta. 
 
Valvontadirektiivit sisältävät määräyksiä tietyistä vähimmäisvaatimuksista, jotka 
kansallisten menettelyjen tulee täyttää direktiivien kynnysarvot ylittävissä 
hankinnoissa. Direktiivit velvoittavat jäsenmaat huolehtimaan siitä, että julkisia 
hankintasopimuksia tavoittelevat voivat turvautua nopeisiin jatehokkaisiin 
oikeusturvakeinoihin. Direktiiveissä säädetään myös toimivaltaisen viranomaisen 
valtuuksista. Tällaisia valtuuksia ovat muun muassa ryhtyminen väliaikaisiin 
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toimenpiteisiin, kuten toimenpiteet hankintamenettelyn tai hankintayksikön 
tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi, lainvastaisesti tehtyjen 
päätösten kumoaminen sekä vahingonkorvausten määrääminen virheellisestä 
menettelystä kärsineille.1 

 
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (esimerkiksi C-324/98, Te-leaustria 
ja Telefonadress, tuomio 7.12.2000, ja C-59/00, Vestergaard, mää-räys 3.12.2001) 
voidaan päätellä, että myös kynnysarvon alittavissa han-kinnoissa 
hankintayksiköiden on noudatettava perustamissopimuksen pe-rustavanlaatuisia 
oikeussääntöjä ja erityisesti kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa 
periaatetta. 
 
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä korostetaan, että valvontadirektiivin 
1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin hankintaviranomaisten päätöksiin 
(esimerkiksi Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft mbH 
(HI) v. Stadt Wien, C-92/00, tuomio 18.6.2000, tuomion kohta 37 ja Makedoniko 
Metro ja Michaniki AE v. Elliniko Dimosio, C-57/01, tuomio 23.1.2003, tuomion 
kohta 68). 
 
Tuomiosta 28.10.1999 Alcatel Austria AG ym., Siemens AG Österreich, Sag-
Schrack Anlagent Technik AG v. Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
(C-81/98) puolestaan ilmenee, että kansallisen lainsäädännön tulee mahdollistaa 
oikeus hakea muutosta hankintapäätökseen ennen hankintasopimuksen tekemistä 
niin, että on olemassa reaalinen mahdollisuus saada virheellinen hankintapäätös 
kumotuksi. Mahdollisuus vahingonkorvaukseen ei yksinään ole riittävä 
oikeussuojakeino 
 
Lain soveltamisalan ja siten samalla markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-
oikeuden toimivallan rajaaminen verrattuna nykyisestä säätelystä saattaa aiheuttaa 
hankinta-asioiden käsittelyn siirtymää hallinto-oikeuksiin niissä tapauksissa, joissa 
hankintayksikkö on kunnan viranomainen. Tuolloin on harkittava, kuinka tehokas 
oikeussuojakeino kunnallisvalitus on verrattuna hankintamenettelyä koskevaan 
oikeussuojakeinoon.2 

 
Oikeussuojakeinona kunnallisvalitus ei ole verrattavissa tehokkuudeltaan 
hankintalainsäädännön mukaisiin oikeussuojakeinoihin. 
Kunnallisvalituksen kohteena voi ensinnäkin olla vain kunnan hankintayksikön 
tekemä hankintapäätös? Epäselvää sen sijaan on, missämäärin kunnallisvalituksen 
kohteena voisi olla hankintamenettelyyn liittyvä jokin muu aikaisempi valmistelu- 
tai päätöksentekovaihe. Kuntalain mukaan kunnallisvalituksen ja 
                                            
1 Direktiivin 92/13/ETY oikeussuojakeinot ovat pääosin samat. Keskeinen ero on, 
että tässä direktiivissä on vaihtoehtoja turvaamistoimenpiteille ja 
hankintapäätöksen kumoamiselle. Direktiivin mukaan hankintayksikkö voidaan 
pakottaa oikaisemaan virheellinen menettely rahamääräisen korvauksen uhalla (siis 
uhkasakon uhalla). Lisäksi direktiivissä on erityissäännös tarjouskilpailuun 
osallistumisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta. Direktiivissä on myös 
säännöksiä sovittelusta (9-11 artikla) sekä sovittelun suhteesta 
muutoksenhakumenettelyyn. Hankintamenettelyjen oikeussuojakeinoista 
laajemmin ks. Kanninen, DL 2005 s. 527-555. 
2 Siirtymää ei voi tapahtua muiden hankintayksiköiden päätösten osalta, koska 
hankintasopimuksen tekemiseen liittyvät menettelyt ja hankintasopimukset jäävät 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti hallintotuomioistuinten toimivallan 
ulkopuolelle hallintovalitusasioina. 

3 Vastaava koskisi myös kirkollisvalitusta. 



63(16) 

 

oikaisuvaatimuksen kohteena ei voi olla päätös, joka koskee valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 

 
Kunnallisvalitus on kassatorinen valitus, jossa valitusviranomainen voi valituksen 
hyväksyessään lähinnä vain poistaa lainvastaisen päätöksen. Valvontadirektiiveissä 
edellytettyjä hankintamenettelyä korjaavia ja muokkaavia toimenpiteitä ei voida 
kunnallisvalituksen käsittelyn yhteydessä tehdä. Turvaamistoimenpiteisiin 
hallintotuomioistuinten toimivalta kuitenkin ulottuu hallintolainkäyttölain 
(586/1996) täytäntöönpanomääräyksiä koskevan väljähkön sääntelyn puitteissa. 
 
Kunnallisvalituksen tehokkuutta verrattuna hankintalainsäädännön mukaisiin 
oikeussuojakeinoihin vähentää lisäksi se, että kunnallisvalituksessa valitusperusteet 
on jo esitettävä ensi asteessa. Uusien valitusperusteiden esittäminen 
jatkomuutoksenhaussa on vain rajoitetusti mahdollista.3 

 
Kuntalain mukaisesti oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät sido 
varsinaisessa muutoksenhakuvaiheessa esitettäviä valitusperusteita. Pakollinen 
oikaisuvaatimusmenettely rajoittaakin muutoksenhakua lähinnä siten, että muutosta 
voidaan hakea vain oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen. Samalla 
tämä kuitenkin pidentää ajallisesti muutoksenhakuasian käsittelyä, mikä on 
lähtökohtaisesti valvontadirektiivin 1 artiklan 1 kappaleessa ilmaistun erityisen 
tehokkuusvaatimuksen vastaista. 
 
Valvontadirektiivin mukaisesti erilaisten seuraamusten määrääminen voidaan 
sinänsä uskoa eri viranomaisille (2 artiklan 2 kohta). Direktiivin 2 artiklan 8 
kohdassa on säännöksiä siltä varalta, että oikeussuojakeinoa käsittelevä 
ensimmäinen viranomainen ei olekaan lainkäyttöelin. Kunnallisvalitus ei ole tässä 
suhteessa ongelmallinen oikeussuojakeino, koska käsittelevä elin on tuomioistuin. 
 

                                            
3 Kunnallisvalitus soveltuu vain rajoitetusti yhteen hallintolainkäyttölaissa 
tarkoitetun virallisperiaatteen ja muutoksenhakuviranomaisen 
selvittämisvelvollisuuden kanssa. Ratkaisussa Gesellschaß für Abfallentsorgungs-
Technik GmbH (GAT) v. Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-AG 
(ÖSAG) (C-315/01, tuomio 19.6.2003) EYT on katsonut, että 
muutoksenhakuviranomainen saattaa ottaa viran puolesta huomioon 
hankintamenettelyn virheellisyyden sellaisella perusteella, johon ei ole 
nimenomaisesti vedottu (tuomion kohdat 48-56). Tapauksessa, jossa oli kysymys 
vahingonkorvauksen vaatimisesta hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen 
johdosta, EYT lausui täydentävästi, että muutoksenhakuviranomaisen tällainen 
menettely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että esitetty vahingonkorvausvaatimus 
tulee hylätyksi sen vuoksi, että hankintamenettely on ollut virheellistä jo jonkin 
toisen virheen vuoksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
virallisperiaatetta hankinta-asioissa näyttäisi siten rajoittavan reformatio in peius -
kieltoa vastaava periaate. 



64(16) 

 

Ajallisen tehokkuusvaatimuksen huonomman toteutumisen lisäksi 
kunnallinen/kirkollinen oikaisuvaatimusmenettely lisää asiallista tehokkuusvajetta, 
koska oikaisuvaatimusmenettely jää hallintomenettelyn piiriin.     
Oikaisuvaatimusvaiheessa     ei     ole    käytettävissä     edeshallintolainkäyttölain
 mukaisia täytäntöönpanomääräyksiä 
mrvaamistoimien mahdollistamiseksi.4 

 
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä voidaan päätellä, että 
oikaisuvaatimusmenettely voi olla ongelmallista yhteisön oikeuden ajallisen ja 
sisällöllisen tehokkaan toteutumisen kannalta. Kesäkuussa 2003 annetussa 
tuomiossa asiassa C-410/01 [Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH ym. 
v. Autobahnen- und Schellstrassen-Finanzierungs-AG (Asfinag)] yhteisöjen 
tuomioistuin piti oikeussuojakeinon tehokkuusvaatimuksen vastaisena sitä, että asia 
tuli ennen muutoksenhakukeinon käyttämistä kansallisen lainsäädännön mukaan 
saattaa erityiseen sovittelulautakuntaan.5 

 
Hankinta-asioita koskevalla edellä mainitulla oikeuskäytännöllä on yhteyttä 
erityisesti yhteisön oikeuden tehokkuusperiaatteeseen. Yhteisöjen tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tehokkuusperiaate edellyttää, että 
kansalliset prosessisäännökset eivät saa tehdä yhteisön oikeuteen vetoamista 
käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. 
 
Tehokkuusperiaatteen nykyisen tulkintasisällön kannalta keskeisiä yhteisöjen 
tuomioistuimen ratkaisuja ovat Factotarme I (C-213/89), Zuckerfabrik (yhdistetyt 
asiat C-143/88 ja C-92/89), van Schijndel (yhdistetyt asiat C-430/93 ja 431/93), 
Peterbroeck (C-312/93) ja Kraaijeveld (C-72/95). Tehokkuusperiaatteen 
olennainen sisältö on se, että yksityisillä oikeussubjekteilla tulee olla käytössään 
tehokkaat oikeussuojakeinot yhteisön oikeuteen vetoamiseksi. 
 
Periaatteella on siten läheistä yhteyttä ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklan 
soveltarmskäytännössä muodostuneisiin kantoihin tehokkaasta 
oikeussuojakeinosta. Yhteisöjen tuomioistuimen kehittämän oikeuskäytännön 
perusteella tehokkaan oikeussuojan vaatimus saattaa edellyttää kansallisesta 
prosessilainsäädännöstä poiketen esimerkiksi asian tutkittavaksi ottamista, 
mahdollisuutta hakea muutosta valittamalla tai täytäntöönpanon keskeyttämistä tai 
muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan nämä yhteisön lainsäädännön tehokkuuden 
turvaamiseen liittyvät oikeussuojan saatavuutta koskevat näkökohdat tulee 
edelleenkin ottaa huomioon hankintalainsäädäntöä kehitettäessä. 
Oikeussuojakeinojen saatavuuden osalta huomiota tulee kiinnittää yhteisön 
lainsäädännön tehokkuuden lisäksi perustuslain 21 §:n säännöksiin erityisesti 
                                            
4 Asiassa komissio v. Kreikka (C-236/95) EYT katsoi, että hallinto-oikeudelliseen 
muutoksenhakuun liittynyt mahdollisuus päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen 
ei ollut riittävä turvaamistoimi vastaamaan direktiivin 89/665/ETY 2 artiklan 1 
kohdan a alakohdan vaatimuksia ottaen erityisesti huomioon, että täytäntöönpanon 
lykkääminen edellytti samalla pääasian valituksen vireilläoloa. Myös Suomessa 
hallintolainkäyttölaki edellyttää, että pääasian valitus on vireillä ennen kuin tuo-
mioistuin voi ratkaista sille esitetyn pyynnön päätöksen täytäntöönpanon 
kieltämisestä tai keskeyttämisestä tai muun täytäntöönpanomääräyksen 
antamisesta. 
5 Vastaavasti Grossman Ari Service, Bedarfsluftfahrtundernehmen GmbH & Co. 
KG v. Itävalta (C-230/02) tuomio 12.2.2004 (tuomion kohta 43). 
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jokaisen oikeudesta saada asiansa toimivaltaisen ja riippumattoman 
lainkäyttöelimen tai tuomioistuimen tutkittavaksi sekä ihmisoikeussopimuksen 6 
artiklan 1 kappaleen määräyksiin ja tähän sopimuskohtaan perustuvaan 
oikeuskäytäntöön. 
 
Perustuslain 21 §:n osalta on otettava huomioon, että perustuslain esitöiden 
mukaisesti oikeussuojakeinojen käytön rajoitukset saavat merkitä vain vähäisiä 
poikkeuksia muun ohella tuomioistuimeen pääsyä koskevaan perusoikeuteen. 
Tuomioistuimeen pääsyä ja muutoksenhakuoikeutta arvioidaan 
pemsttislakivaliokunnan tulkintakäytännössä erikseen perustuslain 21 §:n 1 ja 2 
momentin osalta. Perustustuslain 21 §:n 2 momentin tulkintakäytännössä on 
korostettu muutoksenhakuoikeutta yhtenä hallinnon toiminnan lainalaisuuden 
valvontakeinona. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan oikeussuojakeinojen supistamisen 
merkitystä suhteessa perustuslain 21 §:ään ei voida arvioida hallituksen esityksessä 
esitetyin tavoin pelkästään vertaamalla oikeussuojamenettelyssä vuosittain olevien 
juttujen määrää hankintapäätösten vuotuiseen kokonaismäärään (s. 39). 
 
Ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännöstä voidaan erityisesti mainita ratkaisu 
Tinnelly & Sons ym. ja McElduffym. v. Yhdistynyt kuningaskunta (10.7.1998, 
Reports of Judgements and Decisions 1998-IV). 
 
Tapauksessa Pohjois-Irlannista oleva rakennusfirma (Tinnelly & Sons) osallistui 
voimalaitoksen purkamista koskeneeseen tarjouskilpailuun. Yhtiö teki 
edullisimman tarjouksen. Hankinnasta päätösvaltaa käyttänyt toimikunta suositti 
sopimuksen tekemistä yhtiön kanssa. Vähän myöhemmin toimikunta teki kuitenkin 
uuden päätöksen, jonka mukaan urakka tuli antaa toisen yhtiön tehtäväksi. Sopimus 
tehtiin tämän toisen yhtiön kanssa elokuun alussa 1985, minkä jälkeen valittajana 
olleelle yhtiölle ilmoitettiin, että urakkaa ei ollut myönnetty sille esittämättä mitään 
tarkempia perusteluja. Kun yhtiö yritti sopia aliurakkaa tämän toisen yhtiön kanssa, 
yhtiölle ilmoitettiin, että yhtiötä ei pidetty sopivana aliurakoitsijaksi, koska 
rekistereissä oli yhtiön työntekijöitä koskevia merkintöjä. Näiden merkintöjen 
perusteella yhtiön työntekijöihin saattoi liittyä turvallisuusuhkaa. 
 
Kansallisesti asiaa käsiteltiin yhtiön hakemuksesta erityisessä elimessä (Fair 
Employment Commission) työelämän syrjintälainsäädännön perusteella. 
Kansallisessa oikeussuojamenettelyssä paitsi valittajilta myös asiaa käsitelleeltä 
komissiolta ja tuomareilta estettiin sinänsä kansalliseen lainsäädäntöön 
perustuneilla salassapitomääräyksillä mahdollisuus tutustua ja saada käyttöönsä 
kaikki tapauksen ratkaisemiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot. 
Ihmisoikeustuomioistuin katsoi tapauksessa, että 6 artiklan 1 kappale tuli 
sovellettavaksi tähän hankintamenettelyyn ja että Yhdistynyt larriingaskunta oli 
rikkonut mainittua sopimusmääräystä estämällä valittajilta oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin salassapitomääräysten vuoksi. 
Dimisoikeusraomioistuin perusteli 6 artiklan 1 kappaleen soveltumista tapaukseen 
seuraavasti (tuomion kohta 61 lyhennettynä ja kursivoituina): 
 
61. The Court notes that the 1976 Act guaranteed persons a right not to be 
discriminated against on grounds of religious belief or political opinion... when 
bidding for a public works contract or subcontract. 
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In the opinion of the Court that clearly defined statutory right, having regard to the 
context in which it applied and to its pecuniary nature, can be classified as a "civil 
right" within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. It observes in this 
regard that in subrnitting their complaints in accordance with the procedures laid 
down in the 1976 and 1989 Acts, the applicants were seeking a ruling that they had 
been denied the opportunity to compete for and obtain work on the basis of their 
abilities and competitiveness alone and to be given security clearance for this 
purpose without regard to their religious beliefs or political opinions...The fact that 
the contracts in issue were public procurement contracts or that the applicants ' 
offers were never accepted cannot prevent that right from being considered a "civil 
right " f o r the purposes of Article 6 § 1 . 
 
 
Heinäkuussa 2000 annetulla ihmisoikeustuomioistuimen päätöksellä ei sen sijaan 
ole otettu tutkittavaksi sveitsiläistä hankintamenettelyä koskenutta asiaa (Marti AG, 
Cellere AB, Gebr. Brun ja Stuang AG v. Sveitsi, päätös 11.7.2000). 
 
Tapauksessa oli kysymys moottoritien liittymän rakentamisesta vesirakentamista 
koskevine urakoineen. Tarjouskilpailuun osallistuneiden valittajien käytettävissä 
oli hallinnon sisäinen muutoksenhaku, minkä lisäksi he yrittivät saattaa asiaa 
hallintotuomioistuinten tutkittavaksi. Ihmisoikeusvalituksen valittajat tekivät sillä 
perusteella, että kansalliset tuomioistuimet eivät ottaneet valitusta tutkittavaksi. 
 
Kantonin hallintotuomioistuin ei ottanut valitusta tutkittavakseen, koska 
valittajat eivät olleet osoittaneet, että tarjouskilpailu olisi koskenut heidän 
oikeuttaan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 
Liittovaltion hallintotuomioistuin hylkäsi valituksen. Liittovaltion 
hallintotuomioistuimen päätöksen mukaan valittajilla ei ollut puhevaltaa, 
koska vakiintuneen kansallisen oikeuskäytännön mukaan 
hankintamenettelyä koskevat päätökset eivät koskeneet "legally protected 
rights" eivätkä tarjouskilpailuun osallistuneet siten voineet tehdä hallinto- 
valitusta (Verwaltungsgerichtsbeschwerde). Kansallisen 
hankintalainsäädännön mukaan halvimmarj tarjouksen tehneellä ei 
välttämättä ollut etusijaa tarjouskilpailussa, joten tälläkään perusteella 
kysymys ei ollut kansallisen tuomioistuimen mukaan valittajien oikeudesta. 
 
Ihmisoikeustuomioistuin perusteli tutkittavaksi jättämistä koskevaa ratkaisuaan 
seuraavasti: 
 
In the present case, Section 3 of the Tenders Act of the Canton of Lucerne 
detenriines that construction works and supplies shall as a rule be awarded 
following a competitive invitation for tenders. The Ordinance completing the 
Tenders Act provides in its Section 18 that the award shall fall to the cheapest 
offer, though it is also stated that, given the substantive requirements and the time-
limits involved, the lowest tender will not always be the cheapest. Section 19 lists 
further criteria to be considered in case of equal or similarly favourable offers. 
Section 22 provides that no reasons need be given to candidates whose offers have 
not been considered. 
 
It is true, in the Court's view, that these provisions set up a competitive scheme for 
the award of contracts concerning public works. But it is also true that they afford 
the public authorities considerable discretion when taking their decision. No right 
emerges from these provisions for any candidate to have any particular project 
carried out by the public authorities. 
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This view is confirmed by the decisions of the Administrative Court of the Canton 
of Lucerne of 16 July 1996, and of the Federal Court of 12 November 1996... The 
Court concludes that at no time could the applicants plausibly claim any particular 
right under domestic law. The  case  thus  falls  to  be  distinguished  from  that  of  
Tinnelly & Sons Ltd and others and McElduff and others v. the United Kingdom 
concerning a "right" arising from alleged discrimination of the candidates. 
 
Tapauksista Tinnelly & Sons ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta ja Marti AG ym. v. 
Sveitsi voidaan pääteilä, että hankintamenettelyä koskeva asia voi tulla 
ilrmisoikeusmomioistuimen tutkittavaksi 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuna 
oikeuteen pääsyä tai oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevana asiana, jos 
valittajat vetoavat hankintamenettelyssä tapahtuneeseen syrjintään. 
Ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytännössä syrjintä voi olla muuhunkin 
kuin tarjoajan tai ehdokkaan alkuperään (kotimaahan) perustuvaa. Sen sijaan 
vaikuttaa todennäköiseltä, että ihmisoikeustuomioistuin ei ota tutkittavakseen 
sellaisia hankintamenettelyjä koskevia valituksia, joissa on kysymys pelkästään 
tarjouskilpailun ratkaisuperustetta koskevasta riidasta (edullisin tarjous tai 
u—1,: —. —. ------—L.ii^        ,̂  .-3. .n,'     . ,̂  \     ..,,;lrlr ^;;;: ~    «" r-. 
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monnoisminmenettelyyn ei olekaan järjestetty, 
 
Koska ihmisoikeustuomioistuin kiinnittää ratkaisevaa huomiota kansalliseen 
lainsäädäntöön kokonaisuutena, Suomen osalta huomiota voitaisiin kiinnittää 
siihen, että Suomessa hankintamenettelyn saattamiseen tuomioistuimen 
tutkittavaksi on ollut arvoltaan vähäisiä hankintoja lukuun ottamatta mahdollista 
lain mukaan vuoden 1998 keväästä lähtien. Oikeustila on siten ollut vakiintunut. 
Suomen osalta huomiota voitaisiin kiinnittää myös siihen, että perustuslain 
säännökset, muun ohella perustuslain 21 §:n 1 momentin säännökset, ovat suoraan 
sovellettavia. 
 
Kansallisten raja-arvojen käyttöön oton vaikutuksia markkinaoikeuden työmäärään 
on tarkasteltu suppeasti hallituksen esityksen yleisperustelujen kohdassa 4.4 
Vaikutukset muutoksenhakumenettelyihin (s. 39). Perustelujen mukaan, vaikka 
"pieniä hankintoja" onkin saatettu markkinaoikeuteen vain vähän, 
muutoksenhakumahdollisuus on ohjannut välillisestä hankintayksiköiden 
toimintaa. Esityksen mukaan tätä seikkaa ei voida vähätellä, mutta toisaalta 
yritysten etu olisi, että oikeudenkäyntiriskin väheneminen johtaisi asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti siihen, että hankintamenettelyt    tulisivat   joustavimmiksi   
ja    tehokkaammiksi. 
Hallituksen esityksen mukaan joustavuuden ja tehokkuuden tosiasiallinen 
lisä^tyminen hyödyttäisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä eli juuri niitä 
yrityksiä, joita oikeusturvan kaventuminen toisaalta eniten haittaisi. 
 
Markkinaoikeudessa vuonna 2005 toteutuneet henkilöresussit olivat yhteensä 17,6 
htv (edellisvuonna 14,0 htv). Henkilötyövuosista kohdistui tuomarin virkoihin 7 
htv (edellisvuonna 6 htv), valmistelutehtävissä toimivien virkoihin 5 htv 
(edellisvuonna 3 htv) ja muihin virkoihin 5 htv. Vuonna 2005 markkinoikeudessa 
oli 5 vakinaista tuomarin virkaa. 
 
Vuonna 2005 markkinaoikeus ratkaisi 292 lainkäyttöasiaa. Ratkaistuista asioista 90 
% oli hankinta-asioita. Hankinta-asioissa hakemus hyväksyttiin 26 prosentissa 
(edellisvuonna 38 %) ja 33 prosentissa hylättiin (edellisvuonna 35 %). Tutkimatta 

http://cuuinsu.ua/
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jätettiin 8 prosenttia ja 33 prosentissa lausunnon antaminen raukesi. Yleisin syy 
raukeamiseen oli hakemuksen peruuttaminen. 
 
Vuonna 2005 markkinaoikeudessa ratkaistujen julkista hankintaa koskevien 
asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,4 kk. Vuonna 2005 markkinaoikeuteen 
saapui 608 uutta lainkäyttöasiaa, joista julkisia hankintoja oli 508 asiaa. Vuoden 
2006 alussa markkinaoikeudessa oli vireillä 505 lainkäyttöasiaa. 
 
Tällä hetkellä markkinoikeuden keskimääräinen käsittelyaika hankinta-asioissa on 
noin 8 kk. Markkinaoikeudessa on ratkaisematta 450 hankinta-asiaa. 
Tulosneuvotteluissa sovitun mukaisesti markkinaoikeudessa lienee tämän vuoden 
loppuessa ratkaisematta rriin paljon asioita, että se vastaa markkinoikeuden yli 
kahden vuoden työmäärää. Vuoden 2006 lopussa julkisten hankinta-asioiden 
kesldmääräinen käsittelyaika noussee noin 12 kk:een. 
 
Tarkasteltaessa jatko valitusalttiutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
markkinoikeuden päätöksistä (suurin ryhmä hankinta-asiat), voidaan todeta, että 
jatko valitusalttius on alentunut markkinaoikeuden perustamisvuodesta lähtien 
seuraavasti. 
 
Vuonna 2002 markkinaoikeus antoi 192 päätöstä ja valituksia korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen saapui maimttuna vuonna 64 (33,3 %).6 Vuonna 2003 
markkinaoikeus ratkaisi 247 asiaa, ja muutoksenhakuja korkeimpaan hallinto-
oikeuteen tehtiin 57 (23,1 %). Vuonna 2004 markkinaoikeus ratkaisi 263 asiaa ja 
valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin 63 (24,0 %). Vuonna 2005 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin 50 valitusta markkinaoikeuden ratkaisuista 
(292 mainittuna vuotena). Vuonna 2005 jatkovalitusalttius oli siten 17 prosentin 
luokkaa. 
Kehitykseen saattaa vaikuttaa tieto siitä, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
hankinta-asioiden käsittely on varsin hidasta. Vuonna 2005 korkeimmassa hallinto-
oikeudessa hankinta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 14,1 kk. 
Keskimääräinen käsittelyaika on hieman laskenut vuodesta 2003, jolloin hankinta-
asioissa keskimääräinen käsittelyaika oli yli 17 kk. 
 
Vuonna 2004 korkein hallinto-oikeus ratkaisi 43 hankinta-asiaa, joissa 33 
tapauksessa lopputulos ei muuttunut, 7 tapauksessa päätöstä muutettiin, kahdessa 
tapauksessa asia palautettiin ja yhdessä tapauksessa asia raukesi. Vuonna 2005 
korkein hallinto-oikeus ratkaisi 66 hankinta-asiaa. Päätös pysytettiin 42 
tapauksessa, muutettiin 9 tapauksessa ja asia palautettiin 10 tapauksessa. 
Tutkimatta jätettiin kolme valitusta ja kahdessa tapauksessa lausunnon antaminen 
raukesi. Jatkovalituksen kohteena olevista hankinta-asiaa koskevista 
markkinaoikeuden päätöksistä on siten pysytetty 77 prosenttia vuonna 2004 ja 64 
prosenttia vuonna 2005. 

Hallituksen esityksessä todetaan tarpeelliseksi, että muutosten vaikutuksia 
oikeussuojan toteutumiseen ja järjestelmän yleiseen avoimuuteen sekä 

                                            
Luvut perustuvat haUintotuomioistuinten toimintakertomukseen 2005. Niissä 
tarkastellaan toisaalta markkinaoikeuden mainittuna vuonna antamien raucaisujen 
ja KHO:een mainittuna vuonna markkainoikeuden päätöksistä saapuneiden vali-
tusten suhdetta. Jatkovalitukset eivät siten välttämättä kohdennu juuri tuona vuonna 
tehtyihin markkinaoikeuden ratkaisuihin. Tarkastelutapa antaa kuitenkin riittävää 
osviittaa jatkovalitusoikeuden käyttämisestä. 
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tehokkuuteen seurataan tarkasti, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan 
tarvittaessa ryhtyä. Hankintamenettelyjen oikeussuojajärjestelmän uudistamisen 
tarvetta harkittaessa on otettava huomioon myös EU:n puitteissa tapahtuva kehitys. 
 
Oikeusministeriö pitää hallituksen esityksessä tarkoitettua seurantaa hyvin 
tarpeellisena. Oletettavaa on, että uudesta lainsäädännöstä aiheutuu 
tulkintaongelmia, jotka voivat vaikuttaa erityisesti markkinaoikeuden työmäärään 
merkittävällä tavalla. Vaikutukset markkinaoikeuden työmääärään liittyvät koko 
hankintalainsäädännön tulkintakenttään ja lain toimivuuteen. Tulkintaongelmien 
syntymisen kannalta lainsäädännön selkeydellä on ratkaisevaa merkitystä. Tähän 
nähden ehdotetut kansalliset soveltamisalarajat eivät sellaisenaan ratkaise sitä, 
vähentyykö vai lisääntyykö markkinoikeuden työmäärä. 
 
Seurannassa tulee ottaa huomioon myös se, ohjaavatko kansalliset rajat 
soveltamista siten, että hartkintamenettelyissä nähdään tarpeelliseksi turvautua 
muihin, erityisesti kunnallisvalituksen käyttöalaan, kuuluviin oikeussuojakeinoihin. 
Oikeuspoliittisesti epätyydyttävä vaihtoehto olisi se, että kuntien harjkintatoimeen 
kohdistettaisiin laajasti kunnalhsvalituksia, joita käsiteltäisiin hankintakysymyksiin 
erikoistumattomissa hallinto-oikeuksissa. 

2. Yksityiskohtaiset huomautukset 2.1 

Hankintalakiehdotus 

8 § Palveluhankintoja koskevat poikkeukset 

Lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tätä lakia ei sovelleta 
palveluhankintoihin, jotka koskevat Kioton pöytäkirjan (SopS 61/2004) mukaisten 
päästöyksiköiden hankintaa. Perustelujen mukaan "näissä on tarkoitus soveltaa 
yhteisöoikeuden yleisiä periaatteita ja muita menettelytapoja" (s. 59). 
 
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 
Kioton pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta (SopS 12/2005) on tullut voimaan 16.2.2005 tasavallan 
presidentin antamalla asetuksella (SopS 13/2005). Lakitekstiin tämän itsenäisen 
kansainvälisen sopimuksen nimi tulee korjata oikeaksi. Myös sopimussarjan 
viitenumero on korjattava. 
 
 

9 § Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelualan hankinnat 
 
Lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia ei sovelleta erityisalojen 
hankintalain mukaista toimintaa varten tehtäviin hanMntoihin, lukuun ottamatta 
lain 9 §:n mukaisia postipalvelualan hankintoja tämän lain 87 §:ssä tarkoitetun 
siirtymäkauden loppuun. Lakiehdotuksen 9 §:n 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi siitä, että hankintalakia ei sovelleta erityisalojen hankintalaissa 
tarkoitettuja toimintoja varten tehtäviin hankmtoihin, joiden arvo ei ylitä 
erityisalojen hankintalain 12 §:n mukaisia EU-kynnysarvoja. 
 
Hankintalakia sovelletaan kuitenkin erityisalojen hankintalakiehdotuksen 61 §:n 
mukaan oikeusturvakemoihin (viittaus hankintalain 76-84 §). Oikeusministeriö 
esittää harkittavaksi, että hankintalain 9 §:n 1 momenttia täydennetään maininnalla 
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siitä, että tämän lain mukaisia oikeussuojakeinoja sovelletaan erityisalojen 
hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. 
 
 
 

53 § Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen 
tarjouskilpailusta 
 
Oikeusministeriö toteaa, että pykälän 3 momentin 2 kohdassa on syytä tarkentaa 
viittausta siinä tarkoitettuun yleissopimukseen esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
 
2) lahjominen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan nojalla sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan 
26 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn yleissopimuksen 3 artiklassa (jatkuu kuten 
HE:ssä). 
 
Oikeusministeriö kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ehdotuksen 4 momentin 
perustelut ja ehdotuksen sanamuoto eivät vastaa toisiaan. Momentin mukaan 
velvollisuudesta sulkea tarjouskilpailusta pykälässä tarkoitetusta rikoksesta 
tuomittu ehdokas tai tarjoaja "voidaan poiketa yleistä etua koskevan pakottavan 
syyn vuoksi". Perusteluissa (s. 97) todetaan kuitenkin, että poissulkemista voitaisiin 
yleistä etua koskevan pakottavan syyn lisäksi perustella sillä, ettei aiemmalla 
rikollisella menettelyllä ole merkitystä hankkeen toteuttamiselle esimerkiksi sen 
vuoksi, että tuomittu henkilö ei enää työskentele vastuuasemassa tarjouksen 
tehneessä yrityksessä. 
 
Oikeusministeriö ei näe sinänsä estettä sille, että poissulkemisvelvollisuutta 
lievennetään perusteluissa esitetyillä tai muulla vastaavilla kohtuussyillä. 
 
 

54 § Muut poissulkemisperusteet 
 
Pykälän 1 momentin 6 kohdan sanamuoto ei ole onnistunut, koska se viittaa 
rikolliseen tekoon ("syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen"). 
 
Pykälästä ei ilmene, millä tavoin hankintayksikkö voisi käyttää harkintavaltaansa 
harkitessaan ehdokkaan tai tarjoajan poissuljentaa tässä pykälässä tarkoitetulla 
perusteella. Tällaisen säännöksen muotoilulle tarjoavat pohjaa perusteluissa (s. 
97/11) esitetyt näkemykset, joiden mukaan poissulkemista koskevassa harkinnassa 
tulisi ottaa huomioon esimerkiksi rikkomuksen tai laimirdyönnin vakavuus, laatu ja 
laajuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet 
seuraamukset sekä rikkomukseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset 
korjaavat teot. 
 
 

75 § Asiakirjojen salassapito 
 
Lakiehdotuksen 75 §:ssä on säännökset julkisuussääntelystä. Tarkoituksena on 
ilmeisesti, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 
jäljempänä julkisuuslaki) asianosaisjulkisuutta ja sen toteuttamiseen liittyviä 
säännöksiä sovellettaisiin silloinkin, kun hankintayksikköön ei muutoin 
sovellettaisi julkisuuslakia. 
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Sääntelyä näyttäisi olevan tarpeen täsmentää. Nyt ehdotetussa muotoilussa saattaa 
jäädä tulkinnanvaraiseksi, mikä on ehdotuksen vaikutus julkisuuslain 
soveltamiseen, ts. kaventaisiko ehdotus julkisuuslain soveltamista viranomaisissa. 
Kysymyksen voi herättää se, että lakiehdotuksen lopussa on säännös julkisuuslain 
muutoksenhakusäännösten soveltamisesta mainitussa laissa tarkoitettuihin 
viranomaisiin. Säännösehdotuksessa ei myöskään ole otettu huomioon, että 
julkisuuslain soveltaminen voi perustua erityislaissa olevaan säännökseen. 
Säännösehdotus on rakennettu siten, että siinä lueteltaisiin ne julkisuuslain 
säännökset, jotka tulisivat sovellettaviksi. Vaikka pykäläluetteloa saatettai-siinkin 
selvyyssyistä puoltaa, luetteloon sisältyy riski siitä, että säännöksiä ei tulkita 
sääntelyjärjestelmän kokonaisuus huomioon ottaen. 
 
Ehdotetussa muotoilussa huomiota kiinnittää esimerkiksi se, että viitattujen 
säännösten luettelosta puuttuu julkisuuslain 17 §, joka sisältää tulkintaa koskevat 
säännökset, sekä lain 10 §. Mainitut pykälät ovat erittäin merkittävä julkisuuslain 
soveltamisen kannalta, koska ne osoittavat tulkintaperiaatteet ratkaistaessa 
julkisuuslakiin perustuvaa tiedonsaantipyyntöä samoin kuin sen, että tiedonsaanti 
on toteutettava maksimaalisesti. Luettelossa ei myöskään ole mainittu asiakirjan 
julkiseksi tulemista koskevia lain 6 ja 7 §:ää, jotka ovat merkityksellisiä myös 
hankinta-asioissa. 
 
Sovellettavien pykälien luettelointiin liittyvien epäkohtien vuoksi suositel-
tavampana vaihtoehtona olisi mainita säännöksessä ne asiat, joita koskevaa 
julkisuuslain sääntelyä olisi noudatettava. 
 
Pykälän otsikko ei myöskään ole täysin osuva. Muutoksenhakua koskevat 
säännökset olisi asianmukaisinta erottaa omaksi momentikseen. 
 
Edellä mainitut epäkohdat voitaisiin poistaa muotoilemalla lakiehdotuksen 75 § 
esimerkiksi seuraavasti: 

 
 
75 § Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltaminen 
 
Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen 
tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia (621/1999), jos hankintayksikkö on 
mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen tai jos sen on muualla 
laissa olevan säännöksen perusteella noudatettava sanottua lakia. 
 
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön järjestämään 
tarjouskilpailuun osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen 
käsittelyä varten laadituista ja saaduista asiakirjoista sekä 
hankintayksikön palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuuteen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään asianosaisen oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan 
julkisuuden määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan asian 
käsittelemisestä ja ratkaisemista. 
 
Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon saantia 
asiakirjasta koskeva asia, saa hakea muutosta siten kuin vi-
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ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:ssä 
säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin 
viranomaisena toimivan hankintayksikön päätöksestä tehdyn 
valituksen on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirin alueella 
hankintayksikkö sijaitsee. 

 
 

Ehdotuksen 1 momentista ilmenisi pääsääntö. Jos kysymys on julkisuuslaissa 
tarkoitetusta viranomaisesta, noudatetaan julkisuuslakia. Julkisuuslakia 
noudatetaan myös, jos muualla laissa on säännös, jossa julkisuuslaki on säädetty 
noudatettavaksi. Tällaisista erityissäännöksistä voidaan mainita esimerkkinä 
kirkkolain 25 luvun 8 § (706/1999). 
 
Ehdotetussa 2 momentissa ei lueteltaisi sovellettavia julkisuuslain säännöksiä, vaan 
ilmaistaisiin ne julkisuuslain sääntelyosiot, joita julkisuuslain soveltamisen 
ulkopuolelle muutoin jäävän hankintayksikön olisi sovellettava. Hankintayksikön 
olisi sovellettava julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä. Tällä 
viitataan erityisesti julkisuuslain 11 §:ään. 
 
Toiseksi olisi sovellettava asiakirjan julkisuuden määräytymistä koskevia 
säännöksiä. Tällä tarkoitettaisiin kaikkia niitä julkisuuslain säännöksiä, joiden 
perusteella tiedonsaantioikeus määräytyy (lain 5, 6 ja 7 § sekä 22-24 §, samoin 
kuin tulkintaan ja toteuttamiseen liittyvät 10 ja 17 §). 
 
Kolmanneksi olisi sovellettava julkisuuslain tiedonsaantiasian käsittelemistä ja 
ratkaisemista koskevia säännöksiä. Tällä viitattaisiin erityisesti lain 13-16 §:ään. 
 
Muutoksenhakua varten on sinänsä tarpeen todeta, miten määräytyy toimivaltainen 
hallinto-oikeus siinä tapauksessa, että asiakirjan julkisuutta koskevan asian 
ratkaissut hankintayksikkö ei ole viranomainen. Hallintolainkäyttölain 10 §:n 
säännökset huomioon ottaen toimivaltainen hallinto-oikeus on määriteltävä 
erikseen. 
 
Lakiehdotuksessa käytettäväksi ehdotettu toimivaltaperuste (HLL 12 §) johtaa 
siihen, että näissä asioissa valittajan kotipaikka määrää toimivaltaisen 
tuomioistuimen. Tilanteessa, jossa samaa asiakirjaa on pyytänyt useampi ja 
hankintayksikkö on hylännyt pyynnöt, valitukset voisivat ohjautua samasta asiasta 
kahteen eri hallinto-oikeuteen. Tämän vuoksi toimivallan määräytymisperusteena 
oli selvempää käyttää hankintayksikön sijaintia. 
 
 

86 § Tarkemmat säännökset 
 
Lakiehdotuksen 86 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 
tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoitetun valtionhallinnon 
hankintatoimen järjestämisestä ja hankintatoimen periaatteista. 
 
Ehdotuksen perustelujen mukaan tämän säännöksen nojalla "esimerkiksi 
hankintatoimen yleisestä ohjauksesta vastaava valtiovarainministeriö voisi antaa 
tarkempia säännöksiä 1 §:n 2 momentin soveltamisesta valtionhallinnon 
hankintatoimen järj estämisestä". 
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Oikeusministeriö huomauttaa siitä, että asetuksenantovaltuutta ei ole kirjoitettu 
suhdelegointisäannökseksi. Tämän vuoksi asetuksenantovaltuudella ei voida 
delegoida asetuksenantovaltuutta ministeriölle. Jos valtiovarainministeriölle 
halutaan uskoa valtuutussäannöksin asetuksenantovaltuus valtionhallinnon 
hankintatoimen järjestämisen yleisistä perusteista, tästä tulisi säätää erikseen. 
 
 

85 § Tietojen antaminen 
 
Pykälän 2 momentin mukaan evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien 
asiakirjojen julkisuusta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään kirkkolaissa. 
 
Kirkkolain 23 luvun 8 §:ssä säädetään julkisuuslain soveltamisesta siinä mainituin 
poikkeuksin yleisesti kirkollishallinnossa. Hankintalakiehdotuk-sen viittaussäännös 
ei kata kaikkia evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimivia viranomaisiksi 
luettavia hankintayksikköjä. Lakiehdotuksen 85 §:n 2 momentin säännösehdotus 
tulisi tarpeettomana poistaa (vrt. 75 §:ään esitetty muotoilu). 
 
Muuta hankintalakiehdotuksesta 
 
Hallituksen esityksen yleisperusteluissa (s. 22) todetaan, että kaukolämpö-
toiminnan harjoittaminen ei ole luvanvaraista. Vastaavasti esityksen sivulla 23 
todetaan, että soiden ottaminen turvetuotantoon ja turpeen tuotanto ovat 
luvanvaraista toimintaa. Perusteluissa viitataan tältä osin ympäristöluvan 
tarpeeseen. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) energian 
tuotantoon kuuluvat yli 5 megawatin voimalaitokset, jotka käyttävät öljyä, 
kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasu tai muuta poltettavaa ainetta, ovat velvollisia 
hakemaan ympäristöluvan. 
 
 

2.2 Erityisalojen hankintalaki 
 
Lakiehdotuksen tekstissä on huomattava määrä kielioppivirheitä ja kirjoi-
tusvirheitä. Näin esimerkiksi: 

• 9 §:n mukaan tätä lakia sovelletaan postipalvelulain (313/2001) mukaisten 
postipalvelujen tarjoamiseen "sen mukaan kun 63 §:ssä säädetään" (po. sen 
mukaan kuin). 

• 23 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoitetuista erityisalojen 
hankintadirektiivissä edellytetyistä "ilmoitusvelvoitteista kuten ilmoitusten 
sisällöstä" jne. (pilkku puuttuu kuten-sanan edestä). 

• 24 §:ssä kirjoitetaan lainkohdat virheellisesti ilman taivutusta (ei siis 4 § 
13 kohdassa vaan 14 §:n 3 kohdassa). 

• 25 § :n 1 ja 4 momentissa pilkkuvirheitä. 
• 40 §:n 2 momentin 4 kohdassa käytetään vaikeasti avautuvaa tekstiä 

"olettaen niiden olevan suorituskykyä tai mikäli ne ovat suorituskykyä tai 
toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten mukaisia" 
(perusteluissa todetaan, että kysymys on siitä, että hankintayksikkö voisi 
ilmoittaa pitävänsä tiettyjä standardeja tai muita teknisiä määrittelyjä 
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olettamana suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien 
vaatimusten täyttymisestä); samaa epäselvää ilmaisua käytetään 
hankintalakiehdotuksen 44 §:n 2 momentin 4 kohdassa. 

• 51 § :n 2 momentissa puhutaan selvityksen hankkimisesta "ympäris-
tönhoitotoimenpiteistä"; perustelujen nojalla kysymys näyttää kuitenkin 
olevan siitä, täyttääkö ehdokkaan tai toimittajan oma järjestelmä 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. 

 
Edellä hankintalakiehdotuksen 53 §:stä esitetyt täsmentämistä koskevat tarpeet 
koskevat erityisalojen hankintalakiehdotuksen 50 §:ää. Oikeusministeriö ei pidä 50 
§:n 5 momentin sanamuotoa onnistuneena ("oikeus halutessaan sulkea"...). 
Harkintavalta tarkentuisi, jos momentissa todettaisiin, että siinä tarkoitetulla 
hankintayksiköllä (muu kuin viranomainen) on oikeus sulkea ehdokas tai tarjoaja 
tarjouskilpailun ulkopuolelle tässä pykälässä mainituilla perusteilla. 
 
Edellä hankintalakiehdotuksen 75 §:stä esitetyt huomautukset koskevat vastaavalla 
tavalla erityisalojen hankintalakiehdotuksen 60 §:ää. 



 

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

Hallituksen esitys (HE 50/2006 vp) 

Lisäys oikeusministeriön 17.5.2005 lausuntoon 

2. lakiehdotus 
 
 
Lakiehdotuksen 25 §:ssä on säännökset toimittajarekisteristä. Säännösehdotuksista eikä sen 
perusteluista ei ole saatavissa tietoa siitä, voiko tähän rekisteriin sisältyä myös henkilötietoja, 
esim. tietoja luonnollisista henkilöistä elinkeinonharjoittajina ja minkälaisia tietoja rekisteriin 
ylimalkaan sisältyy. Rekisterin ja sen tietojen julkisuutta ja muuta käsittelyä koskevaa arviointia 
ei ole tämän vuoksi suoritettavissa. Kun erityissäännöksiä mainituista seikoista ei ehdoteta 
säädettäviksi, rekisteriin tulisi sovellettaviksi yleiset informaatio-oikeudelliset säädökset, ts. laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) samoin kuin henkilötietolaki (523/1999) niiltä 
osin kuin rekisteriin on mahdollisesti talletettu henkilötietoja. 
 
Jos rekisteriin talletetaan henkilötietoja, on tarpeen kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. 
Vaikka henkilön toimiminen elinkeinotoiminnassa ja sitä koskevat tiedot eivät kuulukaan 
yksityisyyden suojan ydinalueeseen, niitä koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon 
perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetty edellytys henkilötietojen suojan säätämisestä lailla. 
Henkilötietolaki on tällainen henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki. Sen säännösten 
soveltamisen kannalta keskeistä on, mikä on rekisterin käyttötarkoitus. Jos toimittajarekisteriin 
on tarkoitus tallettaa myös henkilötietoja, säännöksistä tulisi ilmetä rekisterin käyttötarkoitus nyt 
ehdotettua täsmällisemmin. Asianmukaista olisi myös ottaa muilta osin viittaus 
henkilötietolakiin. Jos tarkoituksena on, että toimittajarekisteristä voidaan luovuttaa laajemmassa 
määrin tietoja, tätä koskeva erityissäännös olisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 16 §:n 3 momentti huomioon ottaen annettavaan lakiin. 
 
Ehdotettu sääntely merkitsee, että muilla viranomaisella ei ole oikeutta saada rekisteristä tietoja 
miltä osin kuin siihen mahdollisesti sisältyy salassa pidettäviä tietoja. 
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Kvnnvsarvoien kolmiportaisuus sekä soveltamisalan rajaus 
 
On hyvä, että hankintalaki rakentuu vain kolmen portaan varaan eli hankintoihin, 
joissa 
- hankintalakia ei sovelleta, 

 



 

 

-sovelletaan hankintalain kansallisia kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia 
säännöksiä tai 
- sovelletaan EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä. 
 
Lain soveltamisalan rajaamista esityksen 15 §: n mukaan siten, ettei lakia sovellettaisi 
kansallisen kynnysarvon alittaviin hanMntoihin, on perusteltuna. 
 
Vanhan lain vähäisen hankinnan määrittely on ollut vaikeaa ja on toisaalta aiheuttanut 
sen, että muodolliseen hankintamenettelyyn on ryhdytty varmuuden vuoksi vaikka 
hankinnan aiheuttama työmäärä ja hankintamenettelystä aiheutuneet kustannukset 
ovat kohtuuttoman suuret saatuun hyötyyn nähden. 
 
Vaikka 15 000 euron raja on viranomaishankinnoissa katsottava käytännössä 
sopivaksi, se saattaa kuitenkin mm. alueiden kehittämisohjelmia toteuttavissa 
hankkeissa olla hankkeen kokonaiskustannusarvioon nähden melko suuri, 
mahdollistaen mm. sisäpiiritoiniinnan niin, että tavara- ja palveluhankinnat tehdään 
pääosin omasta lähipiiristä. Tämä asettaa vaatimuksia organisaatioiden sisäisille 
ohjeille, jotta edellä mainitun ongelman lisäksi estettäisiin mm. hankintojen 
keinotekoinen osittaminen. 
 
Kuntien hankintapäätöksiä kynnysarvot alittavissa hankinnoissa rajaavat har-
kintavallan rajoitusperiaatteet, joihin kuuluvat myös syrjimättömyys-, avoi-
muusperiaate ja tasa-arvoisen kohtelun periaate. Kunnan päätöksistä voi hakea 
muutosta kuntalain perusteella, joten tältä osin muutoksenhakuoikeuskin on turvattu. 
Kuntien hankinnat ovat kuntakoon perusteella erilaisia eikä omia erillisiä 
menettelysäännöksiä pienehköihin hankmtoihin voida pitää tarpeellisina. 
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Sidosvksikköhankinnat 
 
Ehdotetun hankintalain 10 §:n sidosyksikköhankintasäannös on ongelmallinen. 
Säännös on muotoiltu EY-tuomioistuimen sangen vähäisen oikeuskäytännön 
perusteella ilman, että perusteluissa olisi käyty läpi, soveltuuko säännös esimerkiksi 
kuntakentän erilaisiin yhteistoimintamuotoihin. Vaikka sidosyksik-köhankintoja 
koskeva oikeuskäytäntö on vasta kehittymässä, pitäisi säännöksessä tai ainakin 
perusteluissa pyrkiä selventämään, mitä säännöksellä tarkoitetaan. 
 
Erityisesti selventämistä vaatisi hankinnan ja kuntien yhteistoimintamuotojen välinen 
raja. Esityksessä tulisi käydä ilmi, ettei hankinnoiksi lainkaan katsottaisi tai että 
sidosyksikköhankinnoiksi katsottaisiin 
- lakisääteisen kuntayhtymän (erityissairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja 
maakuntien liitot) lakisääteiset tehtävät, 
- lakisääteisten kuntayhtymien perussopimuksensa perusteella hoitamat vapaaehtoiset 
tehtävät, 
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- vapaaehtoisten kuntayhtymien hoitamat lakisääteiset tehtävät, 
- vapaaehtoisten kuntayhtymien perussopimuksen perusteella hoitamat vapaaehtoiset 
tehtävät ja 
- isäntäkuntaan perustetun yhteiseen toimielimeen perustuvat palvelujen tuot-
tamismuodot. 
 
Esityksessä kuntien omistamien yhtiöiden asema kaipaisi myös pidemmälle menevää 
tulkintaa. Ilmeisesti oikeuskäytännön kautta tulee selviämään, katsotaanko 
sidosyksildcöhankirmoiksi kuntien vapaaehtoisen tehtävän hoitamiseksi perustamien 
osakeyhtiöiden tuottamat palvelut, esimerkiksi kirjanpidon ja palkkahallinnon 
hoitamista koskevat palvelut. 
 
Valtion puolella sidosyksikköongelma tulee konkreettisesti esille valtion liikelaitos 
Senaatti-kiinteistöjen kohdalla. Lain perusteluissa (s. 61) on todettu, että valtio on yksi 
oikeushenkilö, johon kuuluu mm. ministeriöt, virastot ja muut valtakunnalliset 
hallintoelimet ja niiden välisissä suhteissa ei yleensä olisi kysymys 
hankintalainsäädännön alaan kuuluvista sopimuksista. 
 
Toisaalta valtiovarainministeriötä lukuun ottamatta muilla hankintayksiköillä ei ole 
hankintalakiesityksessä edellytettyä määräysvaltaa liiketaloudelliseen voittoon 
tähtäävään Senaatti-kimteistöihin ja tällä perusteella Senaattikiinteistöt ei olisi ns. 
sidosyksikkö. Lain voimaan tullessa käytäntö tulee siis olemaan epäselvä. 
 
Tarjousmenettelyt 
 
Hankintalaki esitys sisältää esityksen siitä, että tarjouskriteerien toteutumisen arviointi 
on tehtävä ennalta määriteltyjä pamokertoimia ja pisteytysmenettelyä käyttäen. 
Kriteerien tärkeysjärjestyksen määrittely etukäteen on paikallaan, mutta 
pisteytysmenettelyn käyttämistä voidaan pitää erittäin työläänä hankintayksikön 
kannalta ja se vaatii erityistä ammattitaitoa virkamiehiltä. 

 
Rakennerahasto- ohjelmien ja muiden alueiden keMttämisohjelmien alku-, väli 

- ja loppuarvioinnit ovat eräs sisäasiainministeriön merkittävä alue, johon sovelletaan 
lakia julkisista harikinnoista Keskeinen ja eniten kysymyksiä aiheut- 
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tava osio ovat ministeriön rahoittamat tutkimukset ja selvitykset. Hankintalaki 
edellyttää huomattavaa virkamiesten työskentelytapojen muuttamista ja osaamisen 
kehittämistä palvelujen tuotteistamiseen ja hankkimiseen ostopalveluina. 
 
Uusi hankintalaki menettelyineen tulee olemaan edellistä huomattavasti mut-
kikkaampi. Hankinnan vieminen lainmukaisena prosessina läpi on erittäin vaikeaa, 
koska, muotovirheiden ja tulkintamahdollisuuksien määrä on runsas, mm ehdokkaiden 
ja tuotteiden kelpoisuusvaatimuksia arvioitaessa. Hankintayksikön on pystyttävä 
osoittamaan kaikista prosessin vaiheista, että se on menetellyt tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi. Päätösten ja vertailujen asianmukainen perusteluja dokumentointi 
kirjallisesti korostuvat. Ongelmana on myös julkisuuslain mukaisen 
avoimuusperiaatteen soveltaminen kun toisessa vaakakupissa on mahdollinen liike- ja 
ammattisalaisuus, jonka paljastamisesta voi seurata vahingonkorvausvaatimus. 
 
Menettelyjen edelleen vaikeutuminen lain myötä tarkoittaa, että hartkintatoi-men 
osaamista ja voimavaroja on pakko lisätä ja keskittää ministeriöissä ja virastoissa, jotta 
uuden lain vaatimuksista selvitään kohtuullisin resurssein. 
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On huomattava, että lakiin ei sisälly kauppa-ja sopimusoikeudellisia ohjeita ja 
menettelytapoja eikä se siten tehosta taloudellista onnistumista hankinnoissa. 
 
 
 
 
 

Tuottavuusvirkamies       Pekka Taipale 

TIEDOKSI Kansliapäällikkö Ritva Viljanen 
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KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ       Muistio HE 50/2006 vp 
Hallitusneuvos Elise Pekkala 8.5.2006 
Ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 
 
 
 
EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNTA 12.5.2006 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI JULKISISTA HANKINNOISTA SEKÄ 
VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVIEN 
YKSIKÖIDEN HANKINNOISTA 
 
1.    Esityksen keskeinen s isältö 
 



 

 

1.1. Direktiivien ja oikeuskäytännön huomioiminen sekä perustuslaista johtuvat muutos- 
tarpeet 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista hankinnoista (hankintalaki), jossa säädettäisiin julkisten 
viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailut-tamismenettelyistä 
ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat 
kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi-ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (erityisalojen hankintalaki). 
 
Esityksellä saatettaisiin voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara-ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/18/EY) ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (2004/17/EY). Esityksessä huomioitaisiin myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö. 
 
Perustuslain 80 §:n mukaisesti lakeihin sisältyisivät aiemmin asetuksilla säädetyt kilpailuttamisme-nettelyn eri 
vaiheet ja asetuksella tultaisiin säätämään eräistä teknisemmistä määräyksistä, kuten ilmoitusmenettelystä ja 
sähköisestä hankintamenettelystä. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset korvaisivat vuonna 1992 annetun lain 
julkisista hankinnoista sekä sen nojalla annetut neljä asetusta. Samalla kumottaisiin asetus hankinnoista, joihin 
ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista. 
 
1.2. Keskeiset sisällölliset muutokset 
 
1.2.1. Direktiiveistä johtuvat muutokset 

Ehdotettujen lakien sisältö vastaisi pääosin voimassaolevaa hankintalainsäädäntöä. Direktiiveistä johtuvat 
keskeisimmät muutokset koskisivat yhteishankintayksikön asemaa, eräisiin vakaviin rikoksiin syyllistyneiden 
tarjoajien pakollista poissulkemista, uusia kilpailuttamismenettelyjä ja ilmoitus-kanavia sekä tarjousten 
vertailuperusteiden pakollista painottamista. 
 
Ehdotettua hankintalakia sovellettaisiin, kuten nykyistä hankintalakia, valtion, kuntien ja kuntayhtymien, 
evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan ja niiden seurakuntien hankintoihin, valtion 
liikelaitoksiin sekä sellaisiin hankinnan tekijöihin, jotka ovat saaneet hankintaan tukea yli puolet hankinnan 
arvosta. Ehdotettua hankintalakia sovellettaisiin myös sellaisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin, jotka eivät ole 
luonteeltaan kaupallisia tai teollisia ja joiden rahoituksesta, hallinnosta tai johdosta viranomaiset päättävät. 
Molempien lakien soveltamisalasta suljettaisiin 

2 
 

pois aiempaan tapaan mm. salassa pidettävät ja sotilaalliseen käyttöön tehtävät hankinnat sekä eräät 
palveluhankinnat. 
 
EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista olisi julkaistava ilmoitus EU:n virallisessa lehdessä. Han-
kintalakiehdotuksen mukaan tätä pienemmistä kansallisten kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista olisi 
ilmoitettava ainoastaan Suomessa. Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot ovat tavara- ja pal-
veluhankinnoissa 211 000 euroa (137 000 euroa eräillä keskushallinnon viranomaisilla) sekä raken-
nusurakoissa 5 278 000 euroa. 
 
EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovellettaisiin direktiivien mukaisia yksityiskohtaisia kilpailuttamisin 
snettelyjä. Vaihtoehtoisia menettelyjä olisivat lähinnä avoin- ja rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettely. 
Uutena mahdollisuutena olisivat mm. aiempaa joustavammat kilpailullinen neuvottelumenettelyjä 
puitejärjestely. Sähköisten ilmoituskanavien käyttämisellä voitaisiin lyhentää menettelyn eri vaiheisiin 
liittyviä määräaikoja. Sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat voitaisiin huomioida teknisissä eritelmissä 



 

 

sopimuksen tekoperusteina. Tarjouksen valintaperuste olisi ilmoitettava ennakolta, samoin painotetut 
vertailuperusteet. 
 
Muutoksenhakumenettelyihin ei esitetä laajempia muutoksia, koska asiasta annettaneen uusi direktiiviehdotus 
kuluvan kevään aikana. Hakijan vastuuta oikeudenkäyntikuluista ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi. 

1.2.2. Oikeuskäytännöstä johtuvat muutokset 

Kansalliset kynnysarvot 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuen myös direktiivien kynnysarvot alittavissa 
hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksia koskevissa hankinnoissa olisi aiemmasta poiketen julkaistava 
ilmoitus. Hankintalain kansalliseksi kynnysarvoksi esitetään tavara- ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa, 
terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa sekä eräissä työhallinnon koulutuspalveluissa 50 000 euroaja 
rakennusurakoissa 100 000 euroa. Lainsäädäntöä ei sovellettaisi lainkaan kansallista kynnysarvoa pienempiin 
hankintoihin. 
 
EU-kynnysarvot alittaviin hankintoihin, toissijaisiin palveluhankintoihin sekä käyttöoikeussopimuksiin ja 
käyttöoikeusurakoihin ei esitetä säädettäväksi yhtä yksityiskohtaisia menettelytapoja kuin mitä direktiiveissä 
on. Tältä osin säädettäisiin vain kilpailuttamismenettelyistä, ilmoittamisesta, tarjouksen keskeisestä sisällöstä 
sekä tarjouksen ja tarjoajan valinnasta. Neuvottelumenettelyn käyttö olisi EU-kynnysarvot ylittäviin 
hankintoihin nähden huomattavasti väljempää mm. palvelujen osalta. 
 
Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin huomioida aiempaa selkeämmin asiakasnäkökulma ja muut 
näihin palveluihin liittyvät erityispiirteet. Suorahankintojen käyttö olisi mahdollista erityisesti yksittäistä 
asiakasta koskevissa tilanteissa. Tarjoajan ja tarjouksen valinnassa noudatettaisiin samoja pääperiaatteita kuin 
EU-kynnysarvot ylittävissäkin hankinnoissa, mutta esimerkiksi ver-tailuperusteita ei tarvitsisi painottaa 
ennakolta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin lakia ei sovellettaisi lainkaan, joten tältä osin 
hankintayksiköt voisivat soveltaa omia ohjeitaan. Ohjeiden olisi kuitenkin täytettävä perustamissopimuksen 
vaatimukset avoimuudesta ja syrjimättömyydestä. 
 
Sidosyksikköhankinnat ja kuntayhteistyö 
EY-trjomioistuimen oikeuskäytännössä tehdyt tulkinnat ns. sidosyksiköiden asemasta mahdollistaisivat suorat 
ostot vain sellaisilta hankintayksikön määräysvallassa olevilta yksiköiltä, jotka eivät toimi kaupallisilla 
markkinoilla. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö valvoo sidosyksik-köä kuten se valvoo omaa 
toimintaansa. Oikeuskäytännön mukaan suorahankinnat mahdollistavan sidosyksikön voivat omistaa yhdessä 
useammatkin hankintayksiköt, mutta mukana ei saa olla yksityisiä omistajia. Sopimusperusteinen 
kuntayhteistyö olisi mahdollista silloin, kun toiminta on yhteisesti järjestettyä jonkun yhteisen toimielimen 
puitteissa. Ehdotettu säätely perustuu yhteisön oikeuskäytäntöön. Uusia EY-tuomioistuimen tulkintoja 
esimerkiksi kuntayhteistyöstä ja suorahankin-noista saataneen kuluvan vuoden aikana. 
 
1.3.  Erityisalojen hankintalaki 

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ehdotettu 
laki koskisi vain näillä aloilla toimivien yksiköiden EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. EU-kynnysarvot 
ovat tavaroita ja palveluja koskevien hankintasopimusten osalta 422 000 euroaja rakennusurakoita koskevien 
hankintasopimusten osalta 5 278 000 euroa. Erityisaloja koskeva laki vastaisi pääpiirteissään hankintalakia. 
Hankintamenettelyt olisivat kuitenkin joustavammat ja esimerkiksi neuvottelumenettelyn käytölle ei olisi 
rajoituksia, joten se olisi aina käytettävissä samoin edellytyksin kuin avoin ja rajoitettu menettely. 
Erityisalojen hankintalaissa ei säädettäisi EU-kynnysarvot alittavien hankintojen kilpailuttamismenettelyistä. 
Perustamissopimuksen säännökset ja periaatteet edellyttävät, että myös näissä hankinnoissa 
hankintayksiköiden olisi turvattava riittävä avoimuus sekä tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 
 



 

 

2. Esityksen taloudelliset, julkis taloudelliset ja yritysvaikutukset, vaikutukset 
muutoksenhakumenette lyihin ja viranomais ten to imintaan sekä ympä-
ris tövaikutukset 

Taloudellisilta vaikutuksiltaan tärkeimmät muutosehdotukset olisivat hankintalakiin sisältyvät ehdotukset 
kansallisten kynnysarvojen sääntelystä ja ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen. Ehdotuksen taloudellisia 
vaikutuksia arvioidaan laajemmin hallituksen esitykseen liittyvässä vaikutusar-vioselvityksessä (Kauppa-ja 
teollisuusministeriön julkaisu 18/2006; saatavissa osoitteessa wvvrw.ktm.fi/julkaisurekisteri). 
Julkistaloudellisia vaikutuksia arvioitaessa rakenteellisesti suurin ja menettelyitä olennaisesti yksinkertaistava 
muutos olisi kansallisten kynnysarvojen sääntelystä johtuva rajaus soveltamisalaan. Lukumääräisesti suurin 
osa tehtävistä hankintapäätöksistä jäisi jatkossa hankintalainsäädännön ulkopuolelle. Kansallisten 
kynnysarvojen alapuolelle jäävissä hankinnoissa noudatettaisiin hallinnon yleisiä periaatteita ja 
hankintayksiköiden omia ohjausjärjestelmiä. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen lisäisi jonkin verran 
kilpailuttamiseen liittyviä hallinnollisia töitä ja kustannuksia. Koska tarjouspyyntö on kuitenkin käytännössä 
aina kirjallinen, saataisiin ilmoitukseen tarvittavat tiedot yleensä tarjouspyynnöstä. Tiedot voisi lähettää 
sähköisesti ilmoituksia hoitavaan yksikköön. Ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta seuraisi merkittävä 
julkisten hankintojen markkinoiden avoimuuden lisääntyminen. Tarjoajat saisivat helposti ja keskitetysti 
tiedon vireillä olevista alansa hankinnoista ja ne pystyisivät tekemään tarjouksia huomattavasti nykyistä 
tehokkaammin. Kuntasektorilla ilmoitusvelvollisuus koskisi vuosittain arviolta noin 20 000 - 30 000 han- 
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Yritysvaikutusten osalta ehdotettujen muutosten vaikutukset voivat olla kaksisuuntaisia: Ensinnäkin 
kilpailuttaminen ja tarjouspyyntöihin vastaaminen aiheuttaa kustannuksia myös tarjoajille, joten yk-
sinkertaisemmat menettelyt EU-kynnysarvojen ali olevissa hankinnoissa vähentävät myös tarjoajien kuluja. 
Toisaalta mikäli hankintayksiköt ryhtyisivät pienemmissä hankinnoissa soveltamaan aiempaa laajemmin 
suorahankintoja voisi se rajoittaa yritysten mahdollisuuksia tarjota tavaroita ja palveluja julkiselle sektorille. 
 
Muutoksenhakumenettelyjen osalta kyrmysarvosääntely merkitsisi sitä, että yrityksillä ei enää olisi 
mahdollisuutta valittaa pienemmistä, kansallisten kynnysarvojen alle jäävistä hankintapäätöksistä 
markkinaoikeuteen. Yrityksille markkinaoikeuskäsittely on ollut suhteellisen edullinen ja tehokas 
muutoksenhakukeino, jonka poistumista voidaan pitää periaatteessa ongelmallisena. Hankintayksi-köiden 
näkökulmasta valitusmahdollisuuden rajaamisella on katsottu olevan suuri merkitys sen vuoksi, että riskistä 
joutua markkinaoikeuskäsittelyyn on saattanut aiheutua tarpeettoman raskaita hankintamenettelyltä ja 
ylimääräisiä kustannuksia. Markkinaoikeusmenettelyyn saatetaan kuitenkin erittäin pieni osa kaikista 
hankintapäätöksistä, joten muutoksesta ei yllä todetusta huolimatta voida katsoa aiheutuvan merkittävää 
oikeussuojaongelmaa. 
 
Esityksen vaikutukset viranomaisten toimintaan ovat vähäisiä, koska ehdotukset ovat keskeisiltä osin 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Hankintayksiköt voivat edelleen organisoida toimintansa 
haluamallaan tavalla. Kansallisen kynnysarvon nostaminen esitetylle tasolle vapauttaisi huomattavan määrän 
nyt hankintalain soveltamisen piiriin kuuluvista hankinnoista. Kilpailuttamiseen käytettäviä resursseja 
voitaisiin pienempien hankintojen osalta vähentää, erityisesti puitejärjestelyjä käytettäessä. 
Kilpailuttamismenettelyiden asianmukainen hoitaminen vaatii toisaalta jo nykyisinkin panostusta hankinta-
asioita hoitavien henkilöiden ammatilliseen osaamiseen. Uusien hankintajärjestelmien (mm. sähköinen 
hankintajärjestelmä) käyttöönotto edellyttää aikanaan lisäpanostusta sekä henkilöstöön että muihin 
resursseihin; toisaalta uudet menetelmät tulevat osaltaan nopeuttamaan prosesseja ja vähentämään 
hallinnollista työtä. 
 
Ympäristönäkökohtia voidaan käyttää yhtenä arviointiperusteena tarjouksen valinnassa ja muissa 
hankintamenettelyn vaiheissa, kuten hankinnan suunnittelussa, tarjoajien ja ehdokkaiden valinnassa sekä 
sopimuksen tekovaiheessa. Uusien hankintadirektiivien säännökset vastaavat pitkälti komission tiedonannossa 
esitettyjä näkemyksiä ympäristöasioiden huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa. Direktiivien 
vaatimukset on sisällytetty ehdotettuun lainsäädäntöön. 

http://wvvrw.ktm.fi/julkaisurekisteri
http://vc4jti.lt/Iio


 

 

 
3.  Erity isalojen hankintalain keskeiset vaikutukset 

Erityisalojen hankintalaki koskisi vesi-ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Laki vastaisi pääosin voimassa olevaa sääntelyä. Alle EU-
kynnysarvojen jääviä hankintoja ei säänneltäisi. EU-kynnysarvot ylittäviä hankintailmoituksia on 
kokonaisuudessaan julkaistu vuosittain noin 1700 kappaletta ja näistä vain noin viisi prosenttia on ollut 
erityisalojen ilmoituksia. Erityisalojen hankintalakiin sisältyy direktiivin mukaisesti mahdollisuus hakea 
kilpailulle avoimien toimialojen poissulkemisesta lain soveltamisalasta. Suomen energia-ala on tehnyt 
poissulkemista koskevan hakemuksen komissiolle. Jos komissio hyväksyy hakemuksen, vähentäisi tämä 
entisestään lain soveltamisen piiriin kuuluvia yksiköitä. 
 
4. Valmistelu ja voimaantulo 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 11.9.2003 työryhmän (hankintalakityöryhmä), jonka tehtävänä oli laatia 
hallituksen esityksen muotoon ehdotus julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 
Työryhmän esityksestä saatiin lausunnot kaikkiaan yli 60 eri taholta. Lausunnoissa saadun palautteen johdosta 
kauppa- ja teoUisuusnumsteriö jatkoi lakiehdotusten valmistelua. Ehdotetut muutokset ja korjaukset on 
pyritty huomiomaan esityksessä. 
Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Voimaantulo on 
kuitenkin tarkoitus ajoittaa siten, että uusista velvoitteista ehditään tiedottaa asianmukaisesti ennen niiden 
voimaantuloa. 
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Hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan: 
 
 
 

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisten, seurakuntien ja valtion 
ja kuntien liikelaitosten sekä näiden omistamien ei-kaupallisten laitosten 
ja yhteisöjen ja eräiden julkista tukea saavien yhteisöjen 
 
 

tavara- ja palveluostojen tekemistä sekä rakennusurakoiden teettämistä 
 
 

Hankinnaksi ei katsota omana työnä tekemistä. 
 
 

Vesi-, energia- liikenne- ja postipalveluissa kilpailuttamisvelvoite ulottuu 
lisäksi myös yksityisiin yrityksiin, jos nämä toimivat erityis- tai 
yksinoikeuden nojalla. 
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K A U P PA -  J A  HH 
T E O L L I S UU S -  

n mi ni s t e r iö   Hankmtalakiuudistuksen tausta ja tavoitteet 
 

1. Uusien hankintadirektiivien voimaansaattaminen (160 artiklaa + liitteet) 
- uudet hankintamenettelyt (puitejärjestely, kilpailullinen neuvottelumenettely, 

sähköiset menettelyt), valintakriteerien pakollinen painotus, rikoksiin 
syyllistyneiden poissuljenta 

- sisältö keskeisiltä osin vanhojen direktiivien mukainen 
 

2. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvat muutostarpeet 
- In-house eli sidosyksikköhankinnat (osto omalta yhteisöltä ja eri yhteistyömuodot, 

ml. kuntien ostot toisiltaan) 
- Ilmoitusvelvollisuus myös EY-lkynnysarvon ali olevista hankinnoista (=> kansalliset 

kynnysarvot) 
 

3. Suomalaisesta oikeuskäytännöstä johtuvat muutostarpeet 
- Kevyemmät kansalliset menettelyt, huomioon erityisesti SOTE- ja 

koulutuspalvelujen hankinnat, tarkennuksia oikeusturvakeinoihin 



 

 

- Aiempaan tapaan lähtökohtana minimisääntely, eli saatetaan voimaan vain 
direktiivien ja oikeuskäytännön vaatimat muutokset 

- Teknisistä kysymyksistä valtioneuvoston asetukset (mm. ilmoitusmenettelyt ja 
lomakkeet) 

Keskeiset muutokset nykysääntelyyn verrattuna 
 
 

Voimassa oleva laki julkisista hankinnoista (1505/1992) ja kolme asetusta, 
sisältö: 

- EY-kynnysarvojen yli olevissa hankinnoissa direktiivien menettelyt 
- EY-kynnysarvojen ali olevissa hankinnoissa 

 

a) vähäistä suuremmat hankinnat kilpailutettava (MAO: n. 6000 e) 
b) ei ilmoituspakkoa, tarjouksia voidaan pyytää suoraan riittävä määrä 
c) valitusoikeus kaikista hankinnoista 

 
 

Ehdotus uudeksi hankintalaiksi 27.4.2006: 
- EY-kynnysarvon yli olevissa hankinnoissa uusien direktiivien menettelyt 
- EY-kynnysarvon alittavissa uusi alaraja (kansallinen kynnysarvo), joka 

 

a) samalla myös kilpailuttamisen alaraja 
b) ilmoitusvelvollisuuden alaraja 
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c) valitusoikeuden alaraja 
mu
ri 

 
 
 
 
 
 

Kolmiportainen malli 
 

EU-kynnysarvon ylittävät 
hankinnat 

211 000 € tavarat ja palvelut 
(valtiolla 137 000 ) 5,3 milj. € 
rakennusurakat 

Direktiivien mukaiset 
kilpailuttamismenettelyt EU-
laajuinen ilmoittaminen 
Valitusoikeus markkinaoikeuteen 

 

Kansallisen kynnysarvon 
ylittävät hankinnat 

15 000 €   tavarat ja palvelut 50 
000 €   SOTE- ja eräät 

koulutuspalvelut 100 
000 € rakennusurakat 

Hankintojen kilpailuttamisvelvoite 
Kevennetyt menettelyt; lisää 
neuvottelumenettelyn 
käyttömahdollisuuksia 
Ilmoitusvelvoite kaikkiin hankintoihin 
Valitusoikeus markkinaoikeuteen 
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Kansallisen kynnysarvon 
alittavat hankinnat 
Lain soveltamisalan ulkopuolelle 
Hankintayksiköiden omat 

säännöt Ei valitusoikeutta 
markkinaoikeuteen Oikaisuvaatimus 
mahdollinen 

 

KAUPPA -  JA 
*rg TEOLLISUUS   Kevennetyt menettelyt EY-kynnysarvojen ali olevissa 

*J MINISTERIÖ J J J        J * 

hankinnoissa (uuden lain 9 luku) 
 

Neuvottelumenettelyn laajempi käyttö sallittua: 
- aina kun tavara-ja palveluhankinnat alle 50 000 e tai urakat alle 500 000 e 
- vaikeasti ennakolta määriteltävät hankinnat (hankinnan luonne), riskipitoiset 

hankinnat, 
- tutkimus-, selvitys- suunnittelu ja koulutushankinnat, 
- julkisen sektorin sisäiset tai yksityisen kanssa toteutettavat 

kumppanuushankkeet ja yhteistyö, pitkäkestoiset hankinnat 
- valtakunnalliset tai alueellisesti keskitettävät, moniammatillisuutta vaativat 

SOTE-hankinnat 
- kiireelliset hankinnat 
- käyttöoikeussopimukset (elinkaarimallit, konsessiot) 
- tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeet 



 

 

(Neuvottelumenettely = hankinnasta ilmoitettava, neuvoteltava 3:n kanssa) 

Suorahankinnat mahdollisia 
- SOTE- ja koulutushankinnoissa (asiakasnäkökulma) 
- sekä direktiivien mukaiset tilanteet (ei saatu tarjouksia tai ei sopivia tarjouksia, 

yksioikeudet, tutkimushankkeet, edulliset loppuunmyyntitarjoukset, 
suunnittelukilpailut) 

UHH KAUPPA-  JA 
Xjg TEOLLISUUS- .  .  

^  MINISTERIÖ    Keskeiset muutokset, jatkoa: 
Hankinnat omalta sidosyksiköltä 

 

Hankinnat sidosyksiköltä (oma laitos, oy tms.) ilman kilpailua sallittu, 
jos ko. yksikkö on 
a) valvonnassa ja 

b) yksikkö ei toimi markkinoilla vaan myy lähinnä omistajilleen. 
 
 

Myös kumppanuussopimukset julkisen toimijan kanssa kilpailutettava 
elleivät em. ehdot täyty. Kumppanuussopimukset yksityisen toimijan 
kanssa aina kilpailutettava. 
 
 

Hankinnan määritelmä: 



 

 

Jos hankintayksikkö (esim. kunta) ostaa tavanomaisella sopimuksella 
tuotteita toiselta hankintayksiköltä on kyseessä hankinta, joka on 
kilpailutettava. Mikäli toiminto järjestetty yhteisesti (yhteinen 
lautakunta tms.), kyseessä ei ole hankinta. 
EY-tuomioistuimelta tulossa tarkentavia tulkintoja 2006-2007, 
komissio valmistelee asiasta myös tulkitsevaa tiedonantoa, joka 
annettaneen vuoden 2006 lopussa. 

rirjij KAUPPA-  JA 
TIU TEOLLISUUS-MINISTERIÖ  

 
 

Hankintamenettelyt uuden direktiivin mukaisesti 
 
 

EU-kynnysarvon ylittävissä ja alittavissa nykyiset "vanhat" menettelyt 
• Avoin menettely 
• Rajoitettu menettely 
• Neuvottelumenettely (EU-alittavat; käyttöalan laajennus) 
• Suorahankinta (EU-alittavat; käyttöalan laajennus) 

 

Uudet hankintamenettelyt 

• Kilpailullinen neuvottelumenettely 



 

 

• Puitejärjestely 
• Dynaaminen hankintajärjestelmä (asetukseen) 
• Sähköinen huutokauppa (asetukseen) 

KAUPPA -  JA 
TEOLLISUUS-^  

MINISTERIÖ  

Hankintamenettelyt - uudet menettelyt 
 
 

• Puitejärjestely 
• Kaksivaiheinen järjestely, jossa ensin valitaan toimittajat, joiden 

kesken varsinainen hankinta kilpailutetaan 
• Hankintoja voidaan tehdä puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ilman 

kilpailutusta, jos kaikki ehdot on sovittu lopullisesti jo ensimmäisessä 
vaiheessa tai kevennetyllä kilpailulla (minikilpailutus), jos esim. 
toimitusaika, hinta tai muu ehto jätetty lopullisesti määräämättä. 

 

• Kilpailullinen neuvottelumenettely 
• Monivaiheinen hankintamenettely monimutkaisiin hankintoihin 

(vaiheittain vähennetään tarjoajien/tarjousten määrää) 



 

 

• Dynaaminen hankintajärjestelmä (kokonaan sähköinen 
hankintaprosessi) 

• Sähköinen huutokauppa (alenevat hinnat tai muut ehdot) 
Tarjouspyyntö 

- Tarjouspyyntö laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan 
antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia 

- Tarjouspyynnön minimisisältö määritellään (mm. hankinnan sisältö 
määriteltävä teknisin eritelmin, valintaperusteet ja niiden painotus, 
tarjousaika) 

- Olennaiset sopimusehdot mainittava (esim. henkilöstöehdot) 
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Oikeusturvakeinot (kaikki hankinnat) 

- Voimassa olevan lain odotusaika ennen sopimuksen 
allekirjoittamista (21 pv) koskisi jatkossa vain EY-kynnysarvon 
ylittäviä hankintoja 

- Erityisaloilla (vesi-ja energiahuolto, liikenne ja postipalvelut) ei 
kansallista kynnysarvoa, eikä valitusoikeutta MAO:een alle 
EY-kynnysarvon hankinnoissa 

- Hävinneelle hakijalle enemmän vastuuta hankintayksikön 
oikeudenkäyntikuluista (HLL 74 § 3 mom. edellytystä 
"ilmeisen perusteeton hakemus" ei enää sovellettaisi) 
 
 

Uudet EY:n oikeusturvadirektiivit annettaneen toukokuussa 
2006 



KAUPPA
-  JA  
TEOLLIS
UUS-
MINISTE
RIÖ  

 

L
a

kiehdotukseen liittyy laaja vaikutusarviointi (KTM:n julkaisu 
nro 18/2006, www.ktm.fi/julkaisurekisteri) 
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Vaikutusarvio - julkisten hankintojen avainlukuja 
 

Euroopan unioni (EU15 2003) 
• Julkisten hankintojen kokonaisarvo 1 517 miljardia euroa 
• Julkiset hankinnat 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta 
• EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen arvo 333 miljardia euroa. 

 
 

Suomi 
• Julkisten hankintojen kokonaisarvo 22,5 miljardia euroa 
• Osuus bruttokansantuotteesta 15 prosenttia 

http://www.ktm.fi/julkaisurekisteri
http://www.ktm.fi/julkaisurekisteri
http://www.ktm.fi/julkaisurekisteri
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• Valtion ulkoisten hankintojen määrä 4,5 miljardia euroa, josta 
kilpailutuksen piirissä 3,2 miljardia euroa 

• Kuntasektorin kilpailutuksen piirissä olevien ulkoisten hankintojen 
määrä 10,4 miljardia euroa 

• Kilpailutuksen piirissä yhteensä noin 13,6 miljardia euroa, valtion 
suhteellinen osuus tästä liki neljännes ja kuntasektorin osuus reilut 
kolme neljäsosaa. 

Vaikutusarvio - arvio hankintojen jakautumisesta eri 
kategorioihin esitetyillä kynnysarvoilla: 

 

EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat € Kpl 
Valtio 900 miljoonaa 400 
Kuntasektori 2,7 miljardia 1 200 
YHTEENSÄ 3,6 miljardia 1 600 
 
Kynnysarvojen väliset hankinnat € Kpl 
Valtio 2,25 miljardia 10 000 
Kuntasektori 6,75 miljardia 30 000 
YHTEENSÄ 9 miljardia 40 000 
 
Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat € Kpl 
Valtio 340 miljoonaa satojatuhansia 
Kuntasektori 1,02 miljardia yli miljoona 
YHTEENSÄ 1,36 miljardia yli miljoona 
 



 

 

Osuus kokonaisarvosta € noin% 
EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 3,6 miljardia 25 
Kynnys aivojen väliset hankinnat 9 miljardia 65 
Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat 1,36 miljardia 10 
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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO .       A*. ^/ ĉ&K?̂ , 
/2006 vp /dl  s -      *y 
 
Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-
kinnoista 

 

Talousvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi julkisista 

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

hankinnoista (HE 50/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla 

määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Elise Pekkala ja ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teolli-

suusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 

- tuottavuusvirkamies Pekka Taipale, sisäasiainministeriö 

- vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö 

- hallintojohtaja Hakan Mattiin, opetusministeriö 

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö 

HE 50/2006 vp Versio 0. 

 

—johtava lakimies Antero Oksanen, Suomen Kuntaliitto 

—kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Kaarlo Tuori. 
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Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— liikenne- ja viestintäministeriö 

— Helsingin yliopisto 

— Senaatti-kiinteistöt 

— Tietosuojavaltuutetun toimisto 

— Suomen ortodoksinen kirkollishallitus. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista hankinnoista (hankintalaki), jossa 

säädettäisiin julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden 

hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa 

yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 

(erityisalojen hankintalaki). 

Esitykseen sisältyvien ehdotusten tarkoituksena olisi tehostaa julkisten varojen käyttöä, 

selkeyttää hankintaviranomaisten ostoyhteistyön edellytyksiä sekä turvata kaikille tarjoajille 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa. Esityksellä pantaisiin täytäntöön 31 

päivänä maaliskuuta 2004 annetut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 

palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/18/EY) ja vesi- ja energiahuollon sekä 

liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjeri 

yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/17/EY). 

Esityksessä huomioitaisiin myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisia hankintoja 

koskeva oikeuskäytäntö. 

Perustuslain 80 §:n mukaisesti lakeihin sisältyisivät aiemmin asetuksilla säädetyt 

kilpailuttamismenettelyn eri vaiheet ja asetuksella säädettäisiin eräistä teknisemmistä 

määräyksistä, kuten ilmoitusmenettelystä ja sähköisestä hankintamenettelystä. Esitykseen 

sisältyvät lakiehdotukset korvaisivat vuonna 1992 annetun lain julkisista hankinnoista sekä sen 
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nojalla annetut neljä asetusta. Samalla kumottaisiin asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia 

julkisista hankinnoista. 

Ehdotettujen lakien sisältö vastaisi pääosin voimassaolevaa hankintalainsäädäntöä. 

Direktiiveistä johtuvat keskeisimmät muutokset koskisivat yhteishankintayksikön asemaa, uusia 

kilpailuttamismenettelyjä ja ilmoituskanavia sekä tarjousten vertailupe-rusteiden pakollista 

painottamista. Euroopan yhteisöjen momioistuimen oikeuskäytännöstä johtuen myös direktiivien 

kynnysarvot alittavissa hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksia koskevissa hankinnoissa olisi 

aiemmasta poiketen julkaistava ilmoitus. Hankintalain kansalliseksi kynnysarvoksi esitetään 

tavara- ja paivemhankinnöissä 15 000 euroa, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa sekä eräissä 

työhallinnon koulutuspalveluissa 50 000 euroaja rakennusurakoissa 100 000 euroa. 

Lainsäädäntöä ei sovellettaisi kansallista kynnysarvoa pienempiin hankintoihin. EY-

tuomioistuimen oikeuskäytännössä tehdyt tulkinnat ns. sidosyksiköiden asemasta 

mahdollistaisivat suorat ostot vain sellaisilta hankintayksikön määräysvallassa olevilta 

yksiköiltä, jotka eivät toimi kaupallisilla markkinoilla. 

Ehdotettua hankintalakia sovellettaisiin, kuten nykyistä hankintalakia, valtion, kuntien ja 

kuntayhtymien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan ja niiden 

seurakuntien hankintoihin, valtion liikelaitoksiin sekä sellaisiin hankinnan tekijöihin, jotka ovat 

saaneet hankintaan tukea yli puolet hankinnan arvosta. Lakia sovellettäisiin myös sellaisiin 

julkisoikeudellisiin laitoksiin, jotka eivät ole luonteeltaan kaupallisia tai teollisia ja joiden 

rahoituksesta, hallinnosta tai johdosta viranomaiset päättävät. Lain soveltamisalasta suljettaisiin 

pois aiempaan tapaan mm. salassa pidettävät ja sotilaalliseen käyttöön tehtävät hankinnat sekä 

eräät palveluhankinnat. 

EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista olisi julkaistava ilmoitus EU:n virallisessa 

lehdessä. Tätä pienemmistä kansallisten kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista olisi ilmoitettava 

ainoastaan Suomessa. Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot ovat tavara- ja 

palveluhankinnoissa 211 000 euroa (137 000 euroa eräillä keskushallinnon viranomaisilla) sekä 

rakennusurakoissa 5 278 000 euroa. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovellettaisiin 

hankintadirektiivin mukaisia yksityiskohtaisia kilpailuttamis-menettelyjä. Vaihtoehtoisia 

menettelyjä olisivat lähinnä avoin- ja rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettely. Uutena 

mahdollisuutena olisivat mm. aiempaa joustavammat kilpailullinen neuvottelumenettelyjä 
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puitejärjestely. Sähköisten ilmoituskanavien käyttämisellä voitaisiin lyhentää menettelyn eri 

vaiheisiin liittyviä määräaikoja. Sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat voitaisiin huomioida 

teknisissä eritelmissä sopimuksen tekope-rusteina. Tarjouksen valintaperuste olisi ilmoitettava 

ennakolta, samoin vertailuperus-teet. Vertailuperusteet olisi aikaisemmasta poiketen nyt myös 

painotettava. 

EU-kynnysarvot alittaviin hankintoihin, toissijaisiin palveluhankintoihin sekä 

käyttöoikeussopimuksiin ja käyttöoikeusurakoihin ei esitetä säädettäväksi yhtä yksityiskohtaisia 

menettelytapoja kuin mitä direktiiveissä on. Tältä osin säädettäisiin vain kil-

pailuttamismenettelyistä, ilmoittamisesta, tarjouksen keskeisestä sisällöstä sekä tarjouksen ja 

tarjoajan valinnasta. Neuvottelumenettelyn käyttö olisi EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin 

nähden huomattavasti väljempää mm. palvelujen osalta. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa 

voitaisiin huomioida aiempaa selkeämmin asiakasnäkökulma ja muut näihin palveluihin liittyvät 

erityispiirteet. Suorahankintojen käyttö olisi mahdollista erityisesti yksittäistä asiakasta 

koskevissa tilanteissa. Tarjoajan ja tarjouksen valinnassa noudatettaisiin samoja pääperiaatteita 

kuin EU-kynnysarvot ylittävissäkin hankinnoissa, mutta esimerkiksi vertailuperusteita ei 

tarvitsisi painottaa ennakolta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin lakia ei 

sovellettaisi lainkaan, joten tältä osin hankintayksiköt voisivat soveltaa omia ohjeitaan. Ohjeiden 

olisi kuitenkin täytettävä perustamissopimuksen vaatimukset avoimuudesta ja 

syrjimättömyydestä. 

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista ehdotettu laki koskisi vain näillä aloilla toimivien yksiköiden EU-kynnysarvot 

ylittäviä hankintoja. EU-kynnysarvot ovat tavaroita ja palveluja koskevien hankintasopimusten 

osalta 422 000 euroa ja rakennusurakoita koskevien hankintasopimusten osalta 5 278 000 euroa. 

Erityisaloja koskeva laki vastaisi pääpiirteissään hankintalakia. Hankintamenettelyt olisivat 

kuitenkin joustavammat ja esimerkiksi neuvottelumenettelyn käytölle ei olisi rajoituksia, joten se 

olisi aina käytettävissä samoin edellytyksin kuin avoin ja rajoitettu menettely. 

Hankintamenettelyissä painottuisivat myös puitejärjestelyjen ja toimittajarekisterien 

käyttömahdollisuudet. Erityisalojen hankintalaissa ei säädettäisi EU-kynnysarvot alittavien 

hankintojen kilpailuttamismenettelyistä. Perustamissopimuksen säännökset ja periaatteet 
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edellyttävät, että myös naissa hankinnoissa hankintayksiköiden olisi turvattava riittävä avoimuus 

sekä tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 

Muutoksenhakumenettelyihin ei esitetä merkittäviä muutoksia, koska asiasta annettaneen 

uusi direktiiviehdotus kuluvan vuoden aikana. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uutta lakia julkisista hankinnoista, jäljempänä hankintalaki, 

sekä uutta lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista, jäljempänä erityisalojen hankintalaki. Hallintovaliokunta on tarkastellut esitystä 

oman toimialansa kannalta lähinnä kuntien ja kirkon sekä yleisen hallinto-oikeuden 

näkökulmasta. 

Valiokunnan saaman tiedon mukaan hallituksen esityksessä mainittu hankintalakiin 

liittyvä kirkkolain muuttamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus saattaa eduskunnan 

käsiteltäväksi syysistuntokauden 2006 alussa. 
 

Julkisia hankintoja koskevasta järjestelmästä yleisesti 

Esityksen mukaan julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen ryhmään, EU-kynnysarvot ylittäviin, 

kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Hankintalaki 

koskee ainoastaan kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kansalliset kynnysarvot alittaviin 

hankintoihin noudatettaisiin hallinnon yleisiä periaatteita ja hankintayksikön omia 

ohjausjärjestelmiä. Kuntien hankintapäätöksiä kynnysarvot alittavissa hankinnoissa rajaavat 

harkintavallan rajoitusperiaatteet, joihin kuuluvat myös syrjimättömyysperiaate, 

avoimuusperiaate ja tasa-arvoisen kohtelun periaate. Julkisen hallinnon yleiset periaatteet 

edellyttävät myös, että julkiset hankinnat toteutetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota hallituksen esityksen perusteluihin, joista 

on saatavissa sellainen käsitys, että annettaessa julkisia hallintotehtäviä muiden kuin 

viranomaisten hoidettavaksi perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon 
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vaatimusten huomioon ottaminen olisi kielilain velvoitteita lukuunottamatta hankintayksikön 

varassa tarjouspyyntöä ja hankintapäätöstä tehtäessä. Selvyyden vuok-si £ö5j(näiden 

perustuslaista johtuvien tekijöiden huomioon ottamiseksi valiokunnan käsityksen mukaan 

^ux11mi4 sisällyttää niitä koskeva säännös^esimerkiksi julkisissa hankinnoissa noudatettavia 

periaatteita koskevaan hankintalain 2 §:ään. 

Hankintoja koskeva ilmoitusvelvollisuus esitetään laajennettavaksi EU-kynnysar-vot 

ylittävien hankintojen lisäksi myös kaikkiin kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. 

Kuntasektorilla ilmoitusvelvollisuuden on arvioitu koskevan vuosittain 20 000 — 30 000 

hankintaa ja valtiolla 6 000 — 10 000 hankintaa. Ilmoitusvelvollisuuden voidaan arvioida 

lisäävän julkisten hankintojen markkinoiden avoimuutta merkittävästi nykyiseen verrattuna ja 

tehostavan markkinoiden hyödyntämistä hankintoja toteutettaessa. Toisaalta 

ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen myös lisää kilpailuttamiseen liittyvää hallinnollista työtä 

ja kustannuksia. Ilmoitus- ja hankintamenettelyjä kehitettäessä onkin tarpeen huolehtia siitä, 

ettei järjestelmästä tule tarpeettoman raskasta. 

Valiokunta pitää esityksen valmistelussa muotoutunutta ja esitykseen kirjattua 

kynnysarvojen järjestelmää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta katsoo, ettei 

kansallisia kynnysarvoja tule esitetystä tasosta ainakaan laskea. Valiokunta pitää tärkeinä valtion 

ja kuntasektorin sisäisiä ohjeita lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa. 

Muutoksenhakumenettelyihin ei esityksessä esitetä merkittäviä muutoksia. Kynnysarvot 

ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalain mukaista markkinaoikeus-menettelyä. 

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa käytettävissä ovat hallinto-oikeudelliset ja 

kunnalliset muutoksenhakukeinot. Hankintalain mukaiset oikeussuojakeinot voivat 

poikkeuksellisesti olla käytössä myös niissä tapauksissa, joissa hankinnan arvo on saatu 

kansallisen kynnysarvon alle hankintalaissa kielletyn menettelyn seurauksena. 
g 

 
 
 

Saadun selvityksen mukaan markkinaoikeuden antamien päätösten määrä ja kes-

kimääräinen asioiden käsittelyaika on ollut viime vuosina kasvussa. Vuoden 2006 lopussa 

julkisten hankintojen keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan nousevan noin 12 kuukauteen. 
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Vuonna 2005 noin 90 prosenttia markkinaoikeuden ratkaisuista oli hankinta-asioita. Uudesta 

lainsäädännöstä mahdollisesti aiheutuvat uudet tulkintakysymykset voivat vaikuttaa 

markkinaoikeuden työmäärään ja käsittelyaikoihin merkittävästikin, mikä on tarpeen ottaa 

huomioon voimavaroissa. Sama koskee myös hallintotuomioistuimia. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että esitettyjen muutosten vaikutuksia julkisia hankintoja 

koskevan järjestelmän yleiseen avoimuuteen ja tehokkuuteen, sääntelyn selkeyteen sekä 

oikeussuojan toteutumiseen seurataan. Hankintamenettelyiden oikeussuojajärjestelmän 

uudistamisen tarvetta arvioitaessa on tarpeen ottaa huomioon myös EU:n val-vontadirektiivejä 

koskeva kehitystyö. 
 

Hankintaosaamisen ja neuvonnan merkityksestä 

Uuden hankintalainsäädännön merkitystä korostaa muun muassa se, että esimerkiksi hy-

vinvointipalveluiden ja niiden kilpailuttamisen kentässä tapahtuu ja on jo tapahtunut monia 

muutoksia. Esimerkiksi yritysmäiset toimintatavat ovat lisääntyneet, markkinoita on alkanut 

muodostua ja tilaajien ja tuottajien tietoisuus hankintojen kilpailuttamis-velvoitteesta on 

lisääntynyt. Valiokunta pitää tärkeänä, että uuden hankintalainsäädännön mahdollistamia 

joustoja voidaan soveltaa aktiivisesti. 

Valiokunta toteaa, että hankintalainsäädäntö on suhteellisen laaja ja paljon yksi-

tyiskohtaisia säännöksiä sisältävä kokonaisuus. Sääntely on paikoin vaikeaselkoista, mikä 

osaltaan johtuu myös ehdotuksen taustalla oleviin direktiivien ja EY-tuomioistui-men 

ratkaisujen kielestä. Osaltaan kansallisen lainsäädännön soveltamista saattaa hankaloittaa se, että 

lainsäädäntöön tuodaan uusia käsitteitä, joiden suhteet vakiintuneeseen käsitteistöön eivät vielä 

ole selkeytyneet. Kilpailuttaminen on esimerkiksi kunnissa myös vielä aika uutta asiaa. 

Valiokunta korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Esimerkiksi tarjouspyynnön 

laatiminen ja hankinnan kohteen määrittely ovat vaativia ja onnistuneen kilpailuttamisen 

kannalta olennaisia kysymyksiä. Hankintaiakiehdotuksen mukaan tarjouskriteerien toteutumisen 

arviointi on tehtävä ennalta määriteltyjä painokertoimia ja pisteytysmenettelyä käyttäen. 

Tarjouksen valinta tulee tehdä kokonaistaloudellisen edullisuuden tai hinnan perusteella, ja 

valintaperuste tulee ilmoittaa jo tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö määrittelee itse hankinnan 

kriteerit ja esimerkiksi ostettavan palvelun sisällön ja laadun. Valiokunta tähdentää laadun ja 
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hinnan suhteen huolellista määrittelyä jo tarjouspyyntöä laadittaessa. Palvelun laatuun liittyvien 

tekijöiden määrittäminen tarjouspyynnössä on usein vaikeampaa kuin tavarahankinnoissa. 

Erityisesti henkilökohtaista työsuoritusta vaativissa palveluissa laatutekijöiden huomioon 

ottaminen on vaativaa. Oma erityisalansa on esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankinta. 

Hankintaosaamisen lisäämiseksi ja julkisen hankintatoimen kehittämiseksi tarvitaan 

hankintayksiköiden henkilöstön koulutusta sekä erilaisten hankintayksiköiden ja 

palvelutuotantojen erityispiirteet huomioon ottavaa neuvontaa. Tähän tulee varautua myös 

asianmukaisin voimavaroin. Myönteisiä kokemuksia on saatu valtion ja Suomen kuntaliiton 

vuonna 2004 käynnistämästä julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, joka palvelee sekä 

julkisia hankintayksiköitä että alan eri toimijoita yrittäjistä kolmannen sektorin toimijoihin. 

Erityisen tärkeää on antaa tukea paikalliselle tasolle. Valiokunta pitää tarpeellisena, että 

neuvontatoiminnan jatkuvuus turvataan ja katsoo, että toiminta tulisi vakinaistaa. 
 

Kuntien sidosyksikköhankinnoista ja muista yhteistyöjärjestelyistä 
 
Hankintalakia koskevan ehdotuksen 10 §:ssä esitetään säädettäväksi, ettei hankintalakia 
 
sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siihen sidossuhteessa olevalta yksiköltä. 
Säännöksen taustalla on Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuore oikeuskäytäntö. Säännöksellä 
on keskeinen merkitys muun muassa hyvinvointipalvelujen järjestämisen kannalta. Valiokunta 
pitää tärkeänä, että kuntien välisessä yhteistyössä voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti ja 
joustavasti. Voimassa olevassa laissa ei selkeästi säännellä, missä puitteissa on sallittua tehdä 
kilpailuttamatta hankintoja hankintayksikköön sidossuhteessa olevalta yksiköltä, joka kuuluu 
esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien yhteistyö-, organisaatio- tai yhtiöjärjestelyiMn. Esitetty 
säännös tuo osittain selkeyttä nykytilaan. 

Mainittu 10 §:n säännös koskee tilanteita, joissa esimerkiksi kunta hankkii palveluja 

yksiköltä, joka on siitä muodollisesti erillinen ja päätösvallaltaan itsenäinen, mutta joka on 

sidossuhteessa kuntaan. Sidossuhteen kriteereinä ovat valvonta-ja määräysvalta siten kuin 

pykälässä tarkemmin määritellään. Valiokunnan näkemyksen mukaan tilanteeseen tulisi voida 

rinnastaa myös päinvastainen tilanne, jossa sidosyksikkö suorittaa kuntakonsernin sisällä 

hankinnan kunnalta. Käytännössä konsernin kannalta ei valiokunnan käsityksen mukaan ole 

merkitystä, onko kyse kunnan hankinnasta sidosyksiköl-tä vai sidosyksikön hankinnasta 

kunnalta. 

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu erilaisia säännöksen so-

veltamistilanteita ja kuvattu myös laajemmin hankintalain piiriin tai sen ulkopuolelle sijoittuvien 

hankintojen ja yhteistyöjärjestelyjen keskeisiä tunnusmerkkejä. Keskeinen käsite on 
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hankintasopimus. Koska hankintalainsäädäntö sääntelee vain hankintasopimusten tekemistä, 

muina kuin hankintasopimuksina tehtävät yhteistyöjärjestelyt eivät ole esitetyn lain piirissä. 

Näin ollen esimerkiksi kuntalain 10 luvussa tarkoitettu kuntien yhteistoiminta ei valiokunnan 

näkemyksen mukaan kuulu kilpailuttamisvelvoitteen piiriin. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, myöskään kunnan omana työnä 

suorittamat sisäiset toimeksiannot eivät yleensä ole lakiehdotuksessa tarkoitettuja 

hankintasopimuksia ja siten ne jäävät hankintalain ja kilpailuttamisen ulkopuolelle. Sen sijaan 

jos kunta suorittaa hankinnan markkinoilta, tulee hankinta kilpailuttaa. Kilpailuun voi osallistua 

myös kunnan oma yksikkö, jolloin kunnan tulee kohdella sitä kuten muitakin tarjoajia, 

tasapuolisesti ja syrjimättä. 

Kuntayhtymiä kevyempiä yhteistyöratkaisuja ovat esimerkiksi kuntien yhteistoi-

mintasopimukset, joita voidaan luonnehtia hankintayksiköiden välisiksi pitkäkestoisiksi 

sopimuksiksi tietyn tehtäväkokonaisuuden hoitamiseksi, jossa kustannukset jaetaan 

yhteisvastuullisesti osapuolten kesken todellisten kustannusten mukaan sopimuksessa mainitulla 

tavalla, esimerkiksi asukasluvun tai palvelujen käyttökertojen perusteella. Tältä osin ne 

poikkeavat markkinaehtoisesta elinkeinotoiminnasta, jossa tavaran, palvelun ja urakan 

hinnoittelu perustuu liiketaloudelliseen laskentaan. Saadun selvityksen mukaan tällainen erottelu 

liiketoiminnan ja yhteistoiminnan välillä tunnetaan muun muassa verotuksessa, mistä on 

vakiintunut korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö. Kuntien yhteistoimintasopimuksissa 

yhteistoimintaan osallistuvilla kunnilla voi olla kustannusten seurantaan ja toiminnan valvontaan 

käytännössä samanlainen mahdolli- 
 
auus &.U111 jvuiiiayinjxiiiaöa. v aivuuia luituitiaau Vm.^i3jLauiai\.uiiiiciii tai yin.wianjimxiH.a3u- 

pimuksen sopimusehtojen kautta. Valiokunnan näkemyksen mukaan tällainen kustannusvastuun 

ja kustannusten välitön suhde olisi perusteltua lukea sidosyksikköhankin-nan kriteeriksi. 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat ottaneet yhä laajemmin myös yritysmäisiä toimintatapoja ja 

esimerkiksi yhtiöittäneet toimintojaan. Kuntien yhtiöt ovat muodollisesti erillisiä omistajistaan ja 

niiden asema mahdollisena sidosyksikkönä tulee harkittavaksi tapauskohtaisesti hankintalain 10 

§:ssä säädettävien valvontaa ja toiminnan kohdistumista koskevien edellytysten perusteella. 

Suorahankintoja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa koskee hankintalakieh-

dotuksen 27 ja 28 §:n säännökset. Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa suo-

http://yin.wianjimxih.a3u-/
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rahankintojen käyttö on lakiehdotuksen 67 §:n mukaan mahdollista lisäksi sosiaali-, terveys- tai 

koulutuspalvelujen hankinnoissa yksittäistä asiakasta koskevissa tilanteissa, joissa palvelun 

tarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaan hoito- tai asiakassuhteen kannalta ilmeisen kohtuutonta tai 

erityisen epätarkoituksenmukaista. Valiokunnan mielestä suo-rahankintaa tulisi voida käyttää 

myös sellaisissa kiireellisissä potilastapauksissa, joissa kiireellisyyden ei voida katsoa täyttävän 

27 §:ssä tarkoitetun ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 

edellytystä. 

Selvityksen mukaan uusia EY-tuomioistuimen tulkintoja esimerkiksi kuntayhteistyöstä ja 

suorahankinnoista saataneen kuluvan vuoden aikana. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 

mahdollisesti tulevat täsmennykset oikeusohjeisiin saattavat aiheuttaa myös kansallisen 

lainsäädännön tarkistamistarpeita. 
 

Asiakirjajulkisuutta koskevat säännökset 

Valiokunta katsoo, että asiakirjojen julkisuussääntelyä hankintalakiehdotuksen 75 §:ssä ja 

erityisalojen hankintalakiehdotuksen 60 §:ssä on tarpeen täsmentää. Valiokunnan näkemyksen 

mukaan muotoiluissa jää tulkinnanvaraiseksi esimerkiksi ehdotuksen vaikutus julkisuuslain 

soveltamiseen ja julkisuuslain muutoksenhakusäännösten soveltaminen mainituissa laeissa 

tarkoitettuihin viranomaisiin. Säännösehdotuksissa ei myöskään ole otettu huomioon, että 

julkisuuslain soveltaminen voi perustua erityislaissa olevaan säännökseen. Tällaisista 

erityissäännöksistä voidaan mainita esimerkkinä kirkkolain 25 luvun 8 § (706/1999). 

Hallituksen esitykseen sisältyvissä säännösehdotuksissa on lueteltu ne julkisuuslain 

säännökset, jotka tulisivat sovellettaviksi. Pykäläluetteloon sisältyy kuitenkin riski siitä, että 

säännöksiä ei tulkita sääntelyjärjestelmän kokonaisuus huomioon ottaen. Viitattujen säännösten 

luettelosta puuttuu esimerkiksi julkisuuslain 10 ja 17 §, jotka ovat erittäin merkittäviä 

julkisuuslain soveltamisen kannalta, koska ne osoittavat tulkintaperiaatteet ratkaistaessa 

julkisuuslakiin perustuvaa tiedonsaantipyyntöä samoin kuin sen, että tiedon pyytäjiä on 

kohdeltava tasapuolisesti. Luettelossa ei myöskään ole mainittu asiakirjan julkiseksi tulemista 

koskevia lain 6 ja 7 § :ää, jotka ovat merkityksellisiä myös hankinta-asioissa. 

Valiokunta pitää pykäläluettelon sijaan parempana sääntelyvaihtoehtona mainita 

säännöksessä ne asiat, joita koskevaa julkisuuslain sääntelyä on noudatettava. Näitä ovat 
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ensinnäkin asianosaisjulkisuutta koskevat säännökset, joilla tarkoitetaan erityisesti julkisuuslain 

11 §:ää. Toiseksi sovellettavaksi tulevat asiakirjan julkisuuden määräytymistä koskevat 

säännökset. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä julkisuuslain säännöksiä, joiden perusteella 

tiedonsaantioikeus määräytyy, kuten lain 5, 6 ja 7 § sekä 22—24 § samoin kuin tulkintaan ja 

toteuttamiseen liittyvät 10 ja 17 §. Kolmanneksi hankintayksikön on sovellettava julkisuuslain 

tiedonsaantiasian käsittelemistä ja ratkaisemista koskevia säännöksiä. Tällä viitataan erityisesti 

lain 13—16 §:ään. 

Muutoksenhakua varten on tarpeen todeta, miten määräytyy toimivaltainen hallinto-

oikeus siinä tapauksessa, että asiakirjan julkisuutta koskevan asian ratkaissut hankintayksikkö ei 

ole viranomainen. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 10 §:n säännökset huomioon ottaen 

toimivaltainen hallinto-oikeus on määriteltävä erikseen. Hallituksen esitykseen sisältyvissä 

lakiehdotuksissa oleva viittaus hallintolainkäyttölain 12 §:ään johtaa siihen, että näissä asioissa 

valittajan kotipaikka määrää toimivaltaisen tuomioistuimen. Tilanteessa, jossa samaa asiakirjaa 

on pyytänyt useampi ja hankintayksikkö on hylännyt pyynnöt, valitukset voisivat ohjautua 

samasta asiasta eri hallinto-oikeuksiin. Tämän vuoksi toimivallan määräytymisperusteena on 

selvempää käyttää hankintayksikön sijaintia. 

Valiokunta toteaa, että kirkollishallinnossa ei sovelleta julkisuuslakiin perustuvassa 

muutoksenhaussa julkisuuslain 33 §:ää, vaan kirkkolain 24 luvun säännöksiä. Nykyisen 

oikeustilan säilyttämiseksi on ehdotettuun pykälään tarpeen sisällyttää tätä koskeva säännös. 

Lisäksi valiokunta katsoo, että pykälän otsikko on tarpeen muuttaa vastaamaan paremmin 

pykälän sisältöä. 

Edellä olevan perusteella hallintovaliokunta esittää, että 1. lakiehdotuksen 75 § muutetaan 

kuulumaan seuraavasti: 
 
»75 § 

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten 

soveltaminen 

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asi-

anosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
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(621/1999), jos hankintayksikkö on mainitun lain 4 

§:ssä tarkoitettu viranomainen tai jos sen on muualla 

laissa olevan säännöksen perusteella noudatettava 

sanottua lakia. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön 

järjestämään tarjouskilpailuun osallistuneen 

oikeuteen saada tieto tarjouksen käsittelyä varten 

laadituista ja saaduista asiakirjoista sekä 

hankintayksikön palveluksessa olevan vaitiolo-

velvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään 

asianosaisen oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan 

julkisuuden määräytymisestä sekä tiedonsaantia 

koskevan asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta. 

(Uusi 2 mom.) 

Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon 

saantia asiakirjasta koskeva asia, saa hakea muutosta 

siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetun lain 33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen 

hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin 

viranomaisena toimivan hankintayksikön päätöksestä 

tehdyn valituksen on se hallinto-oikeus, jonka 

tuomiopiirin alueella hankintayksikkö sijaitsee. (Uusi 

3 mom.) 

Muutoksenhaussa evankelis-luterilaisen kirkon 

viranomaisen päätökseen noudatetaan, mitä kirk-

kolaissa säädetään. (Uusi 4 mom.)" 

Samalla hallintovaliokunta esittää, että myös 2. lakiehdotuksen 60 § muutetaan kuulumaan 

edellä sanotulla tavalla. 
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Henkilötietojen suojaan ja rekistereihin liittyviä kysymyksiä 

Erityisalojen hankintalain 25 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi toimittajarekisteristä, joka on 

hankintayksikön tai useamman hankintayksikön yhdessä perustama rekisteri tai luettelo 

etukäteen asetetut edellytykset täyttävistä toimittajista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa 

tarjota tietyntyyppisissä hankinnoissa. Toimittajalla tarkoitetaan kyseisen lain 4 §:n 7 kohdan 

mukaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka edellä tarkoitettujen 

ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja nT*j&^Ä' 

taikka rakennuspako iti tai rakennusurakoita. 

Vaikka henkilön toiminiinen elinkemotoiminnassa ja sita koskevat tiedot eivät kuulukaan 

yksityisyyden suojan ydinalueeseen, tulee niiden osalta ottaa huomioon laki viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolaki (523/1999). Henkilötietolainsäädännön 

soveltamisen kannalta on olennaista, kerätäänkö toimittajarekisteriin henkilötietolain 

tarkoittamia henkilötietoja. Säännöksestä eikä sen perusteluista kuitenkaan ilmene, mitä ja 

minkälaisia tietoja toimittajarekisteriin on tarkoitus tallettaa. Saadun selvityksen perusteella 

näyttäisi mahdolliselta, että kerättävien tietojen joukossa on myös henkilötietolain tarkoittamia 

luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja. Oikeushenkilönkin edustajista voidaan kerätä 

esimerkiksi luotettavuutta ja osaamista koskevia tietoja, jotka ovat henkilötietoja. Saadun 

selvityksen mukaan myös kysymys siitä, mitä henkilötietoja tarjoukseen voidaan edellyttää 

liitettäväksi tarjouksen tekijän henkilöstöstä, voi olla suhteessa henkilötietolain ja yksityisyyden 

suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) säännöksiin tulkinnanvaraista. Valiokunta katsoo, 

että esitetty sääntely tulee vielä arvioida yhteistyössä tietosuojaviranomaisten kanssa muun 

muassa siltä osin, keistä henkilöistä tietoja kerätään, mitä kerättävät ja talletettavat tiedot ovat ja 

miten tietoja muutoin käsitellään, sekä tarvittaessa täsmentää esitettyä sääntelyä. 

Henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan 

vakiintuneen käytännön mukaan tärkeitä lailla säänneltäviä asioita ovat ainakin rekisteröinnin 

tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna 

tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika rekistereissä sekä rekisteröityjen oikeusturva 

samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla (esim. 

PeVL 21/2001 vp, PeVL 20/2000 vp)leVL 14/1998 vpj HaVL 5/2004 vp ja HaVL 16/1998 vp). 
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Valiokunta kiinnittää huomiota myös hankintalakiehdotuksen 53 ja 55 §:n säännöksiin, 

jotka liittyvät tarjouskilpailusta poissulkemisen edellytyksiin. Rikoksia koskevien 

poissulkemisperusteiden osalta selvityksenä esitettäisiin rikosrekisteriote. Hallituksen esityksen 

perustelujen mukaan henkilöt itse toimittaisivat kyseisen otteen ja että 

he saisivat sen rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n mukaisesti henkilötietolaissa säädettyä 

tarkastusoikeutta käyttämällä. 

Henkilötietolain mukaan rikosrekisteritiedot sekä rikollista tekoa kuvaavat tiedot ovat 

arkaluonteisia tietoja. Rikosrekisteritietojen saamisesta säädetään rikosrekisterilaissa. Oikeaksi 

todistettu rikosrekisteriote voidaan saada vain laissa säädettyjä tarkoituksia varten. Henkilötietolain 

mukaisen tarkastusoikeuden toteuttamisen tarkoitus ei ole muu kuin tietojen antaminen henkilölle itselleen, 

ei saatujen tietojen toimittaminen muihin tarkoituksiin. Tarkastusoikeuden nojalla annettuja 

asiakirjoja ja tietoja/ole säädetty allekirjoitettavaksi eikä niitä edellytetä todistettavaksi oikeaksi. 

Myöskään rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin säännös ei saadun selvityksen mukaan 

yksiselitteisesti soveltuisi edellä mainittuun tarkoitukseen. Yksityisen henkilön oikeus saada 

kyseisessä tarkoituksessa rikosrekisteriote tulisi tarkemmin säätää lainsää-däntötasolla, esimerkiksi 

lisäämällä sitä koskeva säännös rikosrekisterilakiin. Selvityksen mukaan näyttäisi myös siltä, että 

hankintalain 55 § ei Rivityksen mukaaafoikeuttai- ^~ si hankintayksikköä samaan salassa pidettäviä 

tietoja. 

Hankintalain 53 §:ää vastaava säännös erityisalojen hankintalakiehdotuksessa on f —'       

kyseisen lain 50 §:ssä. 
 

Eräitä yksittäisiä huomioita 

Hallituksen esitykseen sisältyvien muutoksenhakua koskevien säännösehdotusten osalta valiokunta toteaa, että 

hankintalakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia ei sovelleta erityisalojen hankintalain mukaista 

toimintaa varten tehtäviin hankintoihin, lu-J f kuun ottamatta lain 9 §:n mukaisia postipalvelualan hankintoja 

tämän lain 87 §:ssä tarkoitetun siirtymäkauden loppuun. Lakiehdotuksen 9 §:n 2 momentissa ehdotetaan sää-

dettäväksi siitä, että hankintalakia ei sovelleta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuja toimintoja varten tehtäviin 

hankintoihin, joiden arvo ei ylitä erityisalojen hankintalain 12 §:n mukaisia EU-kynnysarvoja. 

Hankintalakia sovelletaan kuitenkin erityisalojen hankintalakiehdotuksen 61 §:n mukaan 

oikeusturvakeinojen osalta. Valiokunta esittääkin, että 1. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momenttia 
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täydennetään maininnalla siitä, että tämän lain mukaisia oikeusturvakeinoja sovelletaan erityisalojen 

hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. 

Valiokunta esittää, että 1. lakiehdotuksen 53 §:n 3 momentin 2 kohdassa olevaa viittausta 

yleissopimukseen tarkennetaan seuraavasti: "2) lahjominen Euroopan unio- 
=77 

J nista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla sellaisen lahjonnan, 

jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

virkamiehiä, torjumista koskevan 26 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn yleissopimuks en i artiklassa 

Lisäksi valiokunta esittää, että myös 2. lakiehdotuksen 50 §:n 3 momentin 2 kohta muutetaan kuulumaan 

samalla tavoin. 

Valiokunta toteaa, että 1. lakiehdotuksen 54 §:n 1 momentin 6 kohdan sanamuoto viittaa 

rikolliseen tekoon. Pykälässä on tarkoitus säätää mahdollisuudesta sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta 

muiden kuin 53 §:ssä tarkoitettujen brätde^poissulkemisperustei-   ^    ^ 

>itus*täitä osmfomsyytä vielä selvittää. Mikäli kohdassa ei öip 
2?       den vuoksi. Direktiivin tarkoitus täitä osm^omsyytä vielä selvittää. Mikäli kohdassa ei 

kyse rikollisesta teosta, valiokunta esittää, että säännös muutetaan esimerkiksi muotoon "6) antanut 

olennaisesti vääriä tietoja ilmoittaessaan...". Muiltakin osin on aiheellista vielä varmistua ilmaisun 

"syyllistyä" käyttämisestä 54 §:n asianomaisissa kohdissa. 

Hankintalakiehdotuksen 86 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa 

tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoitetun valtionhallinnon hankintatoimen järjestämisestä ja hankintatoimen 

periaatteista. Pykälän perustelu-•:0\ jen mukaan esimerkiksi valtiovarainministeriö voisi antaa tarkempia 

säännöksiä lain 1 §;n 2 momentin soveltamisesta hankintatoimen järjestämisestä. Säännöksessä on ilmeisesti 

tarkoitettu säädettävän valtiovarainministeriön asetuksenantovallasta, ja hallintovaliokunta esittää asianomaisen 

korjauksen tekemistä 1. lakiehdotuksen 86 §:n 2 mo 

menttiin. Delegoidun asetuksenantovallan edelleen siirtämiseen on perustuslakivalio- 

kunnan vakiintuneessa käytännössä suhtauduttu pidättyvästi CTeVL 23/1994 vp ja PeVL 

26/1994 vp). r 

Ortodoksisen kirkkokunnan osalta valiokunta vielä toteaa, että eduskunnassa on 

parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp). 

Valiokunta esittää, että hankintalakia koskevan 1. lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
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otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon se, että ortodoksinen kirkkokunta -termi on esitetty 

muuttuvaksi uudessa laissa ortodoksinen kirkko -termiksi. Laki ortodoksisesta kirkosta on 

tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007. 

Hallintovaliokunnassa suoritetussa asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin myös muun 

muassa se, että 1. lakiehdotuksen 63 §:n 3 momentti antaisi ymmärtää, että hankintayksiköllä 

olisi itsenäinen toimivalta arvioida myönnettyjen valtiontukien lainmukaisuutta ja että 

tällaisessa tilanteessa todistustaakka valtiontuen laillisesta myöntämisestä olisi käänteinen eli 

tarjoajalla. Perusteluissa viitataan tarjoajan vastuuseen antaa selvitys valtion tuen perusteena 

olevasta tukijärjestelmästä. Asiantuntijakuulemisessa on niin' ikään kiinnitetty huomiota siihen, 

että 1. lakiehdotuksen 84 §:ssä näyttäisi säädettävän asianomaisen hankintayksikön virkamiehen 

tai työntekijän vahingonkorvausvelvollisuudesta ja julkisyhteisön vastuuta koskevien 

vahingonkorvaussäännösten soveltuminen näyttäisi jäävän avoimeksi. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, 

 

että talousvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitettv. 


