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YHTEENVETO 

1. Taustaa 

"Julkiset hankinnat ja koheesiopolitiikka" – tämä tutkimus kattaa kaksi yleistä etua 
palvelevaa alaa, ja siinä keskitytään näiden alojen välisten yhteyksien määrittämiseen. 
Tutkimuksen alussa on tärkeää selvittää, miten ja missä julkisia hankintamenettelyjä 
sovelletaan koheesiopolitiikan puitteissa. Euroopan koheesiopolitiikan ohjelmien edunsaajia 
tuetaan hankkeiden toteuttamisessa eurooppalaisista ja kansallisista rahastoista. Kaikkiin 
näiden ohjelmien puitteissa tehtyihin tavaroiden ja palvelujen hankintoihin sovelletaan 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Tämä koskee erityisesti kaikkia julkisia tahoja. 
Kuitenkin myös yksityiset tahot on velvoitettu soveltamaan näitä sääntöjä. Tutkimuksessa 
käsitellään siksi aihetta sekä edunsaajien että ohjelmia hallinnoivien tahojen näkökulmasta. 
Tutkimuksen päätavoitteena on antaa Euroopan parlamentin aluekehityksestä 
vastaavan valiokunnan jäsenille täydellinen selvitys julkisten hankintojen 
nykytilasta, kun otetaan huomioon Eurooppa 2020 -strategia, paikallisviranomaisten ja 
alueellisten viranomaisten kasvava rooli julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa koheesiopolitiikan puitteissa sekä käynnissä oleva Euroopan unionin 
julkisten hankintojen politiikan uudistamisprosessi1 . 

Tutkimuksen erityistavoitteina on 

 selvittää, miten julkiset hankinnat näkyvät rakennerahastojen menoissa 

 tuoda esille rakennerahastojen toimien yhteys julkisiin hankintoihin ja määrittää 
asianomaiset toimijat 

 määrittää koheesiopolitiikan ohjelmien ja hankkeiden toteutuksessa esiintyvät 
yleisimmät, julkisiin hankintamenettelyihin liittyvät ongelmat  

 arvioida, tukevatko vai haittaavatko nykyiset direktiivit toimintalinjojen toteutusta – 
ja millä tavoin, ja onko innovatiivisilla tekijöillä (esim. kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä) mitään merkittävää vaikutusta 

 tuoda esille suurimmat ongelmat nykyisten direktiivien saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 

 selvittää, hankaloittavatko pk-yritysten kohtaamat esteet niiden osallistumista 
menestyksekkäästi julkisiin hankintamenettelyihin ja onko niillä vaikutusta 
koheesio-ohjelmien ja alan hankkeiden toteutukseen (ottaen huomioon, että pienet 
ja keskisuuret yritykset ovat Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tekijöitä 
julkisten hankintojen alalla) 

 antaa Euroopan parlamentille tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia julkisia hankintoja 
koskevilla säännöillä sekä hallinnollisilla ja taloudellisilla esteillä on 
koheesiopolitiikan toteuttamiseen. 

Euroopan ja kansallisella tasolla on toteutettu kirjallisuuskatsaus ja sitä on täydennetty – 
kirjallisuuskatsauksesta saadun pirstaleisen kuvan takia – koheesiopolitiikan parissa 
työskentelevien henkilöiden kanssa henkilökohtaisesti tai puhelimitse käydyillä 
haastatteluilla. Yleistä tietoa tilanteesta on saatu myös useilla pienillä tapaustutkimuksilla.  

                                                 
1  Euroopan komissio (2011), Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta. Kohti 

tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita, KOM (2011) 15 lopullinen, Bryssel, 27.1.2011. 
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2. Tilanne EU:ssa 
Tilannekatsauksen lähtökohtana on EU:n nykyisen hankintakehyksen, mukaan lukien 
puitejärjestelysopimuksia, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista 
hankintajärjestelmää koskevien erityismenettelyjen tarkastelu. Tämän jälkeen tarkastellaan 
erityisesti Euroopan julkisia hankintoja koskevien säädösten siirtämistä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä kahden muun tärkeän tekijän, hankintojen ja valtiontuen, välistä 
erottelua. Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevan analyysin täydentämiseksi on 
suoritettu hankintamenettelyjen tarkistus (2011). Analyysin tärkeimmät aiheet ovat 
seuraavat: 

 Julkiset hankinnat muodostavat noin 13 prosenttia Euroopan unionin BKT:sta. 
Euroopan tasolla ei ole kuitenkaan saatavilla dokumentoituja ja avoimia lukuja. 

 Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet vuonna 2004 kaksi julkisia 
hankintoja koskevaa direktiiviä, joiden tarkoituksena on ollut yhtenäistää 
hankintamenettelyjä Euroopassa. Kyseisissä direktiiveissä säännellään sellaisia 
sopimuksia koskevia hankintamenettelyjä, joiden arvo on Euroopan unionissa 
julkisille hankintasopimuksille määritetyn kynnysarvon yläpuolella. 

 Euroopan unionissa määritettyjen kynnysarvojen alapuolella olevista 
hankintamenettelyistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Kansallisissa, 
kynnysarvon alapuolella olevia julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä on 
vaihtelevuutta, monet jäsenvaltiot soveltavat kuitenkin näihin tapauksiin samoja 
sääntöjä kuin niihin hankintamenettelyihin, joiden arvo on EU-kynnysarvojen 
yläpuolella.  

 Julkisia hankintoja koskevat säännöt kattavat erilaisia hankintamenettelyjä, ja niihin 
sisältyy useita poikkeuksia. Selkein ero voidaan tehdä avoimen ja rajoitetun 
menettelyn sekä neuvottelumenettelyn välillä (liittyi niihin ennakkoilmoitus tai ei).  

 Menettelyjen yksinkertaistamiseksi direktiiveissä on huomioitu mahdollisuus käyttää 
tietyissä tilanteissa kilpailullista neuvottelumenettelyä, puitejärjestelysopimusta ja 
dynaamista hankintajärjestelmää.  

 Julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevat menettelyt ovat luonteeltaan erilaisia. 
Joissain tapauksissa näyttää kuitenkin olevan epäselvää, kumoavatko julkisia 
hankintoja koskevat säännöt automaattisesti valtiontukea koskevat säännöt.  

 Komissio ja Euroopan parlamentti ovat tietoisia siitä, että julkisia 
hankintamenettelyjä koskevia sääntöjä on tehostettava ja yksinkertaistettava. Siksi 
kyseisiä sääntöjä tarkastetaan tällä hetkellä. 

 Tarkistuksen keskeisin aihe on hallinnon yksinkertaistaminen tehokkuuden 
lisäämiseksi, ja siinä keskitytään erityisesti julkisiin hankintoihin, jotka koskevat (I) 
innovointia, (II) ympäristön ja resurssien käytön tehokkuutta, (III) sosiaalialan 
palveluja sekä (IV) pk-yritysten ja uusien yritysten mahdollisuuksien parantamista 
käyttää hyväkseen julkisia hankintamenettelyjä. 

Tämä yhdistää rakennerahastot ja julkiset hankinnat toisiinsa. Tutkimuksen 
4 luvussa tunnustetaan julkisten hankintojen keskeinen merkitys Euroopan unionin 
koheesiopolitiikassa. Tämän vuoksi on analysoitu rahastojen tehtäviä, riskien havaitsemista 
käytännössä, määrällistä ulottuvuutta ja erityyppisiä toimia. Lisäksi on tarkasteltava 
hankkeen kehitysvaiheessa toteutettua hankintaa, pk-yritysten osallistumista 
hankintamenettelyihin sekä koheesiopolitiikan nykyisiä valvontatoimintoja ja siten tutkia 
tarkastelun kohteena olevien alojen suurimpia ongelmia – sääntöjenvastaisuuksia ja 
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petoksia. Huomiota on kiinnitetty myös kahteen erittäin merkittävään aiheeseen: 
koheesiopolitiikan ohjelmia koskevat ongelmat sekä tilintarkastustuomioistuimen tehtävät. 
Kuvan täydentämiseksi on korostettu erityisten hankintamenettelyjen (esim. ympäristöä 
säästävät julkiset hankinnat tai kilpailulliset neuvottelumenettelyt) mahdollista 
merkittävyyttä. Analyysin tärkeimmät tulokset ovat seuraavat: 

 Sekä ohjelmia hallinnoivien tahojen että edunsaajien näkökulmasta julkisiin 
hankintoihin liittyvät riskit huipentuvat silloin, kun kyseessä ovat infrastruktuureihin 
liittyvät investoinnit. Ohjelmia hallinnoivien tahojen riskeinä ovat julkisia hankintoja 
koskevat korkeat virheluvut ja säännösten rikkomiset sekä n+2/n+3-sääntöön 
perustuva automaattinen maksusitoumusten vapauttaminen. Edunsaajia koskevat 
merkittävimmät riskit liittyvät hankkeen ajoitukseen, lisäkustannuksiin, jne.  

 Vuosina 2007–2013 Euroopan tason hankkeiden, mukaan lukien laaja-alaisia julkisia 
hankintamenettelyjä vaativiin infrastruktuuri-investointeihin liittyvät suuret 
rakennustyöt, osuus koheesiopolitiikan kokonaisbudjetista (n. 159 miljardia euroa) 
on 46 prosenttia. 

 Julkiset hankintamenettelyt koskettavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa 
kahdella tavalla. Ensiksikin suurin osa pk-yritysten liiketoiminnasta perustuu 
julkiseen hankintaan, ja niiden täytyy siksi osallistua säännöllisesti julkisiin 
hankintamenettelyihin. Toiseksi, julkisen rahoituksen ollessa kyseessä, pk-yritysten 
tai muiden organisaatioiden on noudatettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
hankkiessaan tavaroita ja palveluja julkisella rahoituksella. Ensimmäisessä 
tapauksessa pk-yritysten tilanne on parantumassa, sen sijaan jälkimmäisessä 
tapauksessa niillä on vielä suuria vaikeuksia.  

 Euroopan unionin asetuksissa toiminnoille määritetään moitteettoman varainhoidon 
valvonta sekä hankkeita koskevat järjestelmälliset ja satunnaiset tarkastukset. 
Julkisten hankintojen valvonnan tehokkuutta heikentävät kuitenkin usein 
kokemuksen, koulutuksen ja sisäistä hallintoa koskevan tiedon puute sekä 
henkilöstön vaihtuvuus. 

 Julkisia hankintoja koskevien ohjelmien hallinnointiin liittyvät ongelmat eroavat 
toisistaan ohjelmista riippuen. Infrastruktuuri-investointeihin keskittyvien laajojen 
toimintaohjelmien hallintaviranomaisilla on paremmat mahdollisuudet saada julkisiin 
hankintoihin liittyvää sisäistä ja pätevää asiantuntemusta. Useita eri toimia 
sisältävien toimintaohjelmien hallintaviranomaisilla on suurempia hankaluuksia 
luoda tehokas julkisten hankintojen valvontajärjestelmä ja siihen liittyviä 
riskienhallintastrategioita. 

 Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen oli toisella sijalla vuoden 2010 
tilastoissa käsittäen 14 prosenttia kaikista tapauksista ja 17 prosenttia rahoituksen 
kokonaismäärästä. 

3. Esimerkkejä käytännön kokemuksesta 
Edellä mainitun lähestymistavan jälkeen 5 luvussa tarkastellaan joitakin koheesiopolitiikan 
eri ohjelmatyyppejä edustavia esimerkkejä. Vastaavat maa- ja ohjelmaprofiilit auttavat 
havainnollistamaan tutkimuksen edellisissä osissa esitettyjä yleisluontoisempia tuloksia. 
Käytännön kokemuksesta annettavat esimerkit koskevat lähentymisen, alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteita sekä Euroopan alueiden välistä yhteistyötä koskevia 
tavoitteita. On tärkeää huomata, että vaikka tässä tutkimuksessa viitataankin tiettyyn 
maahan tai ohjelmaan, se ei tarkoita sitä, että kyseisellä maalla olisi ollut viime aikoina 
erityisiä julkisiin hankintoihin liittyviä ongelmia. Kaikki koheesiopolitiikan alalla toimineet 
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tietävät, että julkiseen hankintaan liittyvät ongelmat koskettavat kaikkia jäsenvaltioita ja 
kaikentyyppisiä ohjelmia.  
Rakennerahastojen ohjelmilla on luotu erilaisia menettelyjä eri toimialojen vaatimusten 
täyttämiseksi. Ohjelmayhteydet, niiden hallintarakenteet ja toteutus eroavat suuresti eri 
Euroopan unionin maiden välillä, ja usein samassa jäsenvaltiossakin voi olla selkeitä 
eroavaisuuksia yksittäisten ohjelmien välillä. Olisi korostettava seuraavia kolmea yleistä 
näkökantaa:  

 Koheesiorahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston tuki viranomaisten 
hallinnoimia ympäristö- ja infrastruktuurihankkeita varten. Tässä 
tapauksessa viranomaiset tekevät tarjousilmoituksen erityisistä 
infrastruktuurihankkeista Euroopan unionin laajuisella julkisella ilmoituksella. 
Näissä hankkeissa useimmiten ylitetään Euroopan unionissa säädetyt 
kynnysarvot (nykyisin 5 miljoonaa euroa, ks. 2 luku), ja siksi niihin on 
sovellettava Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevia direktiivejä. 

 Yrityksille, pk-yrityksille2 sekä innovoinnista ja kasvusta (mukaan lukien 
tutkimus ja tieto- ja viestintätekniikka) vastaaville tutkimuskeskuksille 
annettava tuki. Tässä tapauksessa Euroopan aluekehitysrahastosta saatavalla 
rahoituksella tuetaan yrityksiä, valtioista riippumattomia järjestöjä ja 
tutkimuskeskuksia innovatiivisten markkinoiden kehittämisessä. Edunsaajien on 
noudatettava hankkeensa arvoon liittyviä, julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. 
Tässä tapauksessa hankintojen arvo kattaa julkisten hankintojen kynnysarvojen 
koko kirjon, alle 10 000 euron arvoisista tavaranhankinnoista useiden miljoonien 
eurojen arvoisiin tutkimustiloihin ja -laitteistoihin. Näin laaja hankinta-ala 
koskettaa myös muita aloja kuten matkailua, kulttuuria sekä 
kaupunkien/alueiden kehittämistä. 

 Euroopan unionin kynnysarvojen alapuolella olevien yksittäisten 
hankkeiden suora rahoitus (useimmiten Euroopan sosiaalirahastosta): 
Tässä tapauksessa julkisia hankintoja koskevat säännöt tuottavat vähemmän 
ongelmia, sillä sopimusten arvot ovat useimmiten niiden hankkeiden 
kynnysarvojen alapuolella, joihin sovelletaan monimutkaisempia 
hankintamenettelyjen sääntöjä. 

Hankintamenettelyjä koskeviin velvoitteisiin perustuva jaottelu kolmeen ryhmään kattaa 
kaikki ne kohderyhmät, jotka saavat rahoitusta koheesiopolitiikan yhteydessä.  
Tutkimuksen 5 luvussa yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena olevia esimerkkejä ovat 

 lähentymistä koskevat ohjelmat – esimerkkinä Slovakia 

 alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteita koskeva ohjelma Nordrhein-
Westfalenissa 

 julkiset hankinnat Euroopan alueiden välistä yhteistyötä koskevissa ohjelmissa 

 Euroopan unionin ehdokasvaltio / jäseneksi liittyvä valtio – esimerkkinä Kroatia 
(josta on tarkoitus tulla Euroopan unionin jäsenvaltio ja joka oli tarkastelun 
kohteena vuosia ennen liittymistä). 

 

 

 

                                                 
2  Siten kuin pk-yritykset on määritelty Euroopan komission suosituksessa 2003/361/EY, EUVL L 124, 20.5.2003, 

s. 36. 
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Näistä esimerkkitapauksista saadut tärkeimmät tulokset ovat seuraavat: 

 Lähentymistavoitteen kohteena olevassa valtiossa Slovakiassa ja entisessä 
ehdokasvaltiossa Kroatiassa suoritetuista tapaustutkimuksista käy ilmi valmiuksien 
parantamista koskevien erityistoimien tarpeellisuus. 

 Lisäksi Slovakiassa julkisia hankintoja koskevaan säädökseen – suhteellisen uutena 
osana lainsäädäntöä – on tehtävä useita tarkistuksia, mikä aiheuttaa uusia haasteita 
kaikille ohjelmaan osallistuville, valvonnasta vastaaville tahoille. 

 Ohjelmien hallinnasta vastaavat viranomaiset ovat selkeästi ilmoittaneet, että 
Euroopan unionin kynnysarvojen alapuolella olevia hankintamenettelyjä olisi 
yksinkertaistettava, jotta valvontaelinten ja edunsaajien hallinnollista taakkaa 
voitaisiin vähentää, sillä se ei välttämättä edistä tasapuolista, avointa ja 
syrjimätöntä julkista hankintaa. 

4. Tärkeimmät havainnot ja suositukset 
On todettava selkeästi, että julkisen hankinnan yleiselle tarkoitukselle ja 
toimintatavoille ei ole olemassa vaihtoehtoja: julkisten investoijien olisi annettava 
kaikille hankkeista kiinnostuneille ja päteville yksityisille toimijoille mahdollisuus jättää 
tarjous vaadittujen töiden, tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta. Euroopan tasolla EU:n 
koheesiopolitiikassa ei pitäisi soveltaa mitään poikkeuksia julkisia hankintoja 
koskeviin direktiiveihin nähden. Kaikki tärkeimmät julkisia hankintoja puoltavat 
argumentit koskevat etenkin EU:n koheesiopolitiikkaa. Kansallinen julkisia hankintoja 
koskeva lainsäädäntö on monimutkainen, joten mitkä tahansa yksinkertaistamiseen 
johtavat toimet olisivat tervetulleita. EU:n julkisia hankintoja koskevista direktiiveistä 
keskusteltaessa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että huomattava osa julkisten 
hankintojen nykyisestä monimutkaisuudesta johtuu kansallisen lainsäädännön koukeroista. 
EU:n koheesiopolitiikan erityisenä ongelmana ovat – erityisesti verrattuna kansallisiin 
tukijärjestelmiin – useat eri valvontatasot. Julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjenvastaisuuksien havaitseminen on siten todennäköisempää. Toisaalta kuitenkin 
koheesiopolitiikan valvonta- ja tarkastustehtävien parissa työskentelevät henkilöt eivät 
useimmiten ole hankinta-alan ammattilaisia. On selvää, että näissä olosuhteissa molemmat 
osapuolet – niin edunsaajat kuin valvonta- ja tarkastuselimetkin – hyötyisivät rajallisesta 
menettelyjen määrästä ja selkeästi esitetyistä kynnysarvoista.  
Euroopan unionissa tehdyn tilannekatsauksen sekä julkisten hankintojen ja 
koheesiopolitiikan alalla saatujen edustavien esimerkkien ja käytännön kokemuksen 
perusteella tutkimuksessa esitetään seuraaviin neljään aihealueeseen liittyviä suosituksia:  

 poliittista vastuuta osoittava valvonta 

 ohjelmien hallinnoinnista vastaavien tahojen vastuualueet 

 julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltuvuus pienemmille hankkeille 

 uusien, julkisiin hankintoihin liittyvien tekijöiden edistäminen koheesiopolitiikan 
puitteissa. 

Koheesiopolitiikan ja julkisen hankinnan tärkeimpiin lainsäädännöllisiin ja teknisiin 
näkökohtiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Euroopan unionin lainsäädäntökehys 
antaa raportointiin, valvontaan ja tarkastukseen liittyviä lisävaatimuksia, mutta yleisesti 
ottaen hankkeita ohjaavat kansalliset säännöt ja standardit (erityisesti 
infrastruktuuri-investointien osalta). 
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Euroopan unionissa esiintyvät erot johtuvat siitä, että EU 12 -maissa Euroopan unionin 
ohjelmien hallinta on usein osa erillisiä hallintakerroksia. Useimmilla alasta vastaavilla 
ministeriöillä on omat koheesiopolitiikan ohjelmien toteutuksesta huolehtivat osastot. 
Näiden osastojen henkilökunnalla on pääasiassa kielitaitoa, raportointia ja seurantaa 
koskeva pätevyys, kun taas infrastruktuureja koskevia julkisia hankintoja varten vaadittava 
asiantuntemus – perinteinen tekninen ja lainopillinen asiantuntemus – saadaan muilta 
osastoilta. Tämä aiheuttaa useita toimivaltaan ja tarkastustoimiin liittyviä ongelmia. On 
itsestään selvää, että hankintojen valvonnasta vastaavilla tahoilla on oltava asiaankuuluva 
asiantuntemus. Tehokkaan työn edellytyksenä on riittävän suuri ja pysyvä henkilöstö. 
Kyseiset vakaat puitteet vaativat valvontatoimien poliittista kehittämistä. Kyseisten 
valvontaelinten yleisinä ongelmina ovat määrärahojen leikkaukset, henkilöstöpolitiikassa 
usein tapahtuvat muutokset ja massiiviset poliittiset toimet. 
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tunnistaa tehokkaiden valvontatoimien tarve, jotta 
huomattavan kokoiset julkisten hankintojen markkinat osana koheesiopolitiikkaa 
muutettaisiin avoimiksi ja oikeudenmukaisiksi. Eri puolilta Eurooppaa saadut kokemukset 
osoittavat, että tätä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ei saada aikaan ilman valvontaa. 
 

Suositukset 

Koheesiopolitiikka tarjoaa useissa jäsenvaltioissa mittavaa julkista investointirahoitusta, ja 
julkiset hankinnat ovat tärkeä väline, jolla voidaan varmistaa oikeudenmukainen pääsy 
näille markkinoille. Niissä maissa, joissa koheesiopolitiikka tarjoaa merkittävää rahoitusta, 
eurooppalaisten toimijoiden olisi tuettava selkeää linjaa, jolla korostetaan tehokkaita 
valvontaelimiä, erityisesti tulevaa ohjelmakautta 2014–2020 silmällä pitäen. 

 

Koheesiopolitiikan alan ohjelmien hallintaviranomaisilla on päävastuu ohjelmien 
toteutuksesta Euroopan komissiolle. Valvontaviranomaisten – toinen tärkeä valvonnasta 
ja tarkastuksesta vastaava taho – tehtävänä on tarkastaa valvontajärjestelmien toiminta 
ennen ohjelman toteutusta, sen aikana sekä ohjelman toteutuksen jälkeen. 
Rakennerahaston ohjelmien yhteydessä toteutettavien julkisten hankintojen käsittelyä 
voitaisiin parantaa kahdella seuraavalla tavalla: 

 Otetaan käyttöön valvontatoimia ja vahvistetaan tarkastustoimia (Euroopan 
komissio voisi sisällyttää kaikkiin ohjeasiakirjoihin julkisia hankintoja koskevat 
valvonta- ja tarkastustoimet nimenomaisina pakollisina toimina). 

 Tarjotaan kannustimia, joilla parannetaan ohjelmien hallinnasta vastaavien 
tahojen ja edunsaajien mahdollisuuksia käyttää hyväkseen hankinta-alan 
asiantuntemusta. (Koheesiopolitiikan ohjelmilla on ohjelman toteutukseen ja 
hallintaan tarvittavaa rahoitusta, mikä on osa erillisiä, tekniseksi tueksi 
kutsuttuja ensisijaisia toimia. Julkista hankintaa koskevien valmiuksien 
parantaminen voisi kuulua teknisen tuen rahoituksen piiriin, mutta näin 
käytännössä kuitenkin harvoin tapahtuu.) 

Teknisen tuen käyttöä julkisen hankinnan alan valmiuksien parantamiseen voitaisiin tukea 
voimakkaasti Euroopan tasolla. On tärkeää, että keskitytään soveltuvan asiantuntemuksen 
tarjontaan seuraaville tahoille: 

 ohjelman hallinnasta vastaavat tahot hanketta edeltävän (ts. ennen sopimuksen 
tekoa) ja sen jälkeisen tarkastuksen suorittamista varten 
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 edunsaajat (esim. laatimalla luettelo hyväksytyistä hankinta-alan 
asiantuntijoista, jotka voisivat tarjota maksutta (ts. heille annettava korvaus 
maksettaisiin ohjelman määrärahoista) kustannusarvioita ja alkuvaiheen 
ohjausta). 

Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmien käytännön toteutuksen tarkastelu osoittaa, 
että valmiudet ohjelmien yhteydessä toteutettuun julkisten hankintojen tehokkaaseen 
valvontaan ja niihin liittyvään petostentorjuntaan (ts. pääasiassa hallintaviranomaisten ja 
varainhoidon valvonnan valmiudet) ovat varsin rajalliset. Tämä koskee erityisesti niitä 
ohjelmia, joista rahoitetaan monia eri toimia, mukaan lukien pienet infrastruktuuriohjelmat, 
kuten alueelliset toimintaohjelmat, alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen tai 
Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen liittyvät ohjelmat. Valmiuksiensa 
parantamiseksi ohjelmista vastaavien viranomaisten on usein turvauduttava muiden 
tahojen, kuten tilintarkastusviranomaisten, kansallisten hankintavirastojen tai jopa 
kansallisten tilintarkastustuomioistuinten asiantuntemukseen. Tämän vuoksi ohjelmien 
hallintaa koskevalle tiedonvaihdolle ja mahdollisuudelle käyttää julkisia hankintoja 
koskevaa asiantuntemusta on saatava paremmat puitteet. 
 

Suositukset 

Euroopan parlamentin olisi ryhdyttävä neuvotteluihin komission kanssa kohdennetun 
julkisia hankintoja koskevan sopimuspaketin tekemiseksi koheesiopolitiikkaa varten. 
Pakettiin olisi sisällyttävä useita osia, kuten ohjelmien yhteydessä toteutettaviin julkisiin 
hankintoihin liittyvän valvonnan aloittaminen, valvontasäännösten vahvistaminen ja 
tehostettu opastus mahdollisia varotoimia varten. Erityisesti useita eri toimia kattavia 
ohjelmia varten on olemassa joukko vaihtoehtoja, joiden tarkoituksena on 
ehkäistä julkiseen hankintaan liittyvien ongelmien syntyminen 
varmistaa julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saanti ohjelman kaikissa vaiheissa ja 
hankkeen elinkaaren hallinnan aikana.  

 

Tapaustutkimukset paljastavat selviä julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin 
liittyviä ongelmia pienempien hankkeiden yhteydessä. Pk-yritysten ja muiden pienten 
järjestöjen on noudatettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä julkisesti rahoitettujen 
hankkeiden yhteydessä. Tässä kohdin kyseiset yritykset kohtaavat useita esteitä, erityisesti 
niiden valmiuksissa käsitellä menettelyjä. 
Menettelyjen monimutkaisuus ei kosketa ainoastaan Euroopan unionin asetuksia vaan sitä 
esiintyy myös joissain jäsenvaltioissa hankkeiden arvon ollessa alle Euroopan unionin 
kynnysarvon. Jäsenvaltion tasolla tehtävät julkiset hankinnat saattavat olla jopa 
monimutkaisempia kuin vastaavat Euroopan tasolla tehtävät hankinnat. Myös rahastojen 
tehokasta käyttöä on vaikeaa osoittaa ilman hintavertailua. Tämän vuoksi keskustelun 
tarkoituksena on määrittää hintavertailua koskevat minimistandardit toisiinsa verrattavissa 
olevien tarjousten avointa laadintaa varten ilman liiallisia hallinnollisia lisätaakkoja.  
Joka tapauksessa julkisia hankintoja koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava, jotta 
rakennerahastojen mahdolliset kohderyhmät voitaisiin tavoittaa.  
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Suositukset 

Tapauksissa, joissa pienemmät järjestöt hallinnoivat julkisilla varoilla rahoitettuja 
hankkeita, sopimusten arvot ovat pieniä. Tavaroiden ja palvelujen toimittajat samoin kuin 
hankintaviranomaiset ovat sitä mieltä, että näissä tapauksissa hankintamenettelyjä olisi 
yksinkertaistettava. Eurooppalaisten toimijoiden olisi tuettava keskustelua, jonka 
tarkoituksena on määrittää avoimelle hintavertailulle minimistandardit pienten 
sopimusarvojen osalta ja vähentää siten näitä koskevien kansallisten hankinta-alan 
lainsäädäntöjen eroavaisuuksia Euroopan unionissa.  
Lisäksi – edunsaajina olevien pienempien järjestöjen kohtaamien esteiden 
pienentämiseksi – hankinta-alan asiantuntijoiden olisi annettava tukea toimintaohjelmien 
teknisen tuen määrärahojen puitteissa.  
 

Julkisessa hankinnassa on useita uusia ominaisuuksia, jotka eurooppalaisten 
koheesiopolitiikan yhteydessä toimivien olisi otettava huomioon. Erityisesti ympäristöä 
säästävät julkiset hankinnat tai kestävät julkiset hankinnat, joissa keskitytään 
tuotteiden tai rakennusten elinkaarikustannuksiin, olisivat Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaiseen koheesiopolitiikkaan soveltuvia osa-alueita. Neuvoston asetuksen (EU) 
1083/2006 17 artiklassa todetaan, että rahastojen tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa. Käytännössä kaikissa toimintaohjelmissa on vahvistettava 
ympäristön kestävyys horisontaaliseksi periaatteeksi. Ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen tukeminen ympäristön kestävyyttä edistävänä tekijänä voisi antaa lisäpainoa 
tälle periaatteelle.  
Vastaavanlaista lähestymistapaa voitaisiin harkita sosiaalisesti vastuullisille julkisille 
hankinnoille pienenä mutta konkreettisena ominaisuutena, jolla edistetään sosiaalisen 
osallisuuden tavoitteita. Lisäksi on huomattava, että näitä julkisen hankinnan uusiin 
ominaisuuksiin liittyviä hankkeita voitaisiin edistää seuraavien sukupolvien ohjelmissa. 
Tämä kaltaiseen lähestymistapaan voisi sisältyä 

 ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja ja sosiaalisesti vastuullisia julkisia 
hankintoja koskevat koulutusaloitteet paikallis- ja alueviranomaisille osana joko 
kansallisten teknisen tuen ohjelmien yhteydessä tarjottavaa valmiuksien 
parantamista tai, esimerkiksi sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen 
tapauksessa, osana Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien teknistä tukea 

 sähköiselle hankinnalle annettava tuki osana tietoyhteiskuntaa koskevia 
toimintaohjelmia (jotka ovat varsin yleisiä EU 12 -maissa). 

Suositukset 

EU:n koheesiopolitiikalla ja sen merkittävällä rahoitusosuudella voisi olla kannustava vaikutus uusiin 
ominaisuuksiin kuten ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin, sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin 
hankintoihin tai julkisiin hankintoihin lisättäviin sähköisiin hankintoihin.  

Kyseisten ominaisuuksien edistäminen tulevaa ohjelmakautta silmällä pitäen vaatii kuitenkin Euroopan 
tason, ts. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin, sekä kansallisen tason hyväksynnän ja tuen. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että näistä asioista tiedotetaan kansallisten hankintaviranomaisten 
keskuudessa, jotta ohjelmien hallintaviranomaisista saataisiin kokoon mahdollisimman laaja yleisö. 
Ilman tämänkaltaisia koordinoituja Euroopan ja kansallisen tason aloitteita ohjelmien hallinnasta 
vastavilla viranomaisilla on taipumus kiinnittää vain vähän tai ne eivät kiinnitä lainkaan huomiota 
muuhun sopimuksentekoperusteeseen kuin alimpaan hintaan. 

 


