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Esipuhe: Julkiset hankinnat hyvinvoinnin mahdollistajana
MEP Mitro Repo

Minulla oli ilo ja kunnia isännöidä tätä asiantuntijaseminaaria, joka käsitteli
julkisten hankintojen uudistamista ja sen vaikutuksia Suomessa.

EU uudistaa parhaillaan julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä. Uudistus
kohdistuu merkittävään sektoriin, sillä arvioiden mukaan julkiset hankinnat
vastaavat noin 19 prosenttia EU:n vuosittaisesta bruttokansantuotteesta.
Esimerkiksi vuonna 2010 EU-alueen julkisten hankintojen arvoksi arvioitiin
noin 2406 miljardia euroa. Kyse ei siis ole mistään vähäpätöisestä asiasta!

*****
Jo ennen tätä uudistusta EU on säädellyt julkisia hankintoja. Lainsäädännön
heikkouksiin on kuitenkin kuulunut monimutkaiset järjestelmät, tarjousten
valinnassa halvimman hinnan liian dominoiva merkitys sekä uusien ja pk-
yritysten heikko asema. Pienyrittäjiä syrjivä asenne on näkynyt muun muassa
siinä, että monet urakkatarjouskilpailut ovat olleet niin suuria, ettei pienyrit-
täjillä ole ollut todellista mahdollisuutta osallistua niihin.

Kilpailutuksissa ei myöskään ole otettu huomioon tuotteiden koko elinkaar-
ta. Tämä on vaikuttanut osaltaan tarjousten laatuun.

Tulee huomata, että kotimainen lainsäädäntömme edellyttää, että hankinnat
toteutettaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina,
myös ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Tämä hankintalain julistama
periaate ei kuitenkaan käytännössä pääse yleensä toteutumaan.

Jos hankinta toteutetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella,
voidaan arvioinnissa jo nykyisellään käyttää vertailuperusteena esimerkiksi
laatua, teknisiä ansioita, ympäristöystävällisyyttä tai kustannustehokkuutta.
Kuitenkin, kovien talouspaineiden kanssa painivan julkisen sektorin on ollut
helppo jättää yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteidemme kuten työllisyyden
ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, ympäristöön, kestävään kehitykseen
ja innovointiin liittyvät asiat vähemmälle huomiolle – ja painottaa hankin-
noissa vain mahdollisimman alhaista hintaa.

*****



Nyt meneillään oleva uudistus on osa keväällä 2011 annettua sisämarkkina-
pakettia. Lisäksi teema liittyy osaltaan Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavut-
tamiseen.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa julkinen sektori kantaisi enemmän yh-
teiskunnallista vastuuta ja ottaisi hankinnoissaan hinnan ohella myös tosiasi-
assa huomioon hankintojen ympäristölliset, sosiaaliset vaikutukset sekä työl-
lisyys, joka käsittää niin työsuojelun, työolot kuin työehdotkin. Tämä osal-
taan parantaa uusien ja pienyritysten osallistumismahdollisuuksia sekä kan-
nustaa yrityksiä kehittämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

*****
Olen itse seurannut prosessin etenemistä sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-
asioita käsittelevän valiokuntani IMCO:n kautta, jossa belgialainen kollegani
Marc Tarabella on vetänyt tätä mittavaa uudistusta.

Olen iloinen siitä, että uudistuksen myötä halvimman hinnan ei tulisi olla
enää tarjousten valinnan pääkriteeri, vaan jatkossa kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tulisi voittaa. Mielestäni on tärkeää puuttua tarjo-
uksiin, joka ovat halpoja huonon laadun vuoksi tai tarjouksiin, joiden hinta
on poikkeuksellisen alhainen. On itsestään selvää, ettei alhaisilla hinnoilla
voida täyttää esimerkiksi julkisille hankinnoille ympäristön, työolojen ja so-
siaaliturvan osalta asetettuja laatukriteerejä.

Yleensä hinnaltaan liian alhaiset tarjoukset myös kielivät siitä, etteivät talou-
delliset toimijat noudata ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön säännöksiä
eivätkä kunnioita unionin yhteisten sääntöjen lisäksi kansallisia sääntöjä.
EU:n yhtenäisyyden, luotettavuuden ja tasa-arvon kannalta onkin erittäin
tärkeää, että globaaleilla markkinoilla kaikilla yrityksillä on yhtäläiset velvol-
lisuudet maksaa veroja ja sosiaaliturvamaksuja kuin esimerkiksi paikallisilla
yrityksillä.

*****
Uudistuksessa otetaan kantaa myös alihankintaan, sillä usein jäsenmaiden
verovaroja katoaa liian pitkiin alihankintaketjuihin. Jatkossa jäsenmaiden
tehtävänä onkin vaatia samaa koko toimitusketjulta avoimuutta ja samoja tie-
toja kuin tarjoajiltakin. Uskon tällaisten toimien parantavan kansalaisille tar-
jottavien palveluiden laatua sekä helpottavan hankintaviranomaisten päätök-
sentekoa.
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Uudistus antaa julkiselle sektorille myös mahdollisuuden tehdä yhteistyötä
innovatiivisten yritysten kanssa innovaatioiden edistämiseksi. Tätä kautta
meillä on mahdollisuus tukea uudistumista muissakin kuin vain juhlapuheis-
sa.

*****
Lopuksi haluan puuttua muutamalla sanalla vähemmän käsiteltyyn teemaan
eli korruptioon ja sen estämiseen.

Kuten aiemmin mainitsin, uudistuksen tavoitteisiin kuuluu avoimuuden li-
sääminen. Avoimuudelle onkin tilausta, sillä esimerkiksi vuonna 2010 EU-
alueen julkisista hankinnoista vain hieman yli 20 prosenttia päätyi EU:n
maksuttoman TED-tietokannan kautta tehtyihin avoimiin kilpailutuksiin.
Hyvä kysymys onkin, mikä oli loppujen hankintojen kohtalo?

Julkisen sektorin salamyhkäinen hankintapolitiikka kielii valitettavasti usein
hankintoihin liittyvistä väärinkäytöksistä. Samalla se antaa viitteitä julkisten
varojen holtittomasta käytöstä. Arvioiden mukaan korruptoituneiden ura-
koiden hinnat saattavat olla peräti 18 prosenttia kalliimpia kuin laillisesti ja
avoimesti kilpailutettujen urakoiden. Erityisen valitettavaa tämä on kansalais-
ten kannalta. Kysehän on yhteisesti kerättyjen verorahojen käytöstä!

Vaikka EU pyrkii puuttumaan korruptioon mahdollisimman tehokkaasti,
ongelman poistaminen edellyttää kuitenkin laajaa yhteistyötä, sillä korrupti-
ossa ja lahjonnassa on kyse myös eri jäsenmaiden kulttuureista ja tavoista.

Korruptio on kuitenkin yhtä tuomittavaa, liittyipä se sitten kansallisilla varoil-
la tai EU:n varoilla rahoitettaviin julkisiin hankintoihin. Pelkillä tilastoilla tai
tutkimuksilla väärinkäytöksiin on mahdotonta puuttua, sen sijaan modernis-
ta tekniikasta olisi apua. Esimerkiksi sähköisten järjestelmien laajamittainen
käyttö hankintaprosessin alusta lähtien helpottaisi asioiden dokumentointia
ja vähentäisi siten myös väärinkäytösten mahdollisuutta.

*****
Sähköiset järjestelmät ovatkin nyt tapetilla, sillä käsittelemme parhaillaan si-
sämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa julkisten hankintojen sähköistä
laskutusta.

Nykyisin sähköisen laskutuksen osuus on EU:ssa vain 4–15 prosenttia, vaik-
ka sähköinen laskutus tuo kustannussäästöjä sekä vähentää hallinnollista



taakkaa. Lisäksi se helpottaa osaltaan hankintaprosessin auditoitavuutta ja
vähentää täten väärinkäytösten mahdollisuutta.

Komissio on esittänyt, että sähköisestä laskutuksesta tulisi Euroopassa pää-
asiallinen laskutusmenetelmä vuoteen 2020 mennessä. Meidän suomalaisten
on syytä röyhistää rintaa, sillä niin komission edustajien kuin valiokunnan
jäsentenkin puheenvuoroissa yhdeksi hyväksi esimerkiksi on mainittu juuri
Suomi ja sen julkisen sektorin hyvin toimivat käytänteet.

*****
Näillä ajatuksilla haluan toivottaa Teidät kaikki tervetulleiksi tähän seminaa-
riin! Ohjelman mukaan meillä on tarjolla paljon mielenkiintoisia julkisen
sektorin hankintatoimeen ja kansallisiin näkökulmiin liittyviä alustuksia –
sekä toivottavasti alustusten jälkeen paljon vilkasta keskustelua!

Itse toivon, että voisimme yhdessä myös pohtia, miten voimme tuoda EU:n
lähemmäksi arkea, karsia byrokratiaa sekä muuttaa poliittista kulttuuria
ymmärrettävämmäksi.

Kuvassa seminaaripuhujat © European Union 2013
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European Parliament & the Public Procurement Reform
MEP Marc Tarabella

First of all I would like to thank Mr Repo, for invit-
ing me today. When I look around and see all the
people, that are here to attend this conference, I’m
convinced we will have a high level and useful dis-
cussion.

As you know, the European Parliament reached –
after long and tough trilogue negotiations with the
Commission and the Council – an agreement on a
satisfactory text, providing for modern, more effi-
cient and sustainable public procurement. The
IMCO committee has already confirmed the negotiations’ outcome by its
vote on the 5th September. After the plenary vote in December this im-
portant legislation will be finalised.

The reform of the EU legislation on public procurement is one of the
twelve priority actions set out in the Single Market Act, and it is one of the
most powerful tools to re-launch the European economy.

The need to reform the legislation in this field arises from the current budg-
etary constraints, which make efficient public expenditures even more nec-
essary. Considering the fact that the public procurement business amounts
almost 20% of European GDP, we must make sure that public authorities
and their suppliers conclude transparent and competitive contracts, which
allow the achievement of the best value for money. This is the key to a
modernized legislation!

As rapporteur for the public procurement package, I have laid down a set of
priorities which run through my report:
– simplification of rules aiming to achieve a greater flexibility for contracting
authorities and economic operators,
– reinforcement of public procurement's sustainability, AND
– the improvement of efficiency of public expenditure.



All those elements are closely linked to each other. And let me say: I am
very proud of having achieved all of them at the end of the legislative pro-
cess, in spite of some conservative resistances from those seeking to main-
tain national prerogatives across internal market.

When we talk about flexibility we must look at enterprises, and how to facil-
itate their market access. All of us are aware about the deep economic crisis
affecting our market and in particular SMEs.

For the Parliament it is therefore fundamental to give adequate support to
boost SMEs' opportunities by reducing the turnover required in the selec-
tion criteria from 3 to 2 times the value of the contract.

Other assistance for enterprises includes the possibility for a group of enter-
prises to submit a tender together and combine their financial and technical
capacities in a joint tender. In doing so, the directive foresees economic op-
erators respecting criteria established by the member states. The provision,
taking inspiration from Consortium and Italian practice, allows increased
SMEs access to public procurement and boosts the market towards a more
dynamic organisation of economic players.

The set of measures will give an increased access for SMEs to public pro-
curement, providing the contracting authorities use the electronic instru-
ments. Indeed, member states shall ensure that communication, infor-
mation, access and submission are performed by using electronic means. In
order to cut the administrative burdens and to ensure a high level of control
and transparency without increased cost, public procurement shall use an
interoperable system and the on line auto-certification in all European
member states.

The European Single Procurement Document, which is a standard model
of auto-certification allows SMEs to submit a tender within less time and
more easily, because they will skip the red tape before the selection phase.
Furthermore, thanks to e-Certis, cross border tendering will be facilitated by
giving contracting authorities the possibility to check documents and certifi-
cation in every language of the Union. While people often think, that e-
procurement is an expensive investment, in fact the opposite is true. The
new E-procurement framework will be in fact a concrete tool to reduce the
impact of two crucial factors: time and expenses.
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The new directive text includes, as I proposed in my first draft report, the
MEAT as the unique award criterion. This is designed to assess economic
and environmental dimensions using a cost-effective approach based on
prices evaluated over the life cycle.

Furthermore in order to have socially and environmentally friendly tenders
based on high quality and on innovative performance requirement, contract-
ing authorities could choose to consider the best price quality ratio in order
to improve the procurement's quality.

I built in an a range of factors aiming to guarantee and to improve the pro-
tection of environmental and labour law, by establishing a clear principle in
article 15.2, which is reflected in several cross references within the whole
text. Indeed, under the new directive, a contracting authority must comply
with obligations established by international, European Union and national
legislation in the field of social and labour environmental law as well as col-
lective agreements. This allows for those values to be respected comprehen-
sively in all the stages of the procedure.

This toolbox enables a public administration to make the best choice when
it purchases. Indeed, if you look at the text you can see the cross references
in the principles of procurement (art.15 mandatory), in the general princi-
ples (art.54 voluntary), in the exclusion criteria (art.55 voluntary) and in the
fight against abnormally low tenders (art.69). This last article is very im-
portant to be able to contrast environmental, social dumping and unfair
competition practices – both inside and outside Europe. Indeed, in case of
ALTs, the contracting authority is obliged to ask for a justification concern-
ing the price offered and it is obliged to reject a tender if it does not comply
with social criteria or subcontracting, established at article 71. For the first
time in European procurement legislation, social rights play a central role.
This, ladies and gentlemen, is the key to address public purchasing towards
Europe 2020's goals.

A key provision on subcontracting introduces the obligation for the eco-
nomic operators to provide information to the contracting authorities con-
cerning the subcontractor and the part of the procurement to be subcon-
tracted.  The principle of the joint liability down to the subcontracting chain,
is envisaged on a voluntary basis. This provision has been put in place in



order to avoid the use of subcontracting for circumventing rules on the re-
spect of social and environmental criteria. Because in the past subcontract-
ing gave artificial benefits to economic operators and undermining the quali-
ty and performance of the tender delivered to the contracting authorities
and the citizens. The public authority must respect and apply a minimum
standard concerning sustainability of procurement, then, each contracting
authority is free to choose the importance it allocates to social and environ-
mental matters, or to limit its expenditure or even, in the case of very good
buyer, to combine both objectives!
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Suomen näkökulmia hankintadirektiiviuudistukseen
Lauri Tenhunen

Uudistuksen tausta ja tavoitteet

Hankintadirektiivien uudistus on viime vuosien ai-
kana ollut laajan mielenkiinnon kohteena. Uudis-
tuksen suuntaan ovat halunneet vaikuttaa niin yritys-
ten ja hankintayksiköiden edustajat kuin poliittiset
päätöksentekijät.  Laaja kiinnostus on ymmärrettä-
vää, varsinkin kun otetaan huomioon hankintojen
suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys.
Julkiset hankintojen osuuden EU:n bkt:stä on arvioi-
tu olevan jopa 18 prosenttia. On selvää, että kun on

kyse sekä taloudelliselta merkitykseltään suuresta asiasta että yhteisten varo-
jen käytöstä, asiaan kohdistuu monia ristiriitaisiakin odotuksia ja toiveita.

Hankintalainsäädäntö on jo tähän mennessä toteuttanut päätavoitettaan koh-
tuullisen hyvin: se on tuonut sekä säästöjä että avoimuutta.  Puutteitakin on
havaittu. Hankinnat toisista jäsenvaltioista eivät ole juuri lisääntyneet ja pk-
yritysten asema suurissa hankinnoissa on ollut vaikea. Edelleen vain erittäin
harvoin, 1,6 prosentissa EU-tarjouskilpailusta, voittajaksi valikoituu suoraan
toisesta jäsenvaltiosta kotoisin oleva yritys. Jos asiaa tarkastellaan ottaen
huomioon myös alihankkijoiden rooli, osuus on toki suurempi, mutta silti
vain 11,4 prosenttia.  Hankintadirektiivien tulisi siten olla myös väline edis-
tää sisämarkkinoiden toteutumista. Nyt hyväksytty uudistus onkin yksi sisä-
markkinoiden toimenpidepaketin Single Market Actin 12 avainhankkeesta.
Uudistusehdotukset annettiin 19.12.2011, ja paketti sai poliittisen hyväksyn-
nän heinäkuussa 2013. Lopulliset tekstit annettaneen alkuvuodesta 2014.

Hankintadirektiivien suuresta merkityksestä huolimatta on muistettava, että
ne ovat vain yksi taso hankintojen sääntelyssä. Hankintojen sääntelyn voi-
daan ajatella muodostuvan eräänlaisista kehistä, joista uloimpana on maail-
man kauppajärjestön GPA-sopimus, keskimmäisenä EU-tason sääntely ja
sisimpänä kansallisen tason sääntely.  GPA-sopimus asettaa puitteet sille, mi-
tä sopimuksen allekirjoittaneet (mm. EU, Yhdysvallat, Kanada, Japani) voi-
vat omissa säädöksissään määrätä hankintojen kilpailuttamisessa. EU:n han-
kintadirektiivit taas asettavat puitteet sille, mitä EU-jäsenvaltiot voivat omissa



kansallisissa hankintalaeissaan säätää hankintamenettelyistä. Lisäksi tähän
vaikuttaa EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytäntö.

Uudistusehdotuksilla on ollut lukuisia tavoitteita, ja on paljolti näkökulma-
kysymys, mitä niistä painotetaan eniten. Ensinnäkin uudistuksella on haluttu
yksinkertaistaa ja joustavoittaa hankintamenettelyjä; tämä palvelee osaltaan
jo edellä todettuja sisämarkkinatavoitteita ja pk-yritysten asemaa. Tavoitteena
ovat olleet myös kustannussäästöt. Oikeustilaa on pyritty selkeyttämään ko-
difioimalla EU:n tuomioistuimen linjauksia osaksi direktiivien sääntelyä.
Monet ovat painottaneet myös hankintasääntelylle alun perin vieraampien
tavoitteiden, ympäristö-, sosiaalisten ja innovaationäkökulmien entistä te-
hokkaampaa huomioimista. Tätä kautta pyritään painottamaan entistä laa-
dukkaampia hankintoja. Myös sääntelyn valvontaa ja menettelyjä koskevaa
neuvontaa on haluttu tehostaa.

Keskeisiä uudistuksia

Hankintadirektiivien uudistus koostuu kolmesta direktiiviehdotuksesta: ns.
klassisesta, yleisen sektorin hankintadirektiivistä, erityisalojen hankintadirek-
tiivistä sekä käyttöoikeussopimuksia koskevasta, ns. konsessiodirektiivistä.

Näistä kokonaan uutta sääntelyä edustaa erityisesti käyttöoikeussopimuksia
koskeva direktiivi. Käyttöoikeussopimusten kilpailuttaminen on tähän asti
ollut EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön varassa, ja nyt tämä käytäntö on
pyritty kirjaamaan direktiivitekstiin. Käyttöoikeussopimukset eroavat hankin-
tasopimuksista suoritettavan vastikkeen kannalta: hankintayksiköltä siirtyy
sopimuskumppanille rahavastikkeen sijasta tai sen ohella esimerkiksi oikeus
kerätä vastike asiakkailta, jotka käyttävät palvelua. Tällaisia tilanteita voi olla
esim. erilaisten liikenne- tai rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Hankintamenettelyjen yksinkertaistamis- ja joustavoittamistavoitteen toteut-
taminen uudistuksessa ei ehkä vaikuta ilmeiseltä, koska tämä on monin pai-
koin merkinnyt käytännössä enemmän ja entistä yksityiskohtaisempaa sään-
telyä. Uudistuksessa on kuitenkin pyritty tekemään itse hankintaneuvottelu-
jen käymisestä vaivattomampaa ja selkeyttämään sääntelyä määrittelemällä
käsitteitä entistä tarkemmin. Jäsenvaltioiden tulee lisäksi siirtyä sähköiseen
hankintamenettelyyn direktiivissä asetetun siirtymäajan kuluessa. Parhaillaan
neuvotellaan myös erillisestä direktiivistä, joka koskee sähköistä laskutusta
julkisissa hankinnoissa.
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Direktiivin myötä otetaan käyttöön myös kokonaan uusi ns. innovaa-
tiokumppanuusmenettely, jossa hankintaan tuotteita, joita ei vielä ole mark-
kinoilta saatavissa. Tämä mahdollistaa sen, että ensin kilpailutetaan asiaa
koskeva tutkimus- ja kehittämistyö, mutta tämän jälkeen ei enää tarvitse kil-
pailuttaa itse tuotetta, vaan se voidaan hankkia suoraan tuotteen kehittäjältä.

Direktiiviuudistuksessa on haluttu luoda myös perusta ympäristö- ja sosiaa-
listen näkökulmien entistä tehokkaampaan huomioimiseen. Hankintoja
voidaan varata nykyistä laajemmin esimerkiksi vammaisia työllistäville yrityk-
sille. Huomioon voidaan ottaa myös työoloja, tavaran valmistuksen aiheut-
tamia päästöjä tai hankittavan ajoneuvon aiheuttamia päästöjä. Perustana
näkökohtien huomioimiseen on ns. elinkaariarviointi. Tavoitteella on oltava
liityntä hankinnan kohteen elinkaareen.

Pk-yritysten asemaa on parannettu edistämällä suurten hankintojen jakamis-
ta, vaikka tähän ei suoranaista velvoitetta olekaan. Lisäksi pk-yritysten ase-
maa hankintaprosessissa on helpotettu sillä, että ainoastaan tarjouskilpailun
voittajalta pyydetään soveltuvuutta koskevat selvitykset, ja itse kilpailussa riit-
tää toimittajan oma lausunto vaatimusten täyttymisestä.

Hankintojen valvontaa tehostetaan velvoittamalla jäsenvaltiot luomaan han-
kintojen valvontaan järjestelmä, jossa havaittuihin virheisiin voidaan myös
reagoida.

Mikä muuttuu – hankintayksiköiden ja yritysten näkökulma

Uudistuksen merkitystä ja vaikutuksia voidaan tarkastella eri sidosryhmien
näkökulmista. Hankintayksiköiden kannalta direktiiviin sisältyvät täsmen-
nykset ja lisäykset toivottavasti helpottavat tulkintatyötä. Tällaisia säännöksiä
ovat esimerkiksi hankintayksikön ja hankintojen määritelmät. Myös säänte-
lyä siitä, millä tavoin kohdellaan hankintayksiköiden omistamiltaan yrityksil-
tä tekemiä hankintoja eli ns. sidosyksikköhankintoja, on selkeytetty. Myös
itse menettelyn kulku käytännössä on kuvattu selkeämmin. Neuvottelujen
käymistä on pyritty joustavoittamaan ja tarjousten täydentämistä prosessin
aikana helpottamaan. Siirtyminen sähköisiin menettelyihin palvelee osaltaan
digitaalisten sisämarkkinoiden luomista ja vähentää hankintaprosessin kus-
tannuksia ja vaivaa. Toisaalta uudet menettelyt aiheuttavat alkuvaiheessa



myös kustannuksia paitsi menettelyjen opettelemisen myös mahdollisesti
tarvittavien investointien vuoksi.

Kaiken kaikkiaan uudistus tuo hankintayksiköille mahdollisuuksia sekä sisäl-
lölliseltä että menettelylliseltä kannalta. Sisällöllisesti hankinnoissa voidaan
entistä johdonmukaisemmin painottaa haluttuja tavoitteita esimerkiksi ym-
päristö- ja sosiaalisesta näkökulmasta. Menettelylliseltä kannalta mahdolli-
suudet valita erilaisiin hankintatilanteisiin sopivia prosesseja paranevat. Teh-
tävä ei kuitenkaan ole hankintayksiköiden näkökulmasta helppo ja uutta
suhteellisen monimutkaista, usein EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön
perustuvaa sääntelyä on omaksuttavana aika paljon.

Yritysnäkökulmasta myönteisenä voidaan pitää menettelyjen selkeyttämistä
ja sähköistämistä. Tämä toivottavasti nopeuttaa ja helpottaa hankintaproses-
seja. Pk-yritysten näkökulmasta myönteistä ovat entistä laajemmat mahdolli-
suudet tehdä tarjous vain osasta hankittavana olevaa kokonaisuutta samoin
kuin mahdollisuus soveltuvuutta koskevien selvitysten toimittamiseen vasta
kilpailun ratkettua. Tehokkaampi valvonta ehkäissee osaltaan syrjiviä han-
kintakäytäntöjä. Innovaatiokumppanuus tarjoaa vaihtoehtoja myös yritysnä-
kökulmasta. Tällä on merkitystä erityisesti monimutkaisten asiantuntijapal-
veluiden ja IT-sektorin hankintojen kannalta. Lyhentyneet tarjousajat toisaal-
ta antavat entistä vähemmän aikaa tarjousten laatimiseen.

Mitä seuraavaksi?

Kun direktiivit on hyväksytty parlamentin täysistuntoäänestyksessä ja julkais-
tu virallisessa lehdessä, alkaa kahden vuoden täytäntöönpanoaika. Kansalli-
sella tasolla tämä tarkoittaa työryhmätyöskentelyn käynnistymistä. Paitsi di-
rektiivien täytäntöönpanoa, joudutaan pohtimaan niiden vaikutuksia kansal-
lisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin eli kansallisessa toimivallassa ole-
vaan hankintasääntelyyn. Voidaan arvioida, että monia EU-tasolla jo käsitel-
tyjä neuvottelukysymyksiä joudutaan avaamaan vielä neuvoteltavaksi myös
kansallisella tasolla. Keskustelua herättänevät esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
palveluita koskevat menettelyt ja käyttöoikeussopimuksia koskevat säännöt.

Kaiken kaikkiaan hankintadirektiivien uudistus tarjoaa paljon välineitä han-
kintojen tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen sekä hankintayksiköiden et-
tä yritysten näkökulmasta. Paremman sääntelyn näkökulmasta voidaan kui-
tenkin pohtia, onko sääntelyssä omaksuttu yksityiskohtaisuuden aste kaikilta
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osin tarpeen. Kuten tähänkin asti, hankintojen toteuttamisessa suuri merki-
tys on sillä, miten hankintayksiköt ja yritykset käyttävät lainsäädännön tarjo-
amia välineitä. Tehtävä ei uudistuksen myötä välttämättä helpotu, vaikka
mahdollisuudet laajenevatkin.



Hankintadirektiiviuudistus – poimintoja
Kari Tossavainen

Aluksi

Miten yhteiskunnalliset tavoit-
teet toteutuvat sosiaalisesti
vastuullisissa julkisissa han-
kinnoissa? Miten uusi ehdo-
tus hankintadirektiiveiksi1

(9.9.2013) ottaa huomioon
yhteiskuntavastuun julkisissa
hankinnoissa? Onko direktii-
vin yhteiskuntavastuu toteutet-
tavissa käytännön hankinta-
toiminnassa?

Julkiset hankinnat näyttäytyvät usein vain teknisenä työkaluna ja organisaati-
on tukitoimintona, jolla ostetaan markkinoilta sitä mitä kulloinkin tarvitaan,
pohtimatta sen enempää yhteiskunnallisia tavoitteita. Hankintadirektiiveissä
julkiset hankinnat on kuitenkin nähty myös poliittisena välineenä, jolla voi-
daan tehokkaasti edistää EU:n ja jäsenvaltioiden yhteiskunnallisten tavoittei-
den kuten ympäristönsuojelun, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edis-
tämistä. Miten nämä tavoitteet saadaan osaksi arkista tarjouspyyntöjen laa-
dintaa?

Määritelmä

EU:n vuonna 2011 julkaiseman Sosiaalisen ostamisen oppaan2 mukaan:
"Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankinta-
toimia, joissa otetaan huomioon yksi tai useampia seuraavista sosiaalisista
näkökohdista: työllisyysmahdollisuudet, ihmisarvoinen työ, sosiaalisten
oikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen, sosiaalinen osallisuus (mu-
kaan luettuna vammaiset henkilöt), yhdenvertaiset mahdollisuudet, kai-
kille sopiva suunnittelu, jossa otetaan huomioon kestävyysperusteet, mu-

1 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on public procure-
ment 2011/0438(COD), 9.9.2013
2 Sosiaalinen ostaminen: opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa. Euroopan komissio,
2011.
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kaan luettuna eettistä kauppaa koskevat kysymykset ja laajempi yritysten
yhteiskuntavastuun vapaaehtoinen noudattaminen sekä Euroopan unio-
nin perussopimuksella ja hankintadirektiiveillä vahvistettujen periaattei-
den noudattaminen. Sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat voivat ol-
la voimakas väline sekä kestävän kehityksen edistämisessä että EU:n (ja
jäsenvaltioiden) sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa."

Taustaa

Runsaasti taustatyötä on tehty sosiaalisten näkökohtien ottamiseksi hankin-
tadirektiiveihin. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen soveltamisalan selven-
tämiseksi Euroopan komissio julkaisi 15.10.2001 tulkitsevan tiedonannon,
jonka strategisena tavoitteena oli selvittää yhteisön lainsäädännön tarjoamat
mahdollisuudet sisällyttää sosiaaliset näkökohdat julkisia hankintoja koske-
viin menettelyihin.

Selvitystyön perusteella vuoden 2004 hankintadirektiiveihin otettiin tapoja,
joilla sosiaaliset näkökohdat voidaan sisällyttää teknisiin eritelmiin, valinta-
perusteisiin, sopimuksentekoperusteisiin ja hankintasopimuksen toteutta-
mista koskeviin lausekkeisiin.

EU komission vuonna 2011 julkaisemaa alkuperäisessä ehdotuksessa han-
kintadirektiiveiksi nimettiin yhteiskunnallisia tavoitteita ja korostettiin tarvet-
ta luoda hankkijoille edellytyksiä niiden toteuttamiseksi.

Komission uusi ehdotus hankintadirektiiveiksi (9.9.2013) ottaa huomioon
yhteiskuntavastuun julkisissa hankinnoissa, josta tässä esityksessä nostetaan
esille erityisen tärkeä artiklan 15 (Priciples of procurement) alakohta 2, joka
leikkaa läpi koko direktiivin. Artikla 15.2. velvoittaa jäsenvaltioita varmista-
maan, että julkisten hankintojen sopimuksissa tarjoavat noudattavat soveltu-
vaa ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntöä.

Yhteiskuntavastuuta julkisilla hankinnoilla

Yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa,
koska hankintaprosessi asettaa omat vaatimuksensa ja hankintoihin liittyvät
tavoitteet. Yhteiskuntaperusteet on sisällytettävä julkisiin hankintoihin siten,
ettei samalla syrjitä pk -yrityksiä eikä rikota syrjimättömyyttä, tasavertaista
kohtelua ja avoimuutta koskevia määräyksiä. Nämä molemmat tavoitteet on



yhdistettävä.  Hankintalainsäädännössä sosiaalisen vastuun velvoitteita on
tuotu suoraan hankintaprosessiin, kuten esim. soveltuvuusehtoihin, alihan-
kintojen valvontaan, vertailuperusteisiin sekä poikkeuksellisen alhaisen hin-
nan arviointiin. Kriteerien käyttö edellyttää kuitenkin hankintaprosessin tun-
temusta, vaatimusten ja ehtojen asettamista oikeaan kohtaan ja oikein määri-
teltynä. Tärkeintä on tietenkin se, että vaatimuksella saadaan aikaiseksi se
vaikutus, jota sillä tavoitellaan, mutta myös hankintalain noudattaminen on
välttämätön näkökohta.

Hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisen vertailun kriteerien määrit-
tely sekä sopimusehtojen kirjaaminen on tässä asiassa avaintekijä. Toisin sa-
noen, yhteiskuntavastuun korostaminen hankinnoissa tarkoittaa myös bud-
jettisuunnittelua ja lisäerien varaamista aikaisemmin toteutuneisiin budjettei-
hin. Vaikka hankintasopimus ei olisikaan merkittävästi kalliimpi kuin aikai-
semmin, on varauduttava kuitenkin siihen, että itse prosessin hoitaminen
uudella tavalla aiheuttaa ensivaiheessa uusia kustannuksia.

Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa asetettavien vaatimusten tavoitteena
on saada toimittajat työskentelemään sen varmistamiseksi, että sopimuskau-
den aikana toimitettavien tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa noudate-
taan työelämän perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia.  Pääasiassa tämä tarkoit-
taa, että toimittajan on noudatettava Kansainvälisen työjärjestön (Interna-
tional Labour Organization, ILO) yleissopimuksia, YK:n lapsen oikeuksien
sopimusta, vähimmäispalkkoja ja työaikoja koskevaa kansallista lainsäädän-
töä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Asettamalla
hankinnalle sosiaalisia vaatimuksia pyritään varmistamaan, että sopimuskau-
den aikana toimitettavat tuotteet ja tavarat on tuotettu hyväksyttävissä oloissa.
EU:n vuonna 2011 julkaiseman Sosiaalisen ostamisen oppaan mukaan:

"Sosiaalisesti vastuullisissa julkisissa hankinnoissa on kyse esimerkin näyt-
tämisestä ja markkinoihin vaikuttamisesta. Sosiaalisesti vastuullisia julki-
sia hankintoja edistämällä viranomaiset voivat tarjota yrityksille todellisia
kannustimia sosiaalisesti vastuullisen hallinnon kehittämiseen. Viran-
omaiset voivat viisaita hankintoja tekemällä edistää työmahdollisuuksia,
ihmisarvoista työtä."

EU komission vuonna 2011 julkaisemaa alkuperäisessä ehdotuksessa han-
kintadirektiiveiksi edellytettiin:

"luoda edellytykset sille, että hankkijat voivat käyttää julkisia hankintoja
paremmin yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Näitä
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tavoitteita ovat ympäristönsuojelu, resurssi- ja energiatehokkuuden li-
sääminen, ilmastonmuutoksen torjunta, innovoinnin, työllisyyden ja sosi-
aalisen osallisuuden edistäminen sekä parhaiden mahdollisten edellytys-
ten varmistaminen korkealuokkaisten sosiaalipalvelujen tarjoamiselle."

Täyttääkö uusi hankintadirektiiviehdotus (2013) asetetun tavoitteen koskien
yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemista?

Näyttää siltä, että tavoitteen läpiviemisessä on onnistuttu direktiivin tekstin
tasolla hyvin.

Uusi ehdotus hankintadirektiiviksi velvoittaa yhteiskunnallisten tavoitteiden
toteuttamiseen (ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntö).  Artiklan 15 (Prin-
ciples of procurement) alakohdan 2 mukaisesti:

"(15,2) Member States shall take appropriate measures to ensure that in
the performance of public contracts economic operators comply with
applicable obligations in the fields of environmental, social and labour
law established by Union law, national law, collective agreements or by
the international environmental, social and labour law provisions listed
in Annex."

Nykyinen hankintadirektiivi/-laki taas antaa mahdollisuuden ottaa huomi-
oon yhteiskunnallisia tavoitteita hankinnoissa, mutta ei velvoita siihen.

Esimerkiksi hankintalain 63 §: "Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan
laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjo-
uksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista
selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä."

Kun taas hankintadirektiivin artikla 69 (Abnormally low tenders) velvoittaa:
"1. Contracting authorities shall require economic operators to explain
the price or costs proposed in the tender where tenders appear to be ab-
normally low in relation to the works, supplies or services.
3. The contracting authority shall assess the information provided by
consulting the tenderer. It may only reject the tender where the evidence
supplied does not satisfactorily account for the low level of price or costs
proposed, taking into account the elements referred to in paragraph 2.
Contracting authorities shall reject the tender, where they have estab-
lished that the tender is abnormally low because it does not comply with
applicable obligations referred to in Article 15(2)."



Ja lisäksi hankintadirektiivin (44a) mukaan:
"Tenders that appear abnormally low in relation to the works, supplies or
services might be based on technically, economically or legally unsound
assumptions or practices. Where the tenderer cannot provide a sufficient
explanation, the contracting authority should be entitled to reject the
tender. Rejection should be mandatory in cases where the contracting
authority has established that the abnormally low price or costs proposed
results from non-compliance with mandatory Union legislation or na-
tional law compatible with it in the fields of social, labour or environ-
mental law or international labour law provisions."

Keinoja yhteiskuntavastuun eli sosiaalisten, ympäristö- ja työlainsäädäntöön
liittyvien velvoitteiden toteuttamiseksi

Läpi direktiivin on painotettu, että yhteiskunnallisia tavoitteita on toteutetta-
va ja toimittava sosiaalisesti vastuullisesti julkisissa hankinnoissa. Lopuksi
korostetaan muutamia keinoja:

Valvonta

Jatkossa jäsenvaltioiden tulee myös hankintadirektiiviin perustuen valvoa,
että hankintasopimuksissa noudatetaan otsikon säännöksiä. Millainen vastuu
tästä tulee hankintayksikölle, jää nähtäväksi.

Johtajuus

Johtajuus on yksi menestyksen avain kaikissa sosiaalisesti vastuullisten julkis-
ten hankintojen strategioissa. Johtajuutta organisaation huipulta asti, poliittis-
ta sitoutumista ja koko hallintorakenteessa Jos vertailussa sekä sopimuseh-
doissa korostetaan esim. sosiaalista vastuuta tai ympäristötekijöitä, johdon
on myös miellettävä, että silloin ei aina halvin tarjous voita.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntavastuun huomioiminen
edellyttää ostajalta ja taustaorganisaatiolta suunnitelmallista ja strategista otet-
ta hankintaprosessien toteuttamisessa. Lisäksi hankintayksikkö tarvitsee vah-
van tuen läpi prosessin toimivalta johdolta, jotta mahdollisissa ongelmatilan-
teissa on selvää, mitä hankintaan liittyviä tavoitteita asetetaan etusijalle. Ko-
konaisuutena ajatellen strateginen ja vastuullinen toimintatapa on kuitenkin
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omiaan antamaan koko yhteiskunnan kannalta positiivisia ja taloudellisesti
kestäviä – jopa selviä säästöjä tuottavia tuloksia.

Osaaminen ja vuoropuhelu

Hankintoja valmistelevien ja toteuttavien henkilöiden osaaminen on sosiaali-
sesti vastuullisten hankintojen avaintekijä, kun kokonaistaloudellisen vertai-
lun kriteerejä määritellään sekä sopimusehtojen kirjataan. Esimerkiksi mil-
laisia sosiaalisia vaatimuksia (yhteiskunnallisia velvoitteita) hankinnoille (ja
tarjoajille) voidaan asettaa ja miten nämä vaatimukset voidaan muotoilla tar-
jouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjoajan (yrityksen) osaaminen korostuu kun pitää laatia tarjouspyynnön-
mukainen tarjous. On ymmärrettävä ”yhteiskuntavastuu” tarjouspyynnössä
ja osata toteuttaa se yrityksen toiminnassaan. Tästä osaamisesta syntyy kilpai-
luetua julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lopuksi osapuolten, hankintayksiköt ja toimittajat, keskinäisellä vuoropuhe-
lulla (tekninen vuoropuhelu yms.) on olennainen merkitys yhteiskuntavas-
tuun vaatimusten toteuttamisessa, kun tavoitteet ymmärretään ja hyväksy-
tään.

"Talking is something, but action is everything"



Kynnysarvojen muutoksen vaikutus pienhankintoihin
Jorma Saariketo

Julkisten hankintojen sääntelyuudistus on par-
haillaan käynnissä niin EU- kuin kansallisella ta-
solla. Julkisia hankintoja koskeva EU-direktiivi
vahvistettaneen alkuvuodesta 2014 ja kansallinen
hankintalainsäädäntö uudistunee vuoteen 2016
mennessä.

Uudessa hankintadirektiivissä nostetaan vahvasti
esille pk-yritysten julkisiin hankintoihin liittyvät
erityistarpeet. Toivottavasti nämä pk-yritysten
tarpeet huomioidaan niin direktiivin täytäntöön-
panossa kuin kotimaisen sääntelyn uudistamises-
sa.

Julkisten hankintojen luokittelu

Kansallisen lainsäädännön tulee perustua julkisten hankintojen uudenlai-
seen luokitteluun ja kevennettyyn sääntelyyn.

Hankinnat tulee luokitella nykyisen kolmen luokan sijasta neljään eri koko-
sääntelyluokkaan (alla esitetyt kokoluokat nykyisen hankintalain kynnysarvo-
jen mukaan).

 Mikrohankinnat (arvo vähäinen < 5 000 €)
o Ei julkista ilmoittamista eikä erityistä sääntelyä – tarjous-

pyynnöt kohdennetusti potentiaalisille tarjoajille
 Pienhankinnat (arvo merkittävä tavarat ja palvelut 5 000 – 30 000

€, koulutus- ja sote-hankinnat 5 000 – 100 000 €, urakat 5 000 –
150 000 €)
o Julkinen ilmoittaminen, joka valittavissa tarpeen mukaan jo-

ko paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti
o Toimintatapana ultrakevyt hankintamenettely (ilmoituksessa

/ tarjouspyynnössä vain olennaiset tiedot)
o Muutoksenhaku rajataan hankintaoikaisun käyttämiseen

 Kansalliset hankinnat (arvo suuri > 30 000/100 000/150 000 €>)
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o Julkinen ilmoittaminen (nykyisin HILMA3 ja tulevaisuudes-
sa vastaava, mutta selvästi kehittyneempi portaali).

o Toimintatapana kansallinen menettely, jossa kevyt ja koh-
tuullinen sääntely

 EU hankinnat (> 200 000 / 5 000 000 €>)
o Julkinen ilmoittaminen (HILMA, TED)
o Toimintatapana EU-menettely, yksityiskohtainen sääntely

Kansallisten kynnysarvojen korottaminen

Suomessa on nostettu esille kansallisten kynnysarvojen korottaminen laki-
uudistuksen yhteydessä. Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kir-
jattu että kansallisia kynnysarvoja korotetaan lähelle EU-kynnysarvoja. Uu-
dessa hankintadirektiivissä tulee velvoite jakaa hankinnat tarkoituksenmu-
kaisiin osiin, ellei voida erityisesti perustella suuria hankintakokonaisuuksia.
Kansallisten kynnysarvojen nostaminen ja hankintojen jakaminen entistä
pienempiin osiin voi olla erityisen hankala yhtälö, etenkin jos pienhankinnat
jäävät kansallisen lainsäädännön ulkopuolelle.

Alla olevassa kuvassa (kuva 1) on kuvattu kuinka monta kansallista hankin-
taa jää ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jos tavaroiden ja palveluiden, so-
te- ja koulutus- sekä urakoiden kynnysarvot nostetaan hallitusohjelman kir-
jauksen mukaan 200 000 euroon (nykyinen tavaroiden ja palveluiden EU-
kynnysarvo) tai lähelle sitä.

Kuva 1: Kynnysarvon merkitys hankintojen julkisessa ilmoittamisessa
3 Internetosoite: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/



Kuvassa 1 on esitetty yhteenveto hankinnan arvon vaikutuksesta julkaistavi-
en ilmoitusten lukumäärään vuoden 2012 Hilma-aineiston perusteella. Ku-
vasta nähdään selkeästi, että jos kansalliset kynnysarvot nostetaan EU-
kynnysarvojen tasolle palvelu- ja tavarahankinnoissa, niin näitä hankintoja
koskevat ilmoitukset katoavat käytännössä kokonaan (tavarahankintailmoi-
tukset -97,7 prosenttia palveluhankintailmoitukset -89,0 prosenttia) ilmoitus-
velvollisuuden piiristä ellei pienhankintoja säädetä ilmoitusvelvollisuuden pi-
riin. Julkisesti ilmoitettaviksi hankinnoiksi jäisivät vain osa urakoista ja suu-
rista sote-hankinnoista.

Markkinoiden toiminnan ja erityisesti pk-yritysten kannalta onkin ensiarvoi-
sen tärkeää pohtia kaikkia niitä keinoja, joiden avulla lainmuutoksen johdos-
ta ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle siirtyvät hankinnat (nykyisen luokittelun
mukaan pienhankinnat) voidaan saattaa ilmoitusmenettelyn piiriin ja kaikki-
en yritysten tietoon sekä tarjottavaksi. Pienhankintojen ilmoittaminen edistää
myös julkisen sektorin päämääriä. Hyöty pienhankintojen kilpailuttamisesta
koituu hankintayksiköiden ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

Pienhankinnat

TEM arvion mukaan maassamme tehdään 5 000 € ylittäviä pienhankintoja
vuosittain noin 80 000 – 100 000 kpl yhteisarvoltaan 2,5 miljardia euroa.
Kansallisen hankintalain uudistus ja hallitusohjelmaan kirjattu kynnysarvojen
nostaminen lisää pienhankintojen kappalemäärää edellä olevan esimerkin
(kuva 1) mukaan lähes 7 000 hankinnalla. Pienhankintojen arvo kasvaa suh-
teellisesti huomattavasti enemmän kuin kappalemäärä ja voidaan perustel-
lusti arvioida että lakiuudistuksen jälkeen pienhankintojen vuosittainen arvo
asettuu noin 3,5 – 4,0 miljardin euron haarukkaan.

Lakiuudistuksen jälkeen maassamme tehdään siis noin 100 000 pienhankin-
taa vuosittain yhteisarvoltaan noin 4,0 miljardia euroa. Markkinat ovat todel-
la merkittävät niin lukumääräisesti kuin arvoltaan. Erityisen suuri vaikutus
pienhankintojen julkisella ilmoittamisella ja kilpailuttamisella on pk-
yrityksille joita pienhankinnat kiinnostavat suuresti. Varsinais-Suomessa
vuoden 2012 marras-joulukuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 94,3 prosent-
tia pk-yrityksistä on kiinnostunut nimenomaisesti 200 000 euron alittavista
(pien)hankinnoista (kuva 2).
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Kuva 2 Pienhankintojen kiinnostavuus kokoluokan mukaan

Pienhankintojen ilmoittamatta jättäminen on erittäin vahingollista erityisesti
pk-yrityksille, jotka eivät lakiuudistuksen jälkeen voi tarjota tuotteitaan, pal-
veluitaan eikä urakoitaan säännöllisesti ja avoimeen kilpailuun perustuen
julkiselle sektorille. Sadantuhannen, yhteisarvoltaan 4,0 miljardia euroa, ole-
vien pienhankintojen ilmoittamatta jättäminen ei ole mitenkään perusteltua.
Jos pienhankintoja ei säädetä ilmoitusvelvollisuuden piiriin, on se paluuta
suljettuun kilpailutusympäristöön joka mahdollistaa tiettyjen toimittajien
suosimisen yhteiskunnan kustannuksella. Lisäksi ilmoittamatta jättäminen
edistää harmaan talouden pesiytymistä julkisiin hankintoihin.

Pienhankintojen ilmoittamisella on useita positiivisia vaikutuksia niin yhteis-
kuntaan kuin markkinoiden toimintaan ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin.
Alla luettelon omaisesti muutamia vaikutuksia:

Vaikutukset yrityksiin
 Kilpailutettavien hankintojen määrä ja arvo kasvaa huomattavasti
 Pienhankinnat soveltuvat erityisen hyvin pk-yritysten tarjottavaksi
 Myös uudet ja nuoret yritykset voivat tarjota
 Työllistämiskynnys alenee, lisää työpaikkoja pk-yrityksiin

Vaikutukset kuntiin ja hankintayksiköihin
 Yrittäjät ja työntekijät lähialueelta, verotuloja kunnan kassaan
 Pk-yrityksen kvartaali 25 v, helpottaa kunnan päätöksentekoa
 Selkeyttää toimintatapoja ja hallintoa sekä tehostaa varojen käyttöä



 Parantaa kunnan mainetta yrittäjien keskuudessa

Yhteiset vaikutukset
 Markkinoiden toiminta tehostuu
 Rutiinit helpottuvat
 Säästöjä hankinta / tarjonta- ja toimintakuluissa
 Luo osaamista ja työtä maa- ja seutukuntiin

Yhteenveto

Hankintadirektiiviuudistus ja julkisten hankintojen kansallisen lainsäädän-
nön uudistaminen muodostavat yhdessä merkittävän haasteen kaikille julkis-
ten hankintojen markkinoilla toimiville tahoille. Voidaan perustellusti arvi-
oida, että kansallisten ja pienhankintojen yhteenlaskettu arvo uudistuksen
jälkeen lähestyy vuositasolla 10,0 miljardin euron rajapyykkiä ja tehtyjen
hankintojen lukumäärä vastaavasti noin 100 000 hankinnan vuosittaista ta-
soa. Kansalliset ja pienhankinnat koskettavat säännöllisesti ainakin tuhatta
hankintayksikköä ja kymmeniä tuhansia, tuotteitaan ja palveluitaan yhteis-
kunnalle tarjoavia pk-yrityksiä. Kansallisten ja pienhankintojen työllistävä
vaikutus on 80 000 – 100 000 henkilötyövuotta.

Kansallisten ja pienhankintojen muodostama kokonaisuus edellyttää selkei-
tä, kevyesti säänneltyjä pelisääntöjä, jotka edistävät markkinoiden ja markki-
naosapuolien toimintaa siten, että avoimuus, syrjimättömyys ja tasapuolinen
kohtelu toteutuvat kaikissa julkisissa hankinnoissa.
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Hankkijan näkökulma
Pirjo Myllymaa

Hankintadirektiiviuudistuksen yhtenä päätavoitteena on luoda edellytykset
sille, että hankkijat voivat käyttää julkisia hankintoja paremmin yhteisten yh-
teiskunnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Tällaisina tavoitteina pidetään
muun muassa huomion kiinnittämistä ympäristöasioihin ja sosiaaliseen vas-
tuuseen. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen julkisten hankintojen yhteis-
kuntavastuusta syksyllä 2012.

Puolustusvoimien EU:n
kynnysarvon ylittävissä

vaatetuskilpailutuksissa
on marraskuusta 2012 al-
kaen otettu huomioon
sosiaaliseen vastuuseen
liittyvät vaatimukset. Län-
si-Suomen huoltoryk-
mentti on käyttänyt vaate-

tuskilpailutuksissa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa CSR-kompassia
(Corporate Social Responsibility). Sen käyttö helpottaa hankkijan työtä,
koska se opastaa sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa ja
asettaa sosiaalisia vaatimuksia tekstiilien hankintaan.

Puolustusvoimien vaatetuskilpailutuksissa hankintailmoituksella julkaistaan
sopimusluonnos, josta ilmenevät vaatimukset ympäristö- ja sosiaalisten nä-
kökohtien huomioimisesta sekä CSR-mallin mukainen itsearviointilomake.
Tarjoukseen tulee liittää selvitys sosiaaliseen vastuuseen liittyvien määräysten
noudattamisesta. Toimittajalla on oltava käytössään toimintatapoja, joilla
varmistetaan, että tuotteet on valmistettu noudattaen Kansainvälisen työjär-
jestön ILO:n yleissopimuksia, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 32
artiklaa sekä valmistusmaan työsuojelulainsäädäntöä ja voimassa olevaan työ-
lainsäädäntöä. Selvityksenä hyväksytään:

1) kansainvälisen standardin mukainen sertifikaatti tai
2) ulkopuolisen, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tar-
kastus tai
3) muu asiakirja, joka vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.



Jos näitä kolmea selvitystä ei ole saatavilla tai käytössä, on toimittajan annet-
tava vaatimustenmukaisuusvakuutus tai -sitoumus, jota täydennetään sopi-
muskaudella itsearviointilomakkeen täyttämisellä ja sopimuskumppanien vä-
lisellä dialogilla.

Mikäli valittu toimittaja tai mahdolliset alihankkijat toimivat tekstiilituotan-
non ns. riskimaissa, eikä toimittaja ole pystynyt antamaan yhtäkään kolmesta
yllä mainitusta selvityksestä, on toimittajan sopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen lähetettävä täytetty itsearviointilomake hankintayksikölle. Itsearvioin-
tilomake arvioidaan CSR-kompassissa annetun ohjeistuksen mukaisesti.
Tämän arvioinnin tulos lähetetään toimittajalle edelleen täydennettäväksi,
mikäli siinä on vielä puutteita. Toimittaja on velvollinen valvomaan sosiaali-
sen vastuun toteutumista koko toimitusketjussa sekä erityisesti valmistuspai-
kan työolosuhteita koko sopimuskauden ajan. Valitun toimittajan on aktiivi-
sesti työskenneltävä sen varmistamiseksi, että sopimuskauden aikana toimi-
tettavien tuotteiden tuottamisessa noudatetaan työelämän perusoikeuksia ja
ihmisoikeuksia.

Hankkijan näkökulmasta CSR-kompassi on erinomainen työkalu, jonka
avulla voidaan lisätä tietoisuutta ja vaatimuksia sosiaalisesta vastuusta. Täl-
löin toimittajien toivotaan kiinnittävän enemmän huomiota alihankkijoiden
toimintaan yhteiskuntavastuun osalta.
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Julkiset hankinnat työllistämisen edistäjänä
Timo Martelius

Julkisilla hankintayksiköillä on mah-
dollisuus ottaa hankinnoissaan huo-
mioon erilaisia yhteiskunnallisia ja so-
siaalisia vaatimuksia. Sosiaalisesti kes-
tävä kehitys turvaa kaikkien ihmisten
tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä mah-
dollisuuden osallistua yhteiskunnan
eri toimintoihin. Hankintayksiköillä
on mahdollisuus julkisten hankinto-
jensa kautta edistää muun muassa vai-
keasti työllistyvien henkilöiden työllis-
tymistä.

Pitkäaikaistyöttömien, nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten työllistä-
misessä hankintojen kautta yhdistyvät monen kuntatoimijan työllistämista-
voitteet hankintatavoitteiden kanssa. Työllistäminen hankintojen kautta on
kunnille kokonaistaloudellista, vaikka hankintoihin käytetyt resurssit kasvai-
sivat joissain tapauksissa. Jokainen työpaikka vähentää kaupungin työmark-
kinatuki- sekä toimeentulotukimenoja, vammaisten kohdalla myös muita
kunnan lakisääteisistä velvoitteista syntyviä kuluja. Työllistyminen vähentää
tutkitusti myös kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttöä.

Työpaikka on jokaiselle nuorelle, maahanmuuttajalle ja vammaiselle tärkeä
väline yhteiskuntaan integroitumisessa ja itsetunnon kasvattamisessa. Pi-
demmällä aikavälillä työllistämisen kautta säästetään myös syrjäytymis- ja
mielenterveysongelmien aiheuttamissa kustannuksissa. Työvoimapulan uha-
tessa tulee myös varmistaa, että tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella
tai sinne joutumisen uhan alla olevien henkilöiden työpanos on käytettävissä
tulevaisuudessa.

Erilaiset avustavat tehtävät voivat olla maahanmuuttajalle väylä suomalaiseen
työelämään ja kielen oppimiseen. Avustavia tehtäviä kartoittamalla eri palve-
lutehtävissä kaupungin yksiköissä ja niiden kilpailuttaminen luovat uusia
työpaikkoja. Avustavien tehtävien hoitaminen ulkopuolisena työnä helpottaa



myös ammattilaishenkilökunnan työtaakkaa ja parantaa näin sekä heidän
työssä jaksamistaan että asiakkaan saaman palvelun laatua.

Avustavia tehtäviä kilpailutettaessa tietyn kohderyhmän työllistäminen voi-
daan ottaa ehdottomaksi edellytykseksi teknisissä eritelmissä, koska työllis-
täminen on osa hankinnan kohdetta. Työllistäminen voidaan ottaa myös tar-
jousten valintakriteeriksi tietyllä painoarvolla. Tällöin on kuitenkin riskinä,
että muilla kriteereillä, kuten hinnalla, on suurempi merkitys tarjoajan valin-
nassa. Maahanmuuttajien työllistämisehto voidaan ottaa myös osaksi hankin-
tasopimusta.

Vammaisille voi myös löytyä soveltuvia työnkuvia avustavissa tehtävissä.
Vammaisten työllistämistä voidaan kaiken kaikkiaan edistää samoin hankin-
tateknisin keinoin kuin maahanmuuttajienkin kohdalla.

Nuorten työllistymismahdollisuudet paranevat, kun heillä on kontakteja työ-
elämään jo opintojen aikana. Opintoihin liittyvä ammatillinen harjoittelu on
nuorelle tärkeä työkokemus. Ammatillisia harjoittelupaikkoja ei kuitenkaan
ole tarpeeksi. Ongelma koskee suomalaisten nuorten lisäksi myös oppilai-
toksissamme ja korkeakouluissamme opiskelevia ulkomaisia tutkinto-
opiskelijoita. Kielitaitoisten ja liiketoiminnan kohdemaiden kulttuuria ja ta-
loutta hyvin tuntevien nuorten asiantuntemus jää hyödyntämättä kansainväli-
sille markkinoille pyrkiviltä tai siellä jo toimivilta yrityksiltä, koska heidän on
vaikea löytää valmistumisen jälkeen harjoittelupaikkoja.

Ostettaessa palveluita ja tavaroita hankintayksiköt voi edellyttää tarjoajilta,
että he tarjoavat ostettavien palveluiden/tuotteiden tuotannossa harjoittelu-
paikkoja nuorille. Näin yritykset kouluttavat myös itselleen työvoimaa. Työ-
harjoittelupaikkojen ottaminen sopimusehdoksi hankintasopimukseen on
yksiselitteistä.
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Tarjoajana julkisissa hankinnoissa
Ari Ranto

Julkisissa hankinnoissa pieninäkin kertaostoina toteu-
tettavat hankinnat voidaan kilpailuttaa monivuotisina
sopimuksina tai useampia hankintayksiköitä kattavina
yhteishankintoina, mikä kasvattaa kilpailutettavan han-
kinnan arvoa. Sopimuksia myös noudatetaan hyvin
molemmin puolin, mikä tuo niihin vakautta ja ennus-
tettavuutta. Tarjoajalle julkiset hankinnat muodostavat
mielenkiintoisen kokonaisuuden, jossa menestyminen
edellyttää pelisääntöjen tuntemusta ja aitoa halua tehdä
yhteistyötä julkishallinnon kanssa.

Hankintoja säätelevissä normeissa sekä menettelyissä
on omia erityispiirteitään esimerkiksi tavara-, palvelu- ja
rakennusurakkahankinnoissa. Käsittelen jäljempänä
julkisia hankintoja ja tarjoajan roolia ensisijaisesti palveluhankintojen näkö-
kulmasta.

Julkishallinnon asiakkuuksien hoito ja tarjouspyyntöihin vastaaminen on
usein vastuutettu tarjoajalla nimetyille henkilöille, joiden osaamista ja am-
mattitaitoa julkishallinnosta sekä julkisista hankinnoista on jatkuvasti ylläpi-
dettävä. Julkisten hankintojen hankintamenettelyjen ja pelisääntöjen osaa-
minen on tärkeää, jotta vältetään tahattomasti tarjouspyynnön vastaisten tar-
jousten teko ja siitä johtuva tarjouksen hylkääminen.

Tarjoaja on hankintayksikön kumppani

Osaavasta ja ammattitaitoisesta tarjoajasta voi olla hankintayksikölle hyötyä
paitsi laadukkaiden tarjousten, myös koko hankinnan onnistumisen varmis-
tajana. Osaava tarjoaja voi auttaa hankintayksikköä esim. hankintaan liittyvi-
en teknisten vuoropuhelujen, tarjouspyyntöluonnoksen kommentoinnin,
neuvottelumenettelyn tai tarkentavien kysymysten kautta nostaen esiin yksi-
tyiskohtia, jotka voisivat johtaa epätarkoituksenmukaisiin hankintoihin tai
jotka voisivat lisätä hankinnan valitusriskiä. Onnistunut hankinta syntyy aina
hankintayksikön ja tarjoajien yhteistyön tuloksena.



Avoin vuorovaikutus edellyttää keskusteluyhteyttä hankintayksikön ja tarjo-
ajien välillä. Muodollinen kirjallinen prosessi ei mielestäni korvaa ostajan ja
tarjoajan asiantuntijan välistä keskustelua, jossa kumpikin osapuoli oppii
ymmärtämään toisensa tavoitteet, reunaehdot ja mahdollisuudet.

Tarjoajan keskusteluin tarkennettu aito ymmärrys hankintayksikön hankin-
nalle asetetuista tavoitteista näkyy suoraan saatavien tarjousten määrässä ja
laadussa. Vastaavasti hankintayksikkö saa vuorovaikutuksessa tarjoajien
kanssa realistisen näkemyksen hankinnan kohteen vaihtoehtoisista toteutus-
tavoista ja ominaisuuksista sekä tarjoajien mahdollisuuksista. Näiden perus-
teella hankintayksikkö voi helpommin määritellä itselleen tärkeitä ominai-
suuksia korostavan, mutta mahdollisimman monelle tarjoajalle soveltuvan
tarjouspyynnön.

Mikäli hankintayksikkö ei anna mahdollisuutta keskustellen käytävään han-
kintayksikön ja tarjoajien väliseen yhteydenpitoon, voi se herättää epäilyjä
tarjouspyynnön taustoista. Onko aikaisempi toimittaja päässyt yksin määrit-
tämään tarjouspyynnön kohdetta hankintayksikön kanssa? Onko hankinta
vain teatteria, jonka tavoitteena on uusia sopimus nykytoimittajan kanssa
alemmilla hinnoilla? Miksi hankintayksikköä eivät kiinnosta uudet palvelut
ja hankintayksikön omaa tuottavuutta parantavat ratkaisut? Keskusteluyhteys
hankintayksikön ja tarjoajien välillä poistaa epäluuloja sekä lisää hankinnan
avoimuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä, vaikka usein kuulee väitettä-
vän myös päinvastaista.

Kun aika tai oma osaaminen ei riitä

Toisinaan hankintayksiköt perustelevat tarjoajien kanssa käytävistä keskuste-
luista pidättäytymistä ja hankintamenettelynä avointa menettelyä tarjoajien
tasapuolisella kohtelulla sekä kiireellä. Hankintayksikkö voi tällöin pyrkiä
korvaamaan tarjoajien kanssa käytäviä keskusteluja käyttämällä ulkoista kon-
sulttia apuna mm. tarjouspyyntöjen laadinnassa ja tarjousvertailuissa.

Mikäli hankintayksikkö kokee oman substanssiosaamisensa hankinnan koh-
teesta riittämättömäksi, riippumattoman asiantuntijan käyttö hankintamenet-
telyn aikana oman organisaation tukena onkin erittäin suositeltavaa. Konsul-
tin käyttö ei kuitenkaan poista tarvetta tarjoajien kanssa käytäville vuoropu-
heluille – se vain siirtää ne konsultin ja tarjoajien välisiksi.
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Konsulttia käyttäessään hankintayksikkö luottaa käyttämäänsä asiantuntijaan
sekä siihen, että tämän osaaminen hankinnan kohteesta on ajan tasalla. Yl-
lättävän moni julkisiin hankintoihin asiantuntijoina osallistuvista konsulteista
laiminlyö oman substanssiosaamisensa ylläpidon ja säännöllisen yhteyden-
pidon oman erityisalansa keskeisiin toimijoihin. Monissa tapauksissa alan
tuntemus on peräisin vain edellisille asiakkaille konsultoiduista hankinnoista
– mahdollisesti vain kirjallisen aineiston perusteella.

Mielestäni erityisesti nopeasti kehittyvillä teknisillä aloilla konsultin pitäisi
tavata alan keskeisiä toimijoita säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodes-
sa, jotta tiedot hankinnan kohteesta pysyisivät ajantasaisina. Hankintayksik-
kö voi varmistaa konsultilta ennen rekrytointia, milloin tämä on viimeksi ta-
vannut tarjoajia.

Paras vaihtoehto myös konsulttia käytettäessä ovat tarjoajien kanssa käytävät
ns. tekniset vuoropuhelut sekä neuvotteluja hyödyntävien hankintamenette-
lyjen käyttö. Tällöin asiakas pääsee itse kuvaamaan todellisen tarpeensa
hankintamenettelyssä tarjoajille. Samalla varmistetaan, että hankintayksikkö
saa itselleen parhaiten soveltuvat ratkaisut sekä parhaan tuottavuushyödyn.

Hyvä tarjoaja on myös hyvä häviäjä

Hankintayksikön ja tarjoajien välisen yhteistyön merkityksen ymmärtäminen
näkyy myös osapuolten keskinäisessä kunnioituksessa. Hankintayksikkö voi
osoittaa arvostavansa tarjoajia mm. aikatauluttamalla hankintansa siten, ettei-
vät tarjoustyöstö tai muut hankintamenettelyn määräajat ajoitu lomakausille.
Vastaavasti osaava ja hankintayksikköä kunnioittava tarjoaja vastaa neuvotte-
lukutsuun ja osallistuu keskusteluihin aktiivisesti ja rakentavasti. Kunnioitus-
ta hankintayksikköä kohtaan sekä tarjoajan ammattitaitoa on myös kyky hy-
väksyä hankintalain mukaisesti tehdyt hankintapäätökset, joissa oma tarjous
ei olekaan menestynyt.

Joskus tarjoajan paha olo purkautuu ns. turhana valituksena markkinaoikeu-
teen. Toisinaan valituksen taustalla on arvioitu olevan myös omanedun ta-
voittelua, kun aikaisempi toimittaja pyrkii valittamalla pitkittämään omaa so-
pimustaan ja näin estämään uuden hankintapäätöksen täytäntöönpanon.
Haluaisin kuitenkin uskoa, että ns. turhien valitusten taustalla on mieluum-
min valittaneen tarjoajan puutteellinen julkisten hankintojen osaaminen sekä
tästä syytä tehty virhearvio.



Kaikki hankinnoista tehdyt valitukset eivät kuitenkaan ole turhia. Yleensä
hankintayksikkö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa valittamisen todennä-
köisyyteen. Käytännössä kysymys kulminoituu prosessissa tuotettaviin asia-
kirjoihin ja viime kädessä itse hankintapäätökseen perusteluineen. Mikäli
laadullisia vertailuperusteita käytetään, on niissä uskallettava tehdä myös ero-
ja. Samalla on muistettava, että tasapisteet (nolla, täydet tai mitä tahansa siltä
väliltä) eivät vapauta hankintayksikköä velvollisuudesta perustella pisteytys.
Pelkkä toteamus tarjousten samanarvoisuudesta ei riitä.

Hyperkilpailu tappaa laadun

Tarjousvertailu on tarjoajille tärkein palaute omasta tarjouksesta suhteessa
muihin tarjouksiin. Samalla se on hankintayksikölle haastava tehtävä tasa-
painoilla vertailun avoimuuden sekä tarjoajien liike- ja ammattisalaisuuksia
koskevan salassapitovelvollisuuden välillä. Vakiintuneen oikeuskäytännön
mukaisesti tarjousten yksikköhinnat sekä tarjoajien palvelukuvaukset eivät
ole hankintamenettelyssä julkisia tietoja edes asianomaisille. Tämä on samal-
la sekä tarjoajien, hankintayksikön että koko markkinan etu, kun kilpailuti-
lanne säilyy.

Julkisilla hankinnoilla voidaan synnyttää myös hyperkilpailua, joka ei ole
enää tervettä. Tällainen tilanne voi syntyä monen toimittajan puitejärjestelys-
sä, jossa sekä puitesopimuskilpailutuksessa että puitesopimukseen perustu-
vissa asiakaskohtaisissa kilpailutuksissa hinta on ainoa tai merkittävin valin-
takriteeri ja puitesopimusvaiheen hankintapäätöksessä tarjoajien yksikkö-
hinnat tulevat julkisiksi. Tämä pakottaa kaikki puitesopimustoimittajat alit-
tamaan jatkotarjouksissaan alkuperäisen listan ensimmäisen toimittajan hin-
nat ja asiakaskohtaiset tarjouspyynnöt muuttuvat huutokaupaksi, jossa vii-
meisenä puitesopimukseen liittyvä asiakas saa aina halvimmat yksikköhin-
nat.

Tarjoajan näkökulmasta tilanne huononee entisestään, kun tieto julkiseksi
tulleista yksikköhinnoista leviää muihin asiakassegmentteihin. Tämä kiihdyt-
tää alan hintaeroosiota ja siirtää huomion pois laadusta. Pienelläkin hankin-
nalla voi siten olla merkittäviä kerrannaisvaikutuksia koko markkinassa.
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Tervetulleita uudistuksia

Tätä kirjoitettaessa uusi hankintadirektiivi on hyväksytty Euroopan parla-
mentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa (IMCO). Työ- ja elin-
keinoministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan direktiivin sovitta-
mista kansalliseen lainsäädäntöön.

Uudessa hankintadirektiivissä on tarjoajan näkökulmasta tervetulleita uudis-
tuksia. Halvin hinta tarjousten valintakriteerinä poistuu ja ns. sosiaalisten
vertailuperusteiden merkitys lisääntyy. Toki hinnan painoarvo voidaan mää-
ritellä myös jatkossa osana kokonaistaloudellista edullisuutta 100 %:iin, jol-
loin lopputulos on sama. Uskon muutoksen kuitenkin kannustavan hankin-
tayksiköitä aktiivisempaan vuorovaikutukseen tarjoajien kanssa sekä lisäävän
ennen varsinaista hankintamenettelyä pidettäviä teknisiä vuoropuheluja ja
neuvottelumenettelyn käyttöä.

Julkisten hankintojen lainsäädäntö velvoittaa hankintayksiköt kilpailutta-
maan sopimuksensa määräajoin. Vaikka ylipitkät sopimuskaudet saattavat
tuntua tarjoajista houkuttelevilta, sisältyy niihin riski, etteivät palvelut kehity
sopimusaikana. Hankintayksikön onkin syytä jatkaa vuoropuheluja tarjoaji-
en kanssa myös sopimusaikana ja myös valitsematta jääneiden tarjoajien
kanssa. Ammattitaitoinen tarjoaja on hankintayksikön tukena myös kilpailu-
tusten välillä.



Näkökohtia EU:n julkisten hankintojen
sääntelyn uudistukseen

EK Jukka Lehtonen

Aluksi

Julkisten hankintojen arvo EU:ssa lähentelee
viidennestä EU:n bruttokansantuotteesta, ja
suhdeluku on jokseenkin sama myös jäsenvalti-
oissa. Hankinnoissa pyörivät siis valtavat raha-
virrat, eikä olekaan yhdentekevää, mitä ja miten
julkinen sektori ostaa. Julkisten hankintojen
sääntelyn tavoitteena on varmistaa verovarojen
tehokas käyttö, kilpailuolosuhteiden hyödyntä-
minen, ja tietenkin myös se, että ostaja saa tar-
peisiinsa laadukasta tavaraa ja palvelua.

Hankintasääntely on varsin EU-taustaista, ja jä-
senvaltioiden julkisten hankintojen sääntely kirjoitetaan hyvin pitkälti Brysse-
lissä. Nyt EU-sääntelyä ollaan uudistamassa, ja sillä on luonnollisesti muu-
taman vuoden aikajänteellä suuri merkitys jäsenvaltioiden julkisten hankin-
tojen sääntelylle.

EU:n julkisten hankintojen sääntelyn uudistus käynnistyi toden teolla joulu-
kuussa 2011, kun komissio julkaisi ehdotuksensa uudeksi EU:n julkisten
hankintojen sääntelyksi. Nyt sääntelyuudistus on jo loppusuoralla, sillä neu-
vosto, parlamentti ja komissio päätyivät heinäkuussa 2013 ns. trilogineuvot-
teluissa sopuun uuden sääntelyn sisällöstä. Uusien direktiivien odotetaan
valmistuvan viimeistään helmikuussa 2014.

Sääntelypaketti pitää sisällään kolme direktiiviehdotusta: uudistetun hankin-
tadirektiivin, uudistetun erityisalojen hankintadirektiivin, sekä kokonaan uu-
tena palvelukonsessioita koskevan direktiivin. Erityisalojen hankintadirektii-
viä sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien hankintayksiköiden hankintoihin. Palvelukonsessiolla puolestaan
tarkoitetaan sopimusta, jossa palvelun vastikkeena on oikeus hyödyntää pal-
velua ja kenties periä maksut käyttäjiltä. Keskityn näistä kolmesta direktiivis-
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tä lähinnä hankintadirektiiviin, koska sen käytännön merkitys on uusista di-
rektiiveistä suurin.

Pk-yritysten asemaa parantavat muutokset sääntelyuudistuksessa

Komission alkuperäisten direktiiviehdotusten yhtenä tavoitteena oli helpot-
taa pk-yritysten osallistumista julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja jul-
kisille markkinoille. Joitakin erinomaisia muutoksia onkin tältä osin tulossa.

Moni yritys on vuosien varrella kokenut jääneensä suotta ulos tarjouskilpai-
lusta, johon sillä olisi ollut tarjota edullista ja laadukasta tavaraa tai palvelua.
Syynä on ollut viranomaisten tarjoajille ja ehdokkaille asettama kelpoisuus-
ehto tietyn suuruisesta liikevaihdosta, joka on saattanut olla täysin ylimitoitet-
tu hankinnan arvoon ja sen luonteeseen nähden. Jatkossa hankintayksikkö
voi vaatia liikevaihtoa kelpoisuusvaatimuksena maksimissaan kaksi kertaa
hankinnan kohteena olevan sopimuksen arvon.

Toinen järkevä uudistus on, että tarjoajien ja ehdokkaiden kelpoisuuteen
liittyvät selvitykset ja todistukset voi jatkossa vaatia vain kilpailutuksen voitta-
jalta, eikä kaikilta kilpailutukseen osallistuneilta. Käytännössä tarjoajat ja eh-
dokkaat vakuuttavat tarjouksissaan, että tarjouspyynnössä asetetut vaatimuk-
set täyttyvät, ja hankintayksikkö tarkistaa vakuutuksen paikkansa pitävyyden
vain voittajan kohdalla, vaatimalla tältä edellä mainitut dokumentit. Uudistus
vähentää hallinnollista taakkaa niin tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten
osalta kuin toki myös hankintayksikön puolelta.

Kolmas kiistatta pk-yritysten asemaa parantava uudistus on, että viranomai-
sia kehotetaan jatkossa entistä voimakkaammin jakamaan hankinta osiin, jot-
ta kilpailutettavat kokonaisuudet ovat volyymiltään ja vaativuudeltaan pie-
nempiä. Uusi hankintadirektiivi tullee asettamaan hankintayksiköille mie-
lenkiintoisen perusteluvelvollisuuden: Mikäli hankintayksikkö ei jaa hankin-
taa osiin, sen on perusteltava esimerkiksi tarjouspyynnössä tai hankintapää-
töksessä miksi se ei tehnyt niin. Mekanismi pakottaa viranomaisen jokaisen
tarjouskilpailun kohdalla aidosti miettimään, voitaisiinko kilpailutus käydä
pienempinä osa-alueina.

Uudessa sääntelyssä kerrotaan viranomaisille selvin sanoin, että ne voivat
käydä markkinatoimijoiden kanssa vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja
sen tarkoituksenmukaisimmasta toteuttamistavasta ennen kilpailutuksen



käynnistämistä. Samalla toki valistetaan viranomaisia siitä, että vuoropuhelun
pitää tapahtua ketään syrjimättä tai suosimatta. Näiden kirjausten voi toivoa
lisäävän hankintayksiköiden ja yritysten tuiki tarpeellista yhteistyötä kilpailu-
tusta valmisteltaessa.

Informatiivisluonteinen on myös tulevan direktiivin huomautus siitä, että
asiakkaan valinnanvapauteen perustuvat järjestelmät eivät ole julkista han-
kintaa, eikä EU:n hankintasääntely siten sovellu niihin. Säännös on selkeyt-
tävä ja lienee omiaan avaamaan viranomaisten silmiä yhä laajemmin siihen,
että julkisten palveluiden tuottamisessa on muitakin tapoja kuin omana työ-
nä tekeminen ja julkinen hankinta.

Edellä mainitut uudistukset parantavat varmasti yritysten, ja ennen kaikkea
pk-yritysten asemaa. Valitettavasti sääntelyuudistus tuo näiden uudistusten
vastapainona paljon sellaisia säännöksiä, jotka ovat suorastaan haitallisia yri-
tyksille, ja samalla ikävä kyllä myös eurooppalaisille veronmaksajille.

Vaaran paikkoja sääntelyuudistuksessa

Sääntelyuudistus tuo julkisiin hankintoihin paljon uusia sääntöjä, joiden tar-
koitusperä on epäilemättä ollut kannatettava, mutta joiden käytännön toteu-
tus jokapäiväisissä hankintamenettelyissä tulee olemaan vähintäänkin haasta-
vaa.

Sääntelyuudistuksen yhtenä tavoitteena oli liikkeelle lähdettäessä sääntelyn
yksinkertaistaminen. Tuo tavoite näyttäytyy tiedossa olevien direktiivisisältö-
jen valossa epäonnistuvan, kun artikloita tulee lisää, artiklat pitenevät ja niin
ostajan kuin myyjänkin on yhä vaikeampi selvitä sääntelyviidakosta kuivin
jaloin. Osin sääntelyn monimutkaistuminen on toki silmänlumetta, onhan
kyse paljolti myös oikeuskäytännössä vakiintuneiden tulkintojen kirjaamises-
ta itse sääntelyyn. Joka tapauksessa uusissa direktiiveissä tulee olemaan pal-
jon opeteltavaa niin hankintayksiköille kuin julkisiin tarjouskilpailuihin osal-
listuville ehdokkaille ja tarjoajille. Koulutuksen, neuvonnan ja sääntelyn
noudattamisen valvonnan rooli korostuu.

Direktiiviehdotuksen etenemistä EU:n lainsäädäntökoneistossa seuranneelle
välittyy sellainen kuva, että alihankinnat ovat lainsäätäjän mielestä pahasta.
Matkan varrella oli painetta esimerkiksi rajoittaa julkisissa hankinnoissa käy-
tettävien alihankkijoiden määrää eksaktiin ylärajaan. Tähän ei sentään on-
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neksi lopulta menty, mutta paljon alihankkijoiden käyttöä vaikeuttavia sää-
döksiä uudet direktiivit joka tapauksessa tulevat sisältämään. Tämä on har-
mi, sillä yritykset haluaisivat kukin keskittyä ydinosaamiseensa ja ostaa oman
organisaationsa ulkopuolelta sellaiset tavarat ja palvelut, joiden tuottamisessa
joku toinen on puolestaan niitä parempi. Ostavan viranomaisen näkökul-
masta on aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan niin, että kilpailutuksen voit-
tajaksi päätynyt sopimuskumppani vastaa joka tapauksessa kaikkien käyttä-
miensä alihankkijoiden työstä kuin omasta työstään. Voisikin kuvitella, että
ostavaan viranomaiseen päin ei olisi kovin merkityksellistä, käyttääkö sopi-
muskumppani yhtä vai kymmentä alihankkijaa, tai mitkä alihankkijayritysten
nimet ovat.

Uudet direktiivit tullevat mahdollistamaan jopa koko alihankintaverkoston
käsittävän yhteisvastuujärjestelmän, jossa kukin sen osa vastaa verkoston yk-
sittäisen jäsenen mahdollisista laiminlyönneistä. Yksittäisen alihankkijan –
tyypillisesti pk-yrityksen – kannalta tällainen vastuu on kovin ankara, ja jär-
jestelmän käyttöönotto olisi siten pk-yrityksille haitallista.

Uusien direktiivien myötä muut EU:n tärkeinä pitämät politiikkalohkot vyö-
ryvät entistä voimallisemmin julkisiin hankintoihin. Tämä ei toki ole yllätys,
sillä sosiaalisten kriteerien ja ympäristötekijöiden merkitys on kaiken aikaa
korostunut julkisissa hankinnoissa. Uusissa direktiiveissä korostetaan elin-
kaarikustannusten merkitystä tarjousten valintaperusteena, ja esimerkkeinä
tavaran tai palvelun koko elinkaarensa aikana valmistuksesta hävittämiseen
aiheuttamista kustannuksista mainitaan juuri edellä mainittuihin sosiaalisiin
ja ympäristökriteereihin liittyviä tekijöitä. Jossain määrin uudenlaista ajatte-
lua onkin juuri se, että vertailuperusteet eivät enää välttämättä jatkossa liity
tavaran tai palvelun elinkaarensa aikana ostajalleen eli hankintayksikölle ai-
heuttamiin kustannuksiin, vaan pikemminkin yhteiskunnalle ja yhteiselle
hyvälle aiheutuneisiin haittoihin ja kustannuksiin.

Tällaiset vertailuperusteet eivät osaavan ostajan käsissä liene ongelma vas-
tuullisille yrityksille. Päinvastoin, vastuullisesti kaikki yhteiskunnalliset vel-
voitteensa täyttävä yritys haluaa, että sääntelyn noudattamisesta palkitaan, ja
ettei kilpailutuksessa pärjää piittaamattomuudella ja välinpitämättömyydellä.
Vaaran paikka on kuitenkin se, että hyvää tarkoittavia kriteerejä käytetään
vähemmän tavoiteltaviin tarkoitusperiin. On helppo kuvitella, että esimer-
kiksi palvelun tuottamisen aiheuttama hiilijalanjälki on vertailuperusteena
käytettävissä niin, ettei tarjouskilpailussa voi menestyä mikään muu kuin vi-



ranomaisen naapurissa majaileva palveluntoimittaja. Vastaavasti vaikkapa
sukupuolten tasa-arvosta huolehtiminen tai työn ja vapaa-ajan erottaminen
ovat vertailuperusteina vaikeasti yhteismitallisiksi saatavia ja voivat johtaa
kauniista tarkoitusperistä huolimatta kovin epätarkoituksenmukaisiin loppu-
tuloksiin.

Sekin on selvä, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vähenevien varojen
kanssa painiva, ja silti laadukasta ja tarpeet täyttävää tavaraa tai palvelua hala-
java hankintayksikkö voi olla ihmeissään, jos vertailuvaiheessa ei voittajaksi
selviydykään laadukkainta ja edullisinta ratkaisua tarjoava taho, vaan se jon-
ka palkkalistoilla on eniten heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Vertailu-
perusteet etääntyvät väkisinkin hankinnan kohteena olevasta tavarasta tai
palvelusta sen tuotantoprosessiin liittyviin, ehkä etäisiinkin seikkoihin.

Vahva signaali on sekin, että halvinta hintaa ei jatkossa voine enää käyttää
tarjouksen valintaperusteena, vaan valinnan on aina perustuttava kokonaista-
loudelliseen edullisuuteen, jonka yksi osa voi tietenkin jatkossakin olla hinta.
Edellä mainittuun viitaten on kuitenkin hyvä huomata, että laatutekijöillä ei
tässä uudistuksessa tarkoiteta niinkään ostettavan tavaran tai palvelun laatua,
vaan tavaran tai palvelun tuottavan toimijan olosuhteita ja toimintatapoja.

Pieleen menneitä kohtia uudistuksessa

Lopuksi mainitsen vielä muutamia sellaisia uudistuksen elementtejä, joita
voi pitää epätarkoituksenmukaisina etenkin tällaisina taloudellisina aikoina,
julkisten palvelujen tarpeen kasvaessa, väestön ikääntyessä, verotulojen ehty-
essä ja talouskasvun antaessa odottaa itseään.

On hieman nurinkurista, että nykyisen sääntelyn piirissä olevia hankintoja
ollaan jatkossa ottamassa pois sääntelyn ja siten kilpailuttamisvelvoitteen pii-
ristä. Nyt jos koska kuvittelisi että verovarojen tehokkaasta käytöstä olisi tär-
keää huolehtia, ja kilpailumahdollisuudet tulisi hyödyntää maksimaalisesti.
Eurooppalainen lainsäätäjä näkee asian kuitenkin toisin.

Sääntelyyn tullaan kirjaamaan merkittäviä poikkeuksia muuten pääsääntönä
olevasta velvollisuudesta kilpailuttaa viranomaisten oman organisaationsa ul-
kopuolelta vastiketta vastaan tekemät hankinnat. Tällaisia poikkeuksia ovat
muun muassa ns. sidosyksikköhankinnat ja viranomaisten välinen yhteistyö.
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Ensin mainitulla tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomainen hankkii tavaraa
tai palvelua omasta organisaatiostaan erilliseltä yksiköltä, jota se valvoo kuin
omia toimipaikkojaan. Tällainen sidosyksikkö voisi olla vaikkapa paikal-
lishallinnon viranomaisen sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö, jonka
kaikki strategiset ratkaisut linjaa omistava viranomainen. Direktiivin edelly-
tysten täyttyessä viranomaisen ei tarvitsisi kilpailuttaa sidosyksiköltään teke-
miä hankintoja.

Jälkimmäisellä puolestaan tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomaiset tuotta-
vat yhdessä yleisen edun nimissä palveluita, jotka kunkin on jäsenilleen tuo-
tettava. Esimerkkinä käyköön vaikkapa kolmen paikallishallinnon viran-
omaisen yhteistyössä järjestämä palvelukokonaisuus, jossa kukin yhteistyön
jäsen tuottaa jotain palvelun osaa, ja veloittaa sen osalta muita jäseniä. Direk-
tiivin edellytysten täyttyessä viranomaisten ei tarvitsisi kilpailuttaa toisiltaan
tekemiä hankintoja.

Asetelma muuttuu mielenkiintoiseksi, kun kysytään, saako edellä mainittu
sidosyksikkö myydä tavaraa tai palvelua omistajansa lisäksi myös markkinoil-
le. Jokainen ymmärtää, että kilpailu vääristyy vääjäämättä, jos julkiselta omis-
tajaltaan kilpailuttamatonta ja verovaroin kustannettua kauppaa eli ostoja
saava taho voi myydä samaista tavaraa tai palvelua omistajansa lisäksi myös
markkinoille. Vastaavasti voidaan kysyä, voidaanko viranomaisyhteistyössä
myydä tavaraa tai palvelua toisten viranomaisten lisäksi myös markkinoille.
Jälleen vaikuttaa selvältä, että verovaroin kustannetun tavara- tai palvelutuo-
tannon ulottaminen viranomaisyhteistyön lisäksi markkinoille vääristää vää-
jäämättä kilpailua.

Voimassa oleva sääntely ei vastaa kysymykseen, mutta oikeuskäytännön
kautta vastaukseksi on muodostunut, että kyllä saa, joskaan ei rajoituksetta.
Sidosyksikkö saa tunkeutua markkinoille, ja silti säilyttää sidosyksikköstatuk-
sensa, kunhan sidosyksikön markkinoille myynti ei ole yli kymmentä pro-
senttia siitä, mitä sidosyksikön myynti omistajalleen on.

Lainsäätäjän tahtotila uudessa EU:n hankintasääntelyssä on hämmentävä:
sidosyksiköiden ja viranomaisten markkinoille menon mahdollisuus halu-
taan kaksinkertaistaa. Verovarojen turvin saisi siis jatkossa tunkeutua kak-
sinkertaisesti nykyistä enemmän markkinoille vääristämään kilpailua. Suun-
taus on erikoinen, sillä sidosyksikkösääntelyn osalta aikanaan muodostunut
mahdollisuus markkinoille menoon on liittynyt lähinnä tilanteisiin, joissa



julkisen sektorin tuottamaa ylikapasiteettia on ollut järkevää myydä markki-
noille sen sijaan että se jätettäisiin tyystin hyödyntämättä. Tulevassa säänte-
lyssä tällaisesta ainoastaan mahdollisen ylikapasiteetin myyntimahdollisuu-
den ajatuksesta on täysin luovuttu. Julkinen sektori saa jatkossa mennä
markkinoille täysin tarkoituksellisesti ja suunnitellusti hyödyntämään verova-
roin hankittua selkänojaa. Elinkeinoelämän kannalta linjaus on kestämätön,
ja sitä sen voi sanoa olevan myös eurooppalaisten veronmaksajien kannalta.

Yhtenä epätarkoituksenmukaisena suuntauksena voi sääntelyuudistuksesta
nostaa esiin vielä sosiaali- ja terveyspalvelujen kohtelun. Kyseisiin palvelui-
hin kuluu leijonanosa jäsenvaltioiden julkisista varoista, ja niissä jos missä
olisi tarvetta hyödyntää kilpailumahdollisuuksia ja etsiä tehokkaimmat toi-
mintatavat. Eurooppalainen lainsäätäjä näkee asian toisin, ja on sysäämässä
sosiaali- ja terveyspalveluita käytännössä sääntelyn ulkopuolelle. Kyseisten
palvelujen kynnysarvo ollaan nostamassa huikeasti muiden kynnysarvojen
yläpuolelle, ja kynnysarvojen ylityttyäkin kyseisiin palveluihin sovelletaan lä-
hinnä vain yleisiä EU-oikeudellisia periaatteita. Linjauksen voisi ymmärtää
joissain aivan erityisen sensitiivisissä palveluissa, mutta nyt tätä huomattavan
kevyttä sääntelyä ollaan ulottamassa mihin tahansa arkisiin ja jokapäiväisiin
sosiaali- ja terveyspalveluun, lasten päivähoitoa ja hammaslääkäripalveluja
myöten.

Sääntelyuudistuksen kenties erikoisin piirre taidettiin lisätä tulevaan direktii-
viin aivan trilogineuvottelujen loppumetreillä. Viranomainen saisi sosiaali- ja
terveyspalveluissa varata hankinnat ilman kilpailuttamista tietyille direktiivis-
sä tarkemmin määritellyille organisaatioille, jotka palauttavat voittonsa takai-
sin toimintansa kehittämiseen, ja joissa työntekijöiden vaikutusmahdollisuu-
det ovat suuret. Tällaisen ohituskaistan antaminen, ja tiettyjen toimijoiden
suosiminen lähinnä omistukseen ja organisaatiomuotoon liittyvien syiden
perusteella sotii kaikkia hankintasääntelyn kantavia periaatteita, avoimuutta,
syrjimättömyyttä ja tasapuolisuutta vastaan. Kärsijänä ovat veronmaksajien
lisäksi jälleen kerran juuri pk-yritykset.
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la on pitkä kokemus toimimisesta julkisten hankintojen asiantuntija- ja johto-
tehtävissä. Martelius on ollut mukana yli vuosikymmenen ajan monipuoli-
sesti hankinnan eri sektoreihin kuuluvien kilpailutusten suunnittelussa ja to-
teuttamisessa niin sosiaali- ja terveyspalvelupalvelujen, tietotekniikkapalvelu-
jen kuin rakennusurakoidenkin hankinnoissa. Ennen siirtymistään vuonna
2008 Espoon kaupungin hankintajohtajaksi, Martelius toimi Espoon kau-
pungin hankintalakimiehenä edustaen Espoon kaupunkia julkisten hankin-
tojen valitusasioissa niin markkinaoikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-
oikeudessakin. Hankintajohtaja Martelius on ollut Suomessa yksi sosiaalis-
ten kriteerien suunnittelun uran uurtajista.

Hankejohtaja Ari Rantolla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus julki-
sista hankinnoista niin hankintayksikön, konsultin kuin tarjoajankin näkö-
kulmasta. Nykyisessä tehtävässään julkishallinnon hankejohtajana Elisa
Oyj:ssä hänen vastuullaan on kumppanuuksien kehittäminen yhteistyössä
julkishallinnon asiakkaiden kanssa.

Jukka Lehtonen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja varatuomari.
Hän toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa kilpailuoikeuden, julkisten
hankintojen ja kilpailun edistämisen asiantuntijana. Aikaisemmin hän on
työskennellyt julkisten hankintojen parissa muun muassa valtion yhteishan-
kintayksikkö Hansel Oy:n ja Helsingin kaupungin vesi-liikelaitoksen palve-
luksessa.
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MEP MITRO REPO
JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN

JA VAIKUTUKSET SUOMESSA

Kädessäsi oleva julkaisu sisältää Euroopan parlamentissa 5. mar-
raskuuta 2013 Brysselissä järjestetyn julkisten hankintojen uudis-
tamista käsitelleen asiantuntijaseminaarin puheenvuoroja.

Seminaarin järjestäjänä olin pyytänyt alustajiksi eri alojen han-
kinta-asiantuntijoita.

MEP Marc Tarabella (S&D -ryhmä) oli kutsuvieraana kertomassa
hänen Euroopan parlamentissa vastuualueenaan olevan julkisia
hankintoja koskevan direktiivimuutoksen tilanteesta ja merkityk-
sestä. Erityisasiantuntija Lauri Tenhunen pohjusti hankintalain-
muutosta Suomen prioriteettien näkökulmasta. Hankintalakimies
Kari Tossavainen nosti omassa esityksessään esille tärkeimmät
poiminnot hankintalainsäädännön odotettavissa olevista muutok-
sista. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo toi seminaaripuheen-
vuorossaan esille yrittäjille tärkeimpiä näkökulmia kynnysarvojen
merkityksestä pienhankinnoille. Suunnittelija Pirjo Myllymaa toi
puolestaan esille hankkijan näkökulman, ja lakimies Katariina
Huikko Kuntaliiton lähestymistavan hankintalain muutokseen.
Espoon kaupungin hankintajohtaja Timo Martelius kertoi puoles-
taan julkisten hankintojen toiminnasta Espoon kaupungissa.
Hankejohtaja Ari Ranto lähestyi seminaarin teemaa tarjoajan nä-
kökulmasta. Lopuksi seminaarijulkaisussa on Elinkeinoelämän
keskusliiton näkökulma hankintojen sääntelyn uudistukseen asi-
antuntija Jukka Lehtosen kirjoittamana.


