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JULKISET HANKINTASOPIMUKSET

Hankintaviranomaisten tekemillä sopimuksilla varmistetaan rakennusurakan ja tavara-
tai palveluhankinnan suorittaminen korvausta vastaan. Tällaisia yhden tai useamman
talouden toimijan kanssa tehtyjä sopimuksia kutsutaan julkisiksi hankintasopimuksiksi,
ja ne muodostavat merkittävän osan Euroopan unionin bruttokansantuotteesta. Kuitenkin
vain pieni prosenttiosuus julkisista hankintasopimuksista on tehty muiden kuin
kansallisten yritysten kanssa. Sisämarkkinoiden periaatteiden soveltaminen kyseisiin
sopimuksiin varmistaa taloudellisten voimavarojen paremman jakamisen ja julkisten varojen
järkevämmän käytön. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 uuden
julkisia hankintoja koskevan paketin, jonka tarkoituksena on tehdä menettelyistä aiempaa
yksinkertaisemmat ja joustavammat, jotta voidaan tukea pk-yritysten osallistumista julkisiin
hankintoihin ja varmistaa, että sosiaaliset ja ympäristöä koskevat arviointiperusteet otetaan
paremmin huomioon.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26 ja 34 artikla, 53 artiklan 1 kohta
ja 56, 57, 62 ja 114 artikla

TAVOITTEET

Julkisilla hankintasopimuksilla on merkittävä asema jäsenvaltioiden taloudessa, ja niiden
arvioidaan muodostavan yli 16 prosenttia unionin BKT:stä. Ennen yhteisön lainsäädännön
täytäntöönpanoa vain kaksi prosenttia julkisista hankintasopimuksista tehtiin muiden kuin
kansallisten yritysten kanssa. Sopimuksilla on keskeinen asema tietyillä aloilla, kuten
rakentamiseen ja julkisiin rakennusurakoihin, energiaan, televiestintään ja raskaaseen
teollisuuteen liittyvillä aloilla, ja perinteisesti niissä on suosittu lakisääteisten tai hallinnollisten
määräysten perusteella kansallisia toimittajia. Avoimen ja tehokkaan kilpailun puuttuminen oli
yksi este sisämarkkinoiden luomiselle, koska se nosti hankintaviranomaisten kuluja ja rajoitti
joidenkin tärkeiden alojen kilpailukyvyn kehittymistä.
Sisämarkkinoiden periaatteiden soveltaminen (erityisesti palvelujen tarjoamisen vapaus ja
kilpailun vapaus) kyseisiin sopimuksiin varmistaa taloudellisten voimavarojen paremman
jakamisen ja julkisten varojen järkevämmän käytön (tiukemman kilpailun ansiosta
hankintaviranomaiset saavat mahdollisimman laadukkaita tuotteita ja palveluja kohtuuhintaan).
Unionin markkinoiden parhaiden yritysten suosiminen lisää eurooppalaisten yritysten
kilpailukykyä (minkä ansiosta niillä on mahdollisuus kasvattaa kokoaan ja kehittää
markkinoitaan) ja vahvistaa avoimuuden, tasavertaisen kohtelun, aidon kilpailun ja
tehokkuuden periaatteiden noudattamista sekä vähentää siten petosten ja korruption vaaraa.
Aidosti avoimet sisämarkkinat voidaan saavuttaa vain, jos kaikki yritykset voivat kilpailla
kyseisistä sopimuksista tasavertaisesti.
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SAAVUTUKSET

Yhteisössä on kansallisten sääntöjen yhteensovittamiseen tähtäävää lainsäädäntöä, jossa
velvoitetaan julkaisemaan tarjouspyynnöt ja arvioimaan tarjoukset puolueettomin perustein.
Yhteisö päätti 1960-luvulta lähtien annettujen useiden normatiivisten säädösten jälkeen
yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, ja se hyväksyi
siksi neljä direktiiviä (92/50/ETY, 93/36/ETY, 93/37/ETY ja 93/38/ETY). Yksinkertaistamisen
ja selkeyttämisen vuoksi kolme näistä direktiiveistä sulautettiin (direktiivillä 2005/75/
EY muutettuun) julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun direktiiviin 2004/18/
EY ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun direktiiviin 2004/17/EY.
Näiden direktiivien joitakin liitteitä muutettiin direktiivillä 2005/51/EY. Direktiivillä 2009/81/
EY otettiin käyttöön puolustusalan hankintoja varten erityissäännöksiä, joiden on määrä
helpottaa pääsyä muiden jäsenvaltioiden puolustusalan markkinoille.

UUDISTUS

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 uuden julkisia hankintoja
koskevan paketin, jonka tarkoituksena on tehdä menettelyistä aiempaa yksinkertaisemmat
ja joustavammat, jotta voidaan tukea pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin
ja varmistaa, että sosiaaliset ja ympäristöä koskevat arviointiperusteet otetaan paremmin
huomioon. Lainsäädäntökehys sisältää 26. helmikuuta 2014 annetun direktiivin 2014/24/EU
julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta sekä 26. helmikuuta 2014
annetun direktiivin 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta. Tätä uutta julkisia
hankintoja koskevaa pakettia täydentää käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26. helmikuuta
2014 annettu uusi direktiivi 2014/23/EU, jolla luodaan asianmukainen lainsäädäntökehys
käyttöoikeussopimusten tekemiselle ja varmistetaan, että kaikilla EU:n talouden toimijoilla on
todellinen ja syrjimätön pääsy EU:n markkinoille, sekä parannetaan oikeusvarmuutta.
Myös julkisten hankintojen unionin ulkopuolinen ulottuvuus on otettu huomioon komission
21. maaliskuuta 2012 antamalla asetusehdotuksella, joka koskee kolmansien maiden tavaroiden
ja palvelujen pääsyä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä menettelyjä,
joilla tuetaan neuvotteluja unionin tavaroiden ja palvelujen pääsystä kolmansien maiden
julkisten hankintojen markkinoille.
Komissio hyväksyi huhtikuussa 2012 sähköisiä hankintoja koskevan strategian[1], jolla pyritään
siirtymään kokonaan sähköisiin hankintoihin vuoden 2016 puoliväliin mennessä. Komissio teki
myös 26. kesäkuuta 2013 ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee sähköistä laskutusta julkisissa
hankinnoissa. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 16. huhtikuuta 2014 direktiivin sähköisestä
laskutuksesta julkisissa hankinnoissa[2]. Saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettu
määräaika jäsenvaltioissa on 27. marraskuuta 2018.

MÄÄRITELMÄT

”Julkisia hankintoja koskevilla sopimuksilla” tarkoitetaan rahallista vastiketta vastaan tehtyjä
kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty yhden tai useamman talouden toimijan ja yhden

[1]COM(2012) 0179.
[2]Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä
laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 3

tai useamman hankintaviranomaisen välillä ja joiden tarkoituksena on rakennusurakan
toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen.
”Hankintaviranomaisilla” tarkoitetaan valtion viranomaisia, alue- tai paikallisviranomaisia,
julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai
julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.
”Käyttöoikeussopimuksilla” tarkoitetaan rahallista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista
sopimusta, jolla yksi tai useampi hankintaviranomainen tai hankintayksikkö siirtää
rakennusurakan (käyttöoikeusurakat) tai palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen (palvelujen
käyttöoikeussopimukset) yhdelle tai useammalle talouden toimijalle ja jossa siirtämisen
vastikkeena on joko yksinomaan rakennusurakan tai palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus
ja maksu yhdessä. Käyttöoikeussopimuksen tekemiseen liittyy toiminnallisen riskin siirtyminen
käyttöoikeussopimuksen saajalle.

JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT SOPIMUSMENETTELYT

Kaikissa menettelyissä on noudatettava EU:n lainsäädännön periaatteita ja erityisesti tavaroiden
vapaata liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä näistä
johtuvia periaatteita, joita ovat yhdenvertainen kohtelu, syrjimättömyys, vastavuoroinen
tunnustaminen, suhteellisuus ja avoimuus. Myös kilpailua, luottamuksellisuutta ja tehokkuutta
on kunnioitettava.
A. Menettelytyypit
Tarjouspyyntöjen on vastattava jotakin kolmesta menettelytyypistä, jotka ovat kynnysarvoja
koskevan järjestelmän mukaisia. Tarjouspyyntöjä varten on myös käytettävä kunkin julkista
hankintaa koskevan sopimuksen ennakoidun arvon laskentamenetelmää sekä osoitettava
käytettävät pakolliset tai ohjeelliset menetelmät direktiivien säännösten mukaisesti. ”Avoimessa
menettelyssä” kaikki halukkaat talouden toimijat voivat jättää tarjouksen. ”Rajoitetussa
menettelyssä” ainoastaan hankintaviranomaisen kutsumat talouden toimijat voivat jättää
tarjouksen. ”Tarjousperusteisessa neuvottelumenettelyssä” kaikki talouden toimijat voivat
jättää osallistumispyynnön, mutta ainoastaan annettujen tietojen arvioinnin perusteella kutsutut
hakijat voivat jättää tarjouksen, joka muodostaa perustan myöhemmille neuvotteluille.
”Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä” kaikki talouden toimijat voivat pyytää saada
osallistua, mutta ainoastaan kutsutut hakijat voivat osallistua menettelyyn. Sitä käytetään,
kun hankintaviranomaiset eivät pysty määrittelemään, miten niiden tarpeet parhaiten täytetään
tai mitä ratkaisuja markkinat voivat tarjota. Sopimus tehdään ainoastaan parhaan hinta-
laatusuhteen perusteella. Uusi ”innovaatiokumppanuus” on luotu tapauksiin, joissa tarvitaan
innovatiivinen ratkaisu, jollaista ei ole markkinoilla helposti saatavilla. Hankintaviranomainen
päättää perustaa innovaatiokumppanuuden yhden tai useamman erillistä tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan kumppanin kanssa neuvotellakseen uudesta innovatiivisesta
ratkaisusta tarjousmenettelyn aikana. Erityistapauksissa ja -tilanteissa hankintaviranomaiset
voivat tehdä julkisen hankintasopimuksen neuvottelumenettelyssä ilman sen julkistamista
etukäteen.
B. Sopimuksentekoperusteet
Hankintaviranomaisten on tehtävä julkisen hankintasopimuksen tekemistä koskeva päätös
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen pohjalta. Julkisia hankintoja koskevien
sääntöjen uudistuksella otettiin käyttöön tämä uusi arviointiperuste ”kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous”, jolla pyritään saavuttamaan vastinetta rahalle (mieluummin kuin edullisin
hinta), eli siinä otetaan huomioon laatu sekä kyseisen urakan, tuotteen tai palvelun hinta
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tai elinkaarikustannukset. Tässä arviointiperusteessa painotetaan laadullisia, ympäristöllisiä ja
sosiaalisia seikkoja sekä innovatiivisuutta.
C. Julkisuutta ja avoimuutta koskevat säännöt
Hankintamenettelyissä on varmistettava riittävä avoimuus kaikissa vaiheissa. Tämä saavutetaan
erityisesti julkistamalla hankintamenettelyjen keskeiset osat ja jakamalla hakijoita ja
tarjoajia koskevia tietoja (esimerkiksi sopimuksen tekemistä koskevaan päätökseen liittyvät
arviointiperusteet ja järjestelyt, tiedot menettelyn toteuttamisesta ja edistymisestä sekä
tiedot hylkäämisperusteista) sekä tarjoamalla riittävästi dokumentaatiota kaikista menettelyn
vaiheista.
D. Muutoksenhakukeinot
Muutoksenhakudirektiivissä 2007/66/EY säädetään tehokkaasta muutoksenhakujärjestelmästä,
joka kattaa sekä julkisia hankintoja koskevat direktiivit että käyttöoikeussopimuksia koskevan
direktiivin sellaisissa tapauksissa, joissa hankintaviranomaiset rikkovat julkisia hankintoja
koskevia sääntöjä, ja siinä otetaan käyttöön kaksi tärkeää elementtiä. ”Vähimmäisodotusaika”
antaa tarjoajille – hankintapäätöksen jälkeen – mahdollisuuden tutustua päätökseen ja
päättää, haluavatko ne aloittaa muutoksenhakumenettelyn. Tämän vähintään kymmenen
päivän pituisen jakson aikana hankintaviranomaiset eivät voi allekirjoittaa sopimusta.
Muutoksenhakudirektiivissä annetaan myös tiukemmat säännöt, jotka suojelevat julkisten
hankintasopimusten tekemiseltä laittomasti suoraan.
E. Muut julkisten hankintojen näkökohdat
Uusilla säännöillä edistetään vihreitä julkisia hankintoja elinkaariajattelun kautta ja
mahdollisuudella viitata erityiseen merkintään tai ympäristömerkintään. Myös sosiaaliset
seikat ovat tärkeitä, ja direktiiveihin on sisällytetty erityisiä säännöksiä, joiden aiheena ovat
sosiaalinen osallistaminen, sosiaaliset arviointiperusteet, alihankinta ja palvelusopimuksia
koskeva yksinkertaistettu menettely. Byrokratian vähentäminen ja pk-yritysten paremmat
mahdollisuudet saada julkisia hankintasopimuksia ovat myös keskeisiä seikkoja. Uusiin
sääntöihin sisältyvät ”Euroopan hankintapassi” ja omien ilmoitusten käyttö. Pk-yritysten
mahdollisuuksia saada julkisia hankintasopimuksia parannetaan erityisesti mahdollisuudella
jakaa sopimukset hankintaeriin ja rajoittamalla vuotuista liikevaihtoa koskevia vaatimuksia.
Uusilla direktiiveillä tehdään sähköisten hankintojen vähittäisestä käyttöönotosta pakollista
ja asetetaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat sähköisten ja koottujen hankintojen tekniikoita
ja välineitä, kuten puitesopimukset, dynaamiset hankintajärjestelmät, sähköiset huutokaupat,
sähköiset luettelot, keskitetty hankintatoiminta ja rajatylittävät yhteiset hankinnat. Direktiivit
sisältävät sisäisiä suhteita koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, joka antaa
hankintaviranomaisille tietyin ehdoin mahdollisuuden tehdä sopimus yrityksen kanssa
soveltamatta hankintamenettelyä. Lisäksi uusilla säännöillä vahvistetaan nykyistä lainsäädäntöä
eturistiriitojen, suosimisen ja korruption osalta sekä parannetaan moitteettomien menettelyjen
turvaamista sellaisissa asioissa kuin poissulkemisperusteet, ennakkokuuleminen, sopimusten
muuttaminen ja avoimuus.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSET

Vesi-, energia-, liikenne- ja telealan sääntöjen tarkistaminen noudattaa suurelta osin yleisiä
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tarkistusta (tosin niitä on mukautettu turvaamaan
mahdollisuus käytäntöjen suurempaan joustavuuteen, kun kyseessä ovat yksiköt, jotka
harjoittavat kaupallista tai teollista toimintaa). Käyttöoikeussopimuksia koskevat uudet säännöt
ovat kuitenkin paljon yksityiskohtaisemmat.
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Direktiiviä sovelletaan vain käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on vähintään viisi
miljoonaa euroa, ja tietyntyyppiset käyttöoikeussopimukset on suljettu direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle, kuten juomaveteen liittyvät käyttöoikeussopimukset. Yleisistä
julkisista hankintamenettelyistä poiketen hankintaviranomaiset voivat vapaasti järjestää
käyttöoikeussopimuksia koskevat menettelyt kansallisten vaatimusten tai omien tarpeidensa
mukaisesti sillä edellytyksellä, että ne noudattavat tiettyjä perussääntöjä, joilla turvataan
käyttöoikeussopimusta koskevan ilmoituksen julkaiseminen, vähimmäisvaatimuksia ja
sopimusperusteita koskevien tietojen esittäminen, asetettujen vaatimusten noudattaminen
ja vaatimusten vastaisten hakijoiden hylkääminen, sellaisten hakijoiden, jotka on
tuomittu tietyistä rikoksista, kuten petoksesta ja rahanpesusta, jättäminen menettelyn
ulkopuolelle, hakijoille annettavat tiedot menettelyn järjestämisestä ja suuntaa-antavasta
aikataulusta. Käyttöoikeussopimusta koskevissa menettelyissä ei myöskään voida neuvotella
käyttöoikeussopimuksen aiheesta, sopimuksentekoperusteista ja vähimmäisvaatimuksista.
Käyttöoikeussopimusten kesto on rajallinen ja niiden mahdollista jatkamista on arvioitava
sopimusten muuttamista koskevan menettelyn mukaisesti.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Ennen kuin parlamentti hyväksyi julkisia hankintoja koskevan paketin 15. tammikuuta 2014,
se oli antanut asiasta useita päätöslauselmia, muun muassa 18. toukokuuta 2010 julkisia
hankintoja koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä, 12. toukokuuta 2011 tasapuolisesta
pääsystä julkisen sektorin markkinoille EU:ssa ja kolmansissa maissa ja 25. lokakuuta 2011
julkisten hankintojen uudistamisesta. Näissä päätöslauselmissa parlamentti tuki erityisesti
toimenpiteiden yksinkertaistamista (esimerkiksi joustavia menettelyjä) ja kehotti parantamaan
oikeusvarmuutta. Se katsoi, että halvimman hinnan ei pitäisi olla ainoa sopimuksen tekemisen
peruste, vaan huomioon olisi otettava myös kokonaistaloudellinen edullisuus, mukaan lukien
kestävyys (elinkaarikustannukset sekä sosiaaliset ja ympäristöä koskevat arviointiperusteet).
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että meneillään oleva brexit-prosessi synnyttää
huomattavia epävarmuustekijöitä ja kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoihin ja EU:n
kansalaisten oikeuksiin julkisten hankintojen alalla[3]. Parlamentti on keskeisessä asemassa
sen varmistamisessa, että prosessissa ei unohdeta demokraattista legitimiteettiä ja kansalaisten
oikeuksien kunnioitusta[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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