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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission vihreästä kirjasta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista sekä 
julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta yhteisön oikeudesta
(KOM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
yhteisön oikeudesta (KOM(2004)0327),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
toissijaisuusperiaatteetta koskevan 5 artiklan 2 kohdan sekä sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat 43–49 artiklat sekä niistä johtuvat 
avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun, suhteellisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteet,

– ottaa huomioon nykyiset julkisia hankintoja koskevat direktiivit,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15. lokakuuta 1985 hyväksymän alueellisen 
itsehallinnon eurooppalaisen peruskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus pitää sisällään useita 
julkisviranomaisten ja yritysmaailman yhteistyömuotoja, joiden tarkoituksena on 
yleishyödyllisten tehtävien suorittaminen, 

B. ottaa huomioon, että Euroopan laajuisesti ei ole olemassa määritelmää eikä nykyisessä 
yhteisön oikeudessa säännöksiä, jotka kattaisivat kaikki julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden kaikki eri muodot,

C. ottaa huomioon, että julkisviranomaisten ja yritysmaailman yhdistävä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka tarkoituksena on yhdessä toteuttaa 
infrastruktuurihankkeita tai toimittaa julkisia palveluita, pitää sisällään usein 
mutkikkaita oikeudellisia järjestelyitä ja rahoitusjärjestelyitä,

D. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ei merkitse askelta 
kohti julkisten tehtävien hoitamisen yksityistämiseen,

E. katsoo, että valtion ja yritysmaailman välisen yhteistyön yhteisvaikutusta voidaan 
hyödyntää, sen avulla voidaan käyttää julkisia varoja tehokkaammin ja se voi olla 
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vaihtoehto yksityistämiselle aikana, jolloin julkiset talousarviot ovat tiukkoja; katsoo 
myös, että yksityisen sektorin osaamista voidaan hyödyntää hallinnon uudistamisessa,

F. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus kuuluu lähtökohtaisesti 
perustamissopimuksen sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja etenkin siitä 
johtuvien avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun, suhteellisuuden ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteiden soveltamisalaan sekä julkisia hankintoja koskevien 
johdetun oikeuden säännöksien soveltamisalaan,

G. katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella ei saa rajoittaa kunnallista 
tai alueellista itsehallintoa, sikäli kuin ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan,

H. katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on yksi mahdollinen keino 
järjestää julkishallinnon tehtävien hoitaminen ja että julkisviranomaisten on myös 
vastedes päätettävä, toteuttavatko ne kulloisenkin tehtävän itse omien yritystensä avulla 
vai käyttävätkö ne kolmannen yksityisen osapuolen tarjoamia palveluja,

Yleistä

1. pitää myönteisenä, että komissio on julkaissut vihreän kirjan julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta, kertomuksen vihreää kirjaa koskevasta julkisesta 
kuulemisesta sekä tiedonannon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen liittyvistä 
mahdollisista jatkotoimista;

2. vastustaa sitä, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta annetaan erillistä 
lainsäädäntöä, mutta pitää palvelujen käyttöoikeussopimuksia ja rakenteellisia julkisia 
ja yksityisiä kumppanuuksia koskevia lainsäädäntöaloitteita tarpeellisina;

3. pitää myönteisenä siirtymäaikoja, joita sovelletaan vilpittömässä mielessä kansallisen 
lainsäädännön perusteella tehtyihin nykyisiin sopimuksiin, jotta vältetään oikeudellinen 
epävarmuus;

4. pitää hankintasopimuksia koskevan oikeuden soveltamista lähtökohtaisesti tarpeellisena 
yksityistä kumppania valittaessa;

5. korostaa avoimuuden merkitystä, joka on välttämätöntä julkisten varojen käyttämisessä; 
katsoo, että avoimuuteen olisi kuuluttava myös valittujen toimeksisaajien oikeus 
tutustua sopimuksiin ja asiakirjoihin;

6. katsoo, että selkeät hankintaa koskevat säännöt hyödyttävät kansalaisia, sillä ne 
tehostavat kilpailua ja suojaavat korruptiolta; 

7. suosittelee, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden hallinnoinnissa 
edellytetään kansalaisille raportointia luotettavuuden, tehokkuuden ja laatustandardien 
takaamiseksi;
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8. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan julkisen sektorin työtä laatimalla sopimusmalleja 
sekä tehostamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden yksityisten osapuolten 
valinnasta vastuussa olevien henkilöiden koulutusta;

9. odottaa jäsenvaltioiden toteuttavan tarpeelliset toimenpiteet, jotta kuntien työntekijöihin 
kohdistuviin vaikutuksiin voidaan varhaisessa vaiheessa ja hienotunteisesti puuttua;

10. vastustaa eurooppalaisen viraston perustamista julkisille ja yksityisiä kumppanuuksia 
varten; pitää kuitenkin myönteisenä muita kokemuksenvaihdon muotoja, kuten 
alueellisten ja kansallisten julkisten ja yksityisten kumppanuuksien osaamiskeskusten 
verkottumista;

11. pahoittelee, että komissio on valinnut välineeksi tiedonannon, kun kyseessä ovat alle 
kynnysarvon olevat hankintamenettelyt, ja katsoo sen sijaan parlamentin ja neuvoston 
yhteispäätösmenettelyn olevan tässä tarpeellinen;

Julkisia hankintasopimuksia koskeva julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 

12. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että myönnettäessä työ- tai palvelusuoritteita 
koskevia hankintasopimuksia yksityiselle kumppanille, sovellettavaksi tulevat julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit;

13. katsoo, että julkisviranomaisen on voitava valita, käyttääkö se avointa tai rajoitettua 
tarjouspyyntömenettelyä;

14. katsoo, että avoimuuden vuoksi neuvottelumenettelyyn turvautuminen on sallittava 
poikkeuksellisesti ainoastaan silloin, kun suoritettavien töiden laajuutta on mahdotonta 
arvioida menettelyä käynnistettäessä;

15. katsoo, että joustavuuden vuoksi hankintasopimuksia tehtäessä olisi käytettävä 
kilpailullista neuvottelumenettelyä, ja kehottaa komissiota määrittelemään selvästi 
soveltamisen edellytyksenä olevan ”oikeudellisten ja rahoitusjärjestelyiden 
monitahoisuuden”; katsoo, että menettelyssä on varmistettava, että menettelyyn 
osallistujista ei julkaista luottamuksellisia tietoja;

Käyttöoikeussopimuksia koskeva julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 

16. pitää myönteisenä, että komissio käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevan 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen turvautuu lainsäädäntään; katsoo, että siten 
voidaan korjata vallitsevaa oikeudellista epävarmuutta ja vahvistaa kilpailua;

17. odottaa, että mahdollisessa tulevassa lainsäädännössä käyttöoikeussopimukset 
erotellaan selvästi julkisista hankintasopimuksista ja että objektiivisesti todennettavissa 
olevat valintamenettelyt vahvistetaan;

18. katsoo, että käyttöoikeussopimusten keston on oltava rajallinen, jotta muita kilpailijoita 
ei suljeta tarpeettoman pitkäksi aikaa kilpailun ulkopuolelle; 
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19. pitää myös käyttöoikeussopimusten myöntämisessä kilpailullista neuvottelumenettelyä 
sopivana menettelynä, sillä se joustavuutensa vuoksi soveltuu käyttöoikeussopimusten 
monitahoisuuteen, ilman että avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun, suhteellisuuden 
periaatteita kyseenalaistetaan;

20. tukee komissiota sen tutkimisessa, voidaanko kaikille puhtaasti sopimusperusteisille 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksille luoda yhtenäiset 
myöntämissäännöt, siitä riippumatta, onko ne luokiteltu hankintasopimuksiksi vai 
käyttöoikeussopimuksiksi; 

Rakenteellinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja ”In-house”

21. pitää myönteisenä komission pyrkimyksiä ryhtyä rakenteellisen julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden alalla toimiin siinä ilmenevän ilmeisen oikeudellisen 
epävarmuuden vuoksi;

22. katsoo kuitenkin, että tulkitseva tiedonanto ei ole tähän sovelias väline, vaan pitää 
parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyä välttämättömänä;

23. kehottaa komissiota sen sijaan tekemään lainsäädäntöaloitteen, jolla selvennetään ja 
täydennetään nykyisiä rakenteelliseen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 
sekä ”in-house” -toimiin sovellettavia julkisia hankintoja koskevia yhteisön direktiivejä;

24. pitää avoimuuteen pyrkimisen ja syrjintäkiellon vuoksi tarpeellisena, että hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan rakenteellisten julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimusten tekemiseen, mikäli nämä liittyvät siihen, että julkinen 
hankintasopimus, käyttöoikeussopimus tai jokin muu julkisen tehtävän toimittaminen 
myönnetään yksityiselle yritykselle; katsoo, että sama pätee silloin, kun rakenteellinen 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus toteutetaan myymällä julkisen yrityksen osia;

25. ymmärtää mittavan oikeuskäytännön aiheuttaman yleisen oikeudellisen 
epävarmuuden ”in-house” -kriteerien soveltamisessa ja kehottaa komissiota siksi 
laatimaan sellaisia kriteerejä, jotka jättävät kunnille liikkumavaraa päätöksen 
tekemisessä;

26. katsoo, että mikäli ensimmäinen sekayrityksen perustamiseksi tehty tarjouspyyntö on 
tarkka ja kattava, toista ei enää tarvita;

Kuntien välinen yhteistyö

27. pitää kunnallisen itsehallinnon ja tehokkaan hallintotavan vuoksi muun muassa 
yhteisvaikutuksen aikaansaamiseksi tehtävää yhteistyötä kunnallisella tasolla 
periaatteessa myönteisenä;

28. pitää muun muassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-84/03 (komissio 
vastaan Espanja) antaman tuomion myötä syntynyttä oikeudellisen epävarmuuden tilaa 
tällä alalla kestämättömänä ja kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöaloitteita; 
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29. kehottaa komissiota laatimaan kriteereitä, joilla erotetaan toisistaan sellainen kuntien 
välinen yhteistyö, joka ei kuulu julkisia hankintasopimuksia koskevan lainsäädännön 
soveltamisalaan, ja toisaalta sisämarkkinoiden kannalta merkityksellinen kuntien 
välinen yhteistyö; katsoo, että yksi mahdollinen kriteeri voisi olla alueellinen laajuus tai 
kilpailuoikeudesta lainattu de minimis -sääntö;

30. katsoo, että hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ei pidä soveltaa tapauksissa, joissa 
kunnat alueellisessa vaikutuspiirissään huolehtivat tehtävien hoitamisesta yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa, antamatta kyseisten suoritusten hoitamista kolmannelle 
osapuolelle; 

31. pitää tässä yhteydessä tehtävien siirtämisen ja valtuutuksen eroa epäolennaisena ja 
katsoo, että kumpaankaan ei pidä soveltaa hankintoja koskevaa lainsäädäntöä; 

32. katsoo hankintoja koskevan lainsäädännön soveltamista kuitenkin tarpeellisena aina 
silloin, kun kuntien välisessä yhteistyössä suorituksia tarjoavat yksityiset tai kun 
yksityiset tai muut kunnat suorittavat julkisia tehtäviä kunnallisen yhteistyön 
ulkopuolella;  

o
o o

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle; 
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PERUSTELUT

Yleistä

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjen suosio on viime vuosina kasvanut 
jatkuvasti Euroopassa. Kumppanuusjärjestelyjen eri mallien kirjo jäsenvaltioissa on kuitenkin 
varsin laaja, mikä johtuu erilaisista kansallisista lainsäädäntökehyksistä ja aloista, joilla 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia sovelletaan. Koska tällä hetkellä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuden käsitteelle ei ole olemassa yhteisön tasolla yhtenäistä 
määritelmää, julkisviranomaisten ja yritysmaailman välisistä yhteistyömuodoista voidaan 
käyttää yleistä luonnehdintaa. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten avulla 
toteutetaan julkisia infrastruktuurihankkeita tai toimitetaan julkisia palveluja. 

Mikäli julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus toteutetaan asianmukaisella tavalla, sen 
avulla elinkaarikustannukset tavallisesti pienenevät, riski jakautuu paremmin, julkisten 
rakennustöiden ja julkisten palvelujen toteuttaminen nopeutuvat, laatu paranee ja 
kustannuksissa säästetään.

Kun julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta Euroopan unionissa tarkastellaan 
tarkemmin, huomataan, että sen kehittyneisyyden taso vaihtelee eri jäsenvaltioissa 
huomattavasti. Karkeasti voidaan erotella kolme jäsenvaltioiden ryhmää. 
Kumppanuusjärjestelyissä kärjessä on jäsenvaltioiden huippuryhmä, johon kuuluvat 
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Irlanti ja Italia, jota seuraa keskitasoon kuuluvat 
jäsenvaltiot ja viimeisenä ovat jäsenvaltiot, joilla on vain vähän kokemusta tällä alalla. Keski-
ja Itä-Euroopan valtiot muodostavat oman ryhmänsä taloudellisten ja poliittisten 
erityispiirteidensä vuoksi. Näissä maissa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella on 
erityisen tärkeä merkitys nykyaikaisen infrastruktuurin luomisessa.   

Edellä mainittua jäsenvaltioiden huippuryhmää kuvaa se, että siihen kuuluville jäsenvaltioilla 
on laajamittainen kokemus eri aloilla kumppanuusjärjestelyjen toteuttamisesta, alkaen aina 
rautateiden ja katujen infrastruktuuriin kohdistuvista toimenpiteistä 
terveydenhuoltojärjestelmää, koulutusta ja vankeinhoitoa koskeviin hankkeisiin. Kyseisillä 
valtioilla on lisäksi usein selvä käsitys julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden 
eduista ja haitoista eri aloilla.  Usein kumppanuusjärjestelyistä on säädelty kansallisella tai 
alueellisella tasolla sekä kehitetty tarkkoja arviointimenetelmiä kumppanuuden tulosten 
mittaamiseksi.  Jotkut huippuryhmän valtioista, esimerkiksi Irlanti, ovat perustaneet omia 
hallinnollisia osastoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskevan 
asiantuntemuksen kehittämiseksi ja hajauttamiseksi.     

Erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan, jota voidaan kutsua pioneerimaaksi julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien toteuttamisessa, mutta myös muiden valtioiden 
kokemuksista voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä:

- Eräät alat näyttävät soveltuvan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
yhteistyömuotoihin paremmin kuin toiset. Rautateiden ja katujen 
infrastruktuurihankkeet ovat tavallisesti tuoneet mitattavissa olevaa lisäarvoa. 
Nähtäväksi jää, saavutetaanko samanlaista menestystä myös terveydenhuolto- ja 
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koulutusjärjestelmässä ja muilla aloilla toteutettavissa kumppanuushankkeissa. Koska 
näillä aloilla yhteistyösopimusten teko on aloitettu vasta hiljattain, tarkkaa arviota on 
mahdotonta antaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että teknologisen muutoksen kourissa 
olevat alat, kuten IT-ala, eivät sovellu julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeille. On miltei mahdotonta asettaa pitkälle aikavälille sovellettavaa 
uskottavaa laatustandardia, ilman että jarrutetaan innovaatioita sekä palvelujen laadun 
paranemista.

- Näyttäisi olevan tärkeää löytää oikea parametri julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden kustannustehokkuuden mittaamiseksi.

- Vaikuttaa siltä, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet ovat 
hankintamenettelyssä ylivertaisia suunnittelu- ja työvaiheessa, mutta käyttövaiheessa 
niissä on paikoitellen ilmennyt vakavia ongelmia.

- Tarvitaan lisäksi parempia keinoja, joiden avulla voidaan tehokkaasti arvioida 
yksityisen sektorin suoritustehokkuutta sekä vaikuttaa siihen. Näihin kuuluvat myös 
uskottavat sanktiot, kuten maksunalennusta tai sopimuksen irtisanomista koskevat 
sopimuslausekkeet.

- Myös kansalliset poliittiset asenteet ja valmiudet vaikuttavat keskeisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden kehitykseen ja onnistumiseen. Erityisten 
yksiköiden perustaminen julkishallinnon yhteyteen ja sekä yksityisen että julkisen 
sektorin hallintotaitojen parantaminen johtaa todennäköisesti parempiin tuloksiin 
tulevaisuudessa. Useissa tapauksissa julkishallinnossa tarvitaan asenteiden 
muuttamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ei ole mikään 
patenttiratkaisu. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita on vaikea suunnitella, 
toteuttaa ja hallinnoida.  Vaaditaan pitkä aika, ennen kuin niistä saadaan selviä tuloksia.  Siksi 
sitäkin tärkeämpää on ennakolta tutkia perusteellisesti, pitäisikö julkisviranomaisten ryhtyä 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeisiin ja miten julkisviranomaiset ne järjestävät. 
Hallitusten olisi keskityttävä ennen kaikkea hallinnollisten valmiuksiensa ja 
arviointimenetelmiensä kehittämiseen sen sijasta, että ne soveltavat julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuutta uusille aloille. Olisi varmistettava, että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudessa riskit annetaan enemmän sen osapuolen kannettavaksi, joka tähän paremmin 
kykenee ja että yksityisen sektorin mukaan ottamisen tuomat etuja hyödynnetään tehokkaasti. 
Mikäli näin ei tehdä, on olemassa vaara, että julkinen sektori toteuttaa julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhankkeita väärin perustein, esimerkiksi niin, että se koettaa lyhytaikaisesti 
parantaa talouden tilaa pitkän aikavälin vakavaraisuuden kustannuksella. 

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden nykyisestä oikeudellisesta kehyksestä on 
todettava, että ei ole olemassa yhteisön säännöksiä yksityisen kumppanin valinnasta eikä 
toteuttamisvaiheesta.  Yksityisen kumppanin valinnassa sovelletaan EY:n 
perustamissopimuksen yleisiä periaatteita ja julkisia hankintoja koskevia nykyisiä yhteisön 
direktiivejä. EY:n perustamissopimuksen mukaisesti kaikkiin sopimuksiin, joissa julkinen elin 
antaa jonkin toiminnon suorittamisen kolmannelle osapuolelle, sovelletaan EY:n 
perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia 43–
49 artikloita. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten on myös täytettävä 
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avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun, suhteellisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen 
vaatimukset. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksiin, jotka määritellään 
julkisiksi hankinnoiksi, sovelletaan yleisiä julkisia hankintoja koskevia direktiivejä. 
Rakennusurakoita koskevia käyttöoikeussopimuksia säännellään muutamilla 
erityismääräyksillä, mutta palveluita koskevia käyttöoikeussopimuksia kattavaa johdettua 
oikeutta ei ole. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden toteuttamiseen sovelletaan 
kansallista lainsäädäntöä, jonka on oltava yhdenmukainen EY:n perustamissopimusten 
säännösten kanssa, joilla on etusija kansalliseen lainsäädäntöön nähden. 

Koska julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen sovellettavaa yhteisön tason 
sääntelykehystä ei ole olemassa ja koska jäsenvaltioiden kansalliset säännökset ovat kirjavia, 
herää kysymys siitä, onko syytä harkita yhtenäisiä säännöksiä avoimuuden ja 
markkinatoimijoiden välisen tehokkaan kilpailun varmistamiseksi. Vihreää kirjaa 
seuranneessa kuulemistilaisuudessa osanottajien niukka enemmistö vastusti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden laaja-alaista sääntelyä, mutta puolsi 
käyttöoikeussopimuksia sekä rakenteellisten julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimuksia koskevia aloitteita, joiden muodosta ei kuitenkaan oltu yhtä mieltä. 

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on lähtökohtaisesti julkisten hankintojen yksi 
muoto. Kuitenkin Euroopan yhteisöjen oikeuskäytännön kautta, jossa se on soveltanut 
laajentavaa tulkintaa, on syntynyt oikeudellisen epävarmuuden tila, joka on korjattava. Tähän 
tarvitaan komission lainsäädäntöaloitteita. On myös selvitettävä huolellisesti, missä sääntelyä 
voidaan yhdenmukaistaa, ilman että huomattavia eroja hämärretään. Lainsäädäntöprosessi 
olisi lähtökohtaisesti aloitettava varovaisesti, sillä julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimukset ovat yleensä varsin monitahoisia, joiden houkuttelevuuden joustamaton 
sääntely voi pilata.  Mitä tulee toimien muotoon, lainsäädännölliset toimet ovat 
suositeltavampia kuin tiedonannon muodossa olevat toimet. Vaikka komission huomautukset 
siitä, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit on annettu vasta kaksi vuotta sitten ja että 
useat jäsenvaltiot eivät ole panneet niitä täytäntöön, sääntelyn kohteena olevien asioiden 
tärkeys vaatii kuitenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyä. 
Oikeudellisesti sitomattomien välineiden (soft law) käyttö ei nimenomaisesti ole suotavaa. 
Tulkitsevilla tiedonannoilla ei sitä paitsi saada aikaan tarvittavaa oikeudellista selvyyttä, vaan 
ne päinvastoin johtavat vain uusiin oikeudenkäynteihin Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa.

Olisi pidettävä huoli siitä, että valinnassa noudatetaan aina avoimuutta silloin, kun yksityinen 
taho valitaan tehtävää suorittamaan tai palvelua toimittamaan. Taustalla perusteena ovat paitsi 
avoimuuden ja markkinatoimijoiden välisen tasapuolinen kilpailun vaatimukset, myös se, että 
yritysmaailman ja julkisen tahon intressit ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Toisin on sitä vastoin 
suhtauduttava kuntien väliseen yhteistyöhön, joka on yksi kunnallisen itsehallinnon muoto. 
Koska julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa ongelmat vaihtelevat eri 
yhteistyömuotojen mukaan, tarkastellaan niitä seuraavassa yksitellen.  

Julkisia hankintasopimuksia koskeva julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 

Julkisia hankintasopimuksia koskevassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa on 
kyse ennen kaikkea myöntämismenettelyn soveltamisesta. 

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn myötä on saatu uusi myöntämismenettely tunnettujen 
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avoimen ja rajoitetun menettelyn sekä neuvottelumenettelyn rinnalle sopimusten tekemiseksi 
kynnysarvojen yläpuolella. Menettelyssä yhdistetään tarjouskilpailun ja neuvottelumenettelyn 
elementtejä. Se on toissijainen avoimeen ja rajoitettuun menettelyyn verrattuna, mutta 
etusijalla neuvottelumenettelyyn nähden. Jäsenvaltiot voivat antaa sopimuksen 
poikkeuksellisen monitahoisten hankintasopimusten kohdalla kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä. Vaikeuksia tuottaa käsitteen "poikkeuksellisen monitahoinen" 
tarkempi määrittely. Se on kyseessä, kun hankintaviranomainen

- ei voi objektiivisesti tarjota teknisiä välineitä, joilla sen tarpeet ja tavoitteet voidaan 
täyttää ja/tai

- ei voi objektiivisesti määrätä hankkeen oikeudellisia ja/tai taloudellisia ehtoja.

Täten herää kysymys, täyttävätkö julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeet 
säännöllisesti poikkeuksellisen monitahoisuuden tunnusmerkit. Tähän on todettava, että 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeet ovat usein, mutteivät aina, poikkeuksellisen 
monitahoisia. Pikemminkin on aina tehtävä tapauskohtainen päätös. On kuitenkin todettava, 
että kilpailullista neuvottelumenettelyä olisi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
alalla periaatteessa suosittava sopimusten teossa, koska siinä yhdistyvät rajoitetun menettelyn 
ja neuvottelumenettelyn edut. Joustavuutensa takia se mahdollistaa optimaalisen ratkaisun 
löytämisen suuremman kilpailupaineen alla. Sen haittoihin lukeutuvat tosin monitahoisuus ja 
kaikkien osapuolten kustannukset. Haittoja tasoittaa kuitenkin neuvottelumenettelyyn 
verrattuna lisääntynyt avoimuus. Siten pienennetään kilpailunvastaisten toimintatapojen riskiä. 
Menettelyn soveltamisen helpottamiseksi komission olisi täsmennettävä käsitettä 
"oikeudellinen ja taloudellinen monitahoisuus".

Käyttöoikeussopimuksia koskeva julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 

Yksi nykyisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden alalla käytävän keskustelun 
pääkohtia on kysymys, onko palvelujen käyttöoikeussopimuksille luotava yhteisön säännöstö, 
ja jos on, pitäisikö säännösten olla erillisiä vai yhdistetäänkö ne julkisiin hankintasopimuksiin. 
Jo muutama vuosi sitten komissio laati tiedonannon käyttöoikeuksia koskevista 
tulkintakysymyksistä yhteisön lainsäädännössä. Kuulemisen tulosten perusteella komissio 
päätti, että se toteuttaa aluksi vaikutustenarvioinnin, ennen kuin se päättää, julkaiseeko se 
uuden tulkintaa koskevan tiedonannon tai direktiiviehdotuksen. Tämä menettely on 
kannatettavaa. 

Se seikka, ettei tällä alalla ole lainsäädäntöehdotusten koordinointia koskevia velvollisuuksia, 
sekä se, että harva jäsenvaltio on halukas laatimaan palvelujen käyttöoikeussopimuksia 
koskevia säännöksiä, estävät kyseisten markkinoiden yhteisönlaajuisen avaamisen. Tähän 
tilanteeseen sisältyy vaara kilpailun katoamisesta, ja se johtaa myös oikeusvarmuuden 
puutteeseen. Ne johtuvat ennen kaikkea rajaamista koskevista vaikeuksista, sillä 
monitahoisissa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeissa määrittely palvelujen 
käyttöoikeussopimukseksi tai palvelusopimukseksi ei ole aina yksinkertaista.

Siten käyttöoikeussopimusten myöntämismenettelyn oikeudellisen sääntelyn ratkaisevana 
etuna on siihen liittyvä Euroopan laajuinen oikeusvarmuus. Oikeusvarmuus tarkoittaa 
investointien varmuutta, joka taas vaikuttaa myönteisesti kilpailuun. Käyttöoikeussopimusten 
oikeudellisella sääntelyllä on määrä luoda konkreettinen myöntämismenettely, jossa tämän 
oikeusmuodon erityispiirteet otetaan huomioon. Se tarkoittaisi, että viranomaiset eivät voi 
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antaa käyttöoikeussopimusta yritykselle ilman kilpailumenettelyä. Tällainen kilpailu johtaa 
pääsääntöisesti – veronmaksajien toiveiden mukaisesti – alhaisiin hintoihin palvelun laadun 
pysyessä ennallaan tai parantuessa. Niin kauan kun vaatimukseen ei vastata oikeudellisella 
sääntelyllä, jää epäilys, että palvelujen käyttöoikeussopimukset toimivat "pakoreittinä" 
julkisia hankintasopimuksia koskevasta lainsäädännöstä. 

Rakenteellinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja ”In-house”

Rakenteellisessa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa on kyse yhteisestä 
yritysrakenteesta yksityisten ja julkisten kumppaneiden välillä. Tällaisen yritysrakenteen 
tehtävänä on valmistella tai tuottaa palvelua suuren yleisön hyväksi, tyypillisesti 
yleishyödyllisten palvelujen alalla. Rakenteellinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 
voidaan toteuttaa siten, että perustetaan uusi sekayritys tai myös siten, että yksityinen yritys 
ryhtyy johtamaan aikaisemmin julkista yritystä, eli osakkuuden muutoksella. 

Tästä herää kysymys, ovatko molemmat menettelyt, perustaminen ja osakkuuden muutos, 
olennaisia hankintasopimuksia koskevan lainsäädännön kannalta. Komission käsityksen 
mukaan yrityksen yksityinen osakas on valittava avoimesti ja syrjimättömästi huomioon 
ottaen kyseiset tehtävät ja riippuen sopimuksen konkreettisesta muodosta hankintaa koskevien 
direktiivien tai Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti. Tästä komission 
näkemyksestä seuraa, että vain objektiivisten kriteerien mukaan toteutettu yksityisen 
kumppanin valinta takaa tasapuolisen kilpailun. Jos sekayrityksen yksityinen kumppani on 
valittu, niin muut tarjouskilpailut toimeksiantoa varten ovat turhaa byrokraattista tuhlausta. 
Kaksinkertaista tarjouskilpailua on siis vältettävä. 

Edellä mainitussa aihepiiriin kuuluu myös kysymys, vaatiiko julkisen toimeksiannon tai 
käyttöoikeussopimuksen myöntäminen sekayritykselle tarjouskilpailumenettelyä (ns. In-
house-kysymys). Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa "Teckal" ja "Hallen 
kaupunki" on suuntaa antavat kriteerit tähän asiaan. 

Teckal-oikeuskäytännön jälkeen hankintaviranomaisen osallisuus sekayritykseen ei oikeuta 
mitään poikkeusta myöntämisperiaatteista. Ratkaisevaa on sopimuksen myöntäminen 
itsenäiselle oikeushenkilölle. Sen jälkeen poikkeus hankintasopimuksia koskevasta 
lainsäädännöstä tunnustetaan, jos hankintaviranomainen hallitsee sekayritystä kuin omaa 
toimipaikkaa ja kun yritys toimii pääasiassa julkista viranomaista varten. Molempien 
kriteerien on täytyttävä rinnakkaisesti, jotta ne ovat samanarvoisia toimeksiantajan sisäisten 
yksikköjen kanssa. Hallen kaupunki -oikeuskäytäntö on saanut aikaan toisenkin selvennöksen. 
Sen mukaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, "että julkiset toimeksiantajat 
saavat antaa toimeksiannon niille kuuluvalle yritykselle hankintasopimuksia koskevista 
säännöksistä välittämättä, kun niillä on 100 prosenttia yrityksen pääomasta", eli yrityksessä ei 
ole pienintäkään yksityistä osakkuutta. Vain silloin toimeksiantaja hallitsee Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen mukaan yritystä kuin omaa toimipaikkaansa.

Tätä oikeuskäytäntöä kannatetaan periaatteessa kahdesta syystä: Toisaalta yksityisen pääoman 
sijoitus yritykseen perustuu päätöksiin, jotka liittyvät yksityisiin etuihin, ja noudattaa siksi 
erilaisia tavoitteita kuin yleinen etu. Toisaalta julkisen toimeksiannon myöntäminen 
sekayritykselle ilman tarjouskilpailua haittaisi vääristymättömän kilpailun tavoitetta ja 
osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Tällainen menettely toisi sekayrityksen 
pääomaan osallistuvalle yksityisyritykselle edun kilpailijoihin verrattuna. 
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Kuntien välinen yhteistyö

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. tammikuuta 2005 antaman tuomion 
(komissio/Espanja) jälkeen alueyhteisöjen välisiä yhteistyösopimuksia ei voida kansallisella 
lainsäädännöllä yleisesti erottaa julkisia hankintasopimuksia koskevasta lainsäädännöstä. 
Hankintasopimuksia koskeva lainsäädäntö pätee aina, kun kaksi oikeudellisesti eri henkilöä 
tekee vastikkeellisen sopimuksen. Osallisten henkilöiden asema ei siis vaikuta asiaan. 
Kyseessä voivat olla myös alueyhteisöt. Tuomio on saanut aikaan Euroopan kunnissa 
keskustelun siitä, kuuluvatko kuntien välisen yhteistyön muodot hankintasopimuksia 
koskevan lainsäädännön piiriin, ja jos kuuluvat, niin millaisissa tapauksissa. 

Vastaus tähän kysymykseen saadaan yhteiskunnan määritelmästä. Tunnusomaista 
yhteiskunnan oikeudelliselle järjestykselle Euroopassa ja jäsenvaltioissa on valtion ja 
yhteiskunnan erottaminen. Kun yhteiskunnalle, johon kuuluu myös talous, tunnusomaista on 
vapaus, yksityinen itsemääräämisoikeus ja markkinat, valtio eri tasoineen edustaa 
organisoituna valta- ja päätöksentekoyksikköä. Liittovaltioksi järjestäytyneen valtion 
erityispiirre on, että sen valtiollisilla osilla on oma oikeushenkilöllisyys, joka eroaa 
liittovaltion oikeushenkilöllisyydestä. Erotuksena yhteiskunnasta ne kuitenkin pysyvät valtion 
osana. Yksittäisten elinten keskinäistä yhteistyötä koskevat säännöt ovat julkisoikeudellisina 
sopimuksina osa kansallista hallinto-organisaatiota ja siten ne on erotettava tiukasti niin 
kutsutuista alistussuhteisista sopimuksista hallinnon ja kansalaisten välillä.

Tätä taustaa vasten kuntien välisessä yhteistyössä on periaatteessa kyse jäsenvaltion hallinto-
organisaatioiden toimivaltaa koskevasta sopimuksesta. Euroopan komission mukaan tapahtuu 
"julkisen toimivallan sisäistä uudelleenjärjestelyä". Siten kuntien välisessä tehtävien siirrossa 
ei ole kyse kolmannen osapuolen hankintatoimista vaan valtion sisäisistä organisointitoimista. 
Tehtävä osoitetaan valtion sisällä toiselle viranomaiselle. Tällä alalla EU:lla ei ole rajoitetun 
toimivallan periaatteen mukaan minkäänlaista toimivaltaa. Kansallinen hallinto-organisaatio 
siirretään pikemminkin syrjään EU:n menettelyllisen ja organisatorisen riippumattomuuden 
periaatteiden – myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen näkemyksen – mukaan. Jos 
tällaiset valtion koko organisaation tehtävien uudelleenjärjestelyt luettaisiin 
hankintasopimuksia koskevan lainsäädännön piiriin, sitä voisi verrata epäsuoraan 
yksityistämisvelvollisuuteen. Tätä tuskin halutaan, koska valtio voi periaatteessa vapaasti 
päättää, tuottaako se palvelut itse vai antaako ne markkinoilla kolmannen osapuolen 
hoidettaviksi. Hankintasopimuksia koskeva lainsäädäntö on yksityistämistä koskevaa 
lainsäädäntöä. Sitä paitsi tällainen ajatus on vastoin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
295 artiklaa, jonka mukaan perustamissopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden 
omistusoikeusjärjestelmiin.

Kunnallinen itsehallinto-oikeus taataan sekä kansallisella että EU:n tasolla. Eurooppalaisesta 
näkökulmasta se perustuu toisaalta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan 
mukaiseen toissijaisuusperiaatteeseen, toisaalta alueellisen itsehallinnon eurooppalaisen 
peruskirjan 2 ja 4 artiklaan. Euroopan perustuslakisopimuksessa tunnustetaan I-5 artiklassa 
vain alueellinen ja kunnallinen itsehallinto sekä siihen liittyvät valtion organisatoriset 
rakenteet, kun siellä mainitaan, että unioni kunnioittaa jäsenvaltioidensa kansallista 
identiteettiä, joka ilmenee niiden perustavanlaatuisessa poliittisessa ja perustuslaillisessa 
rakenteessa, johon sisältyy alueellinen ja kunnallinen itsehallinto.
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Luonnollisesti kaikkea elinten välisiä sopimuksia ei voida vapauttaa hankintasopimuksia 
koskevasta lainsäädännöstä. On pikemminkin erotettava puhtaasti hallinto-organisaatioon 
liittyvät toimet ja elinten väliset hankintasopimukset. Jälkimmäiseen on sovellettava 
hankintasopimuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Myöskään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. tammikuuta 2005 yhteistyösopimuksista 
antama tuomio ei pakota toisenlaiseen näkemykseen. Siinä todetaan vain, että valtion 
organisaation sisäisiä sopimuksia ei voida kokonaisuutenaan ja yleisesti vapauttaa 
hankintasopimuksia koskevasta lainsäädännöstä.

Komission olisi tässä esitetyn näkemyksen perusteella kehitettävä kriteerejä, jotta nykyinen 
oikeudellinen epävarmuus voidaan poistaa.


