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Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY perussäännöksiä. 
Palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan ainoastaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen yleisiä periaatteita (taloudelliset vapaudet, syrjimättömyys, 
avoimuus, yhdenvertainen kohtelu, suhteellisuus, vastavuoroinen tunnustaminen). Tämä 
luonnos esitetään samanaikaisesti parhaillaan meneillään olevan julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY tarkistamisen kanssa. Menettelyn lopuksi annetaan 
erillinen säädös, jolla säännellään käyttöoikeusurakoita ja palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemistä klassisella ja yleishyödyllisten palvelujen alalla.

Tämän luonnoksen alustavan tarkastelun yhteydessä tässä asiakirjassa pyritään määrittämään 
tällaisen aloitteen lisäarvo, määrittämään tarvittavien sääntöjen tyyppi ja tunnistamaan 
pääasialliset ongelmat, joihin mietintöluonnoksessa olisi vastattava. 

1. Lisäarvo

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tällaisella aloitteella on lisäarvoa neljästä syystä:

– Nykyisen lainsäädäntökehyksen selventäminen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön moninkertaistuminen (25 tuomiota vuodesta 2000 lähtien) todistaa 
oikeudellisen epävarmuuden olemassaolon. Useita käsitteitä on täsmennettävä, vaikka 
yritysten kannat eivät ole yhtä selkeät kuin hankintaviranomaisten1 (käyttöoikeussopimus, 
riski, erot palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten ja käyttöoikeusurakoiden välillä, 
käyttöoikeussopimusten ja muiden sopimusmuotojen – toimilupien ja muiden lupien - välillä 
sekä käyttöoikeussopimusten ja julkista hankintaa koskevien sopimusten välillä). 

– Oikeusvarmuuden takaaminen. Oikeuskäytännön kehittyminen, perussopimuksen 
periaatteiden epäyhtenäinen soveltaminen ja EU:n sisäinen oikeudellinen tilkkutäkki saavat 
aikaan eri toimijoille haitallista oikeudellista epävarmuutta. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin 
on todennut, että hankintaviranomaisten on kunnioitettava perussopimuksen periaatteita2, se ei 
kuitenkaan ole esittänyt riittävän selvästi, mitä ne edellyttävät. 

– Viranomaisten toimien tukeminen taloudellisten perusrakenteiden kehittämiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi sekä julkisten palvelujen edistämiseksi.

– Kilpailun vauhdittaminen EU:ssa ja eurooppalaisten toimijoiden mukaantulon 
edistäminen (menettelyjen avoimuuden ja oikeudenmukaisen luonteen takaaminen, liiallisten 
suorien sopimusten tekemisen sanktioiminen). Vuonna 2010 kuulluista yrityksistä 

                                               
1 SEK(2011)1588 lopullinen, 20.12.2011, liite I B
2 Asia C-324/98, Telaustria, 2000
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40 prosenttia ilmoitti olevansa tietoisia tällaisista sopimuksista1. Sellaisten selkeiden 
sääntöjen puuttuminen, joiden mukaan kaikki ehdokkaat olisivat tasa-arvoisia, voivat olla 
vahingollisia pk-yrityksille, joille jää pelkkä alihankkijan asema2. Kilpailulle avaaminen ei 
myöskään tarkoita julkisten palvelujen pakollista yksityistämistä.

On kyseenalaistettu julkisia markkinoita koskevan erillisen aloitteen tarpeellisuus. Se on 
perusteltua käyttöoikeussopimuksen perustavaa laatua olevan erilaisen luonteen vuoksi 
suhteessa julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen: viranomaisen vastuu siirretään valitulle 
tarjoajalle ja rakennusurakoiden tai palvelujen käyttöoikeuksiin liittyy taloudellisen riskin 
olemassaolo. Käyttöoikeussopimus ei ole julkisen hankinnan muoto; sen erityispiirteet on siis 
otettava huomioon.

2. Tarpeelliset säännöt

Esittelijä katsoo, että

– käyttöoikeussopimuksen määritelmä on olennainen, kun otetaan huomioon kansallisten 
määritelmien moninaisuus (soveltamisalan rajaaminen)

– käyttöoikeussopimuksia koskevia sääntöjä ei pidä koota leikkaamalla ja liimaamalla 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä

– sääntöjen on oltava selkeitä ja yksinkertaisia, eikä niillä pidä saada aikaan liiallista 
byrokratiaa

– on tunnustettava selkeästi viranomaisten vapaus päättää siitä, miten ne järjestävät 
julkiseen palveluun liittyvien tehtäviensä hoitamisen

– on kunnioitettava viranomaisten ja taloudellisten toimijoiden oikeutta neuvotella ja tehdä 
sopimuksia; vaikka ensin mainittujen osalta on tunnustettava tietty liikkumavara ja 
harkintavara niiden valinnoissa, viimeksi mainittujen on voitava hyödyntää objektiivisia ja 
avoimia kriteerejä, ottaen huomioon tarjouksen tekemiseen liittyvät ajalliset ja rahoitusta 
koskevat rajoitteet

– on taattava tarjoajan oikeuksien kunnioittaminen (muutoksenhakuoikeus, tietojen 
luottamuksellisuus jne.).

3. Suurimmat ongelmakohdat

Jäljempänä olevissa kappaleissa esitetään aihe ja sen jälkeen suurimmat ongelmakohdat, joita 
esittelijä toivoisi tarkasteltavan huolellisesti.  

                                               
1 SEK(2011)1588 lopullinen, 20.12.2011, liite I B, s. 68
2 SEK(2011)1588 lopullinen, 20.12.2011, s. 17
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a) Käyttöoikeussopimuksen määritelmä

Käyttöoikeussopimuksen määritelmä, joka toistuu usein Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä (13:ssa vuodesta 2000 lähtien annetuista 25 tuomiosta), on olennainen. 
Euroopan tasolla käyttöoikeussopimuksen ja julkisten hankintojen välinen ero on edelleen 
epätarkka (käyttöoikeussopimuksen määritelmä suhteessa julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen direktiivissä 2004/18/EY).

→ On selvennettävä käyttöoikeussopimuksen määritelmää (riskitaso/tyyppi, 
täsmällisempien kriteerien merkityksellisyys – esimerkiksi prosentuaalinen osuus 
liikevaihdosta).

→ Käyttöoikeusurakoiden ja palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten välinen ero; 
sekamuotoisten käyttöoikeussopimusten määritelmä ja niihin sovellettava 
oikeusjärjestelmä. Koska suurin osa käyttöoikeusurakoita sisältää palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia, on vaikea määrittää, mikä on tämäntyyppisen sopimuksen asema.

→ Käyttöoikeussopimuksen ja julkisten hankintojen välisen eron selventäminen (julkisia 
hankintoja koskevien termien käyttö käyttöoikeussopimusten yhteydessä, esimerkiksi 
hankinnat sopimuksen sijaan, hinta arvon sijaan jne.).

b) Soveltamisala ja alakohtaiset poikkeukset

Tätä ehdotusta sovelletaan käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on vähintään 5 miljoonaa 
euroa (5 artikla), ja palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on vähintään 
2,5 miljoonaa euroa mutta enintään 5 miljoonaa euroa, sovelletaan yksinkertaistettua 
menettelyä (5 artiklan 2 kohta). Ehdotuksessa säädetään poikkeuksista (8–15 artikla ja 
17 artikla). 

Entiset muut kuin ensisijaiset palvelut

Direktiiveissä 2004/18/EY ja 2004/17/EY esitetyn ensisijaisten ja muiden kuin ensisijaisten 
palvelujen välisen eron poistaminen luo tiettyä epämääräisyyttä tähän saakka muina kuin 
ensisijaisina pidettyjen palvelujen asemasta, koska direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle jäävät "vain ne palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää ulottuvuutta"
(johdanto-osan 21 kappale). 

→ Tarkoitettujen palvelujen täsmällinen määrittäminen.

→ Direktiivissä 2004/18/EY (liite II b) tähän saakka muiksi kuin ensisijaisiksi palveluiksi 
katsottujen palvelujen luettelon rajoittamisen tarpeellisuus.

→ On selvennettävä, sovelletaanko muita kuin sosiaalipalveluihin ja muihin erityisiin 
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palveluihin sovellettavia julkaisemista koskevia säännöksiä (17 artikla).
Energia

Taloudellisen toimijan yksioikeudella hallinnoimaan verkkoinfrastruktuurin liittyvät toimet 
(8 artiklan 1 kohta) jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Vaikka poikkeus vaikuttaa 
pragmaattiselta (valtion myöntämän yksinoikeuden vuoksi olematon kilpailu), se ei kata 
energiantuotantoa valtion sääntelemin tariffein keskiarvohintojen avulla. Tämä perustuu 
yhteiskunnallisen ja alueellisen solidaarisuuden periaatteeseen (jokainen kansalainen saa 
energian samalla tariffilla riippumatta sijainnistaan kansallisella alueella). Julkisyhteisö ei voi 
valita toimittajaa. 

→ On otettava huomioon energiatoimituksia koskeva poikkeus, kun valtio sääntelee 
tariffeja.

Vesi

Alan osalta on esitetty paljon vastustusta, koska mahdollinen pakollinen yksityistäminen 
herättää huolia. 

→ Alaa koskevaa kysymystä ei pidä supistaa pelkäksi ideologiseksi keskusteluksi 
yksityistämisen puolesta tai sitä vastaan.

→ On vahvistettava viranomaisten vapaus päättää siitä, miten ne järjestävät julkiseen 
palveluun liittyvien tehtäviensä hoitamisen.

Muut poikkeukset

Ehdotus vaikuttaa monitulkintaiselta muiden alojen osalta (esimerkiksi satamapalvelut, 
julkinen liikenne).

→ Kyseisiä säännöksiä on selvennettävä.

c) Poikkeukset periaatteesta: viranomaisten välinen yhteistyö ja sidosyritykset

Vertikaalinen yhteistyö (in-house)

Käyttöoikeussopimukset, joita hankintaviranomainen tai -yksikkö tekee toisen oikeushenkilön 
kanssa, jäävät soveltamisalan ulkopuolelle seuraavin edellytyksin: jos viranomainen tai 
yksikkö käyttää kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan, vähintään 90 prosenttia kyseisen oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
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määräysvaltaa käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -yksikölle, oikeushenkilössä ei ole 
yksityisiä osakkuuksia (15 artiklan 1 kohta). Tällainen vertikaalinen yhteistyö, josta ei säädetä 
nykyisissä direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY, on seurausta yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön kodifioinnista (asia Teckal1), ja käsitteen laajentamisesta useiden 
hankintaviranomaisten yhdessä harjoittamaan määräysvaltaan (asia Coditel2) (nykyisen 
ehdotuksen 15 artiklan 3 kohta).

Suurin kritiikki koskee oikeuskäytännön kodifioinnin epäasianmukaista luonnetta; 
mielivaltaista 90 prosentin valintaa (oikeuskäytännössä todetaan pelkästään tarve, että 
kyseisen oikeushenkilön on suoritettava "olennainen" osa toiminnoistaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle / käyttäville hankintaviranomaisille); tapauskohtaisen 
analyysin tarvetta ja käsitystä in-house -tyyppisen toiminnan epäreilusta kilpailusta julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. 

On myös kritisoitu sitä, että yksityinen osakkuus on kielletty, ja väitetty, että on arvioitava 
asetettua tavoitetta (kaupallinen/teollinen tavoite tai julkisen palvelun tehtävä) itse 
osakkuuden ulkopuolella tai hyväksyttävä yksityinen vähemmistöosakkuus.

→ On tunnustettava hankintaviranomaisten/hankintayksiköiden itseohjautuvuus ja 
jätettävä in-house -tyyppinen toiminta direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

→ On tarkasteltava 90 prosentin kriteerin valintaa sekä tämän kynnyksen noudattamisen 
tarkistamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

→ On selvennettävä käsitettä oikeushenkilön toimintojen suorittamisesta määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle/hankintayksikölle (sopimusten määrä? liikevaihto?)

→ Samat kysymykset koskevat useamman hankintaviranomaisen/hankintayksikön yhdessä 
harjoittamaa määräysvaltaa oikeushenkilöön in-house -tyyppisen toiminnan oloissa 
(15 artiklan 3 kohta).

→ On pohdittava yksityisen osakkuuden kieltämisen asianmukaisuutta.

Horisontaalinen yhteistyö

Tätä ehdotusta ei sovelleta julkisten viranomaisten horisontaaliseen yhteistyöhön (15 artiklan 
4 kohta). Siinä kodifioidaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö (tuomio asiassa 
Hambourg3), jos useat edellytykset täyttyvät (yksityisen osakkuuden kieltäminen; 
osallistuvien hankintaviranomaisten välinen todellinen yhteistyö, jonka tavoitteena on 
julkisiin palveluihin liittyvien tehtävien yhteinen hoitaminen; sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat). 

                                               
1 Asia C-107/98, 1999
2 Asia C-324/07, 2008
3 Asia C-480/06, 2009
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Muitakin oikeuskäytännöstä puuttuvia kumulatiivisia edellytyksiä asetetaan, kuten se, että 
sopimukseen osallistuvat hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla markkinoilla enintään 
10:tä prosenttia sopimuksen kannalta merkityksellisistä toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna (15 artiklan 4 kohdan c alakohta) tai että sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai tavaroiden todellisten kustannusten korvaamista vastaavat 
siirrot (15 artiklan 4 kohdan d alakohta). 

→ On analysoitava erityisesti muiden kuin oikeuskäytännöstä peräisin olevien esitettyjen 
ehdotusten asianmukaisuutta.

→ On tarkasteltava käsitettä yhteisten tehtävien hoitamisesta (ajatusta, jonka mukaan 
hankintaviranomaisten on hoidettava tehtävä yhdessä, vaikka yksi niistä saattaa hoitaa sen 
muiden puolesta).

Sidosyritykset

Direktiiviä ei sovelleta käyttöoikeussopimuksiin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyrityksen 
kanssa (11 artiklan 3 kohta). Tämä mielletään toisinaan in-house -tyyppisen toiminnan 
perusteettomana laajentamisena erityisaloille, jolloin sovelletaan vähemmän tiukkoja 
edellytyksiä (80 prosentin edellytys).

→ On tarkasteltava tämän säännöksen perusteita ja mahdollisia vaikutuksia kilpailulle 
avaamiseen.

→ On analysoitava säännöksen vaikutusta pk-yrityksiin.

d) Menettelytakeet

Julkistaminen ja avoimuus

Hankintaviranomaiset/hankintayksiköt (jotka haluavat tehdä käyttöoikeussopimuksen) 
toimittavat sähköisesti Euroopan komissiolle käyttöoikeussopimusta koskevan ilmoituksen 
sekä käyttöoikeussopimusta koskevan jälki-ilmoituksen (menettelyn tulokset) 
vakiolomakkeiden muodossa. Ne lähetetään EU:n julkaisutoimiston julkaistavaksi ennen 
kansallista julkaisua. Velvollisuutta toimittaa käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus 
sovelletaan myös niihin palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 2,5–5 
miljoonaa euroa (lukuun ottamatta sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja).

→ Tällaisen tarpeettoman monimutkaisen ja raskaan menettelyn asianmukaisuus.
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→ Onko asianmukaista kieltää julkaisu kansallisella tasolla ennen yhteisön tason 
julkaisua, ja olisiko mahdollista säätää ilmoitusten samanaikaisesta toimittamisesta?

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Tällä ehdotuksella säädetään käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä.

→ Tärkeysjärjestyksen ja perusteiden painotuksen soveltamista koskeva kysymys. Vaikka 
tärkeysjärjestyksellä (39 artiklan 3 kohta) taataan tarjouksentekijöille selkeät ja avoimet 
puitteet tarjouksen laatimiseen, painotuksella (pakollinen taloudellisesti edullisemman 
tarjouksen tapauksessa) rajoitetaan viranomaisten harkintavaltaa, mikä voi johtaa siihen, että 
parasta tarjouksentekijää ei valita (39 artiklan 3 ja 5 kohta).

→ Tekoperusteiden ja käyttöoikeussopimuksen kohteen tiukka yhdistäminen (39 artiklan 2
kohta) estää muiden mahdollisesti merkityksellisten perusteiden huomioon ottamisen 
(esimerkiksi läheisyys, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat vaatimukset).

→ Perusteiden rajaaminen taloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen (39 artiklan 4 kohta) 
ei vaikuta asianmukaiselta (vastaavassa säännöksessä ehdotuksessa direktiivin 2004/18/EY 
tarkistamisesta ei esitetä tällaista rajoittavaa piirrettä, 66 artikla).

→ Tarjouksentekijöiden hankintaviranomaisille toimittamien tietojen luottamuksellisuutta 
koskevien säännösten epäselvyys. Vaikuttaa siltä, että ainoastaan taloudellisten toimijoiden 
hankintaviranomaisille toimittamat ratkaisut tai tiedot, jotka ne ovat määritelleet 
luottamukselliseksi, ovat suojattuja (24 artikla ja 35 artiklan 5 kohdan b alakohta). 

e) Käyttöoikeussopimusten toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Kesto

Direktiiviluonnoksessa vahvistetaan käyttöoikeussopimuksen kesto aikaan, joka tarvitaan 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi tehtyjen investointien takaisin saamiseen (16 artikla). 

→ Määritelmää on selvennettävä, koska siinä otetaan huomioon pelkästään 
urakoiden/palvelujen toimintavaihe eikä toteuttamisvaihetta ja ennen toimintaa tehtyjä 
investointeja.

→ Määritelmää on muutettava siten, että siihen sisällytetään voimassa olevat 
käyttöoikeussopimukset, joissa investointien osuus on vähäisempi.

→ Kysymys muiden perusteiden sisällyttämisestä palveluja koskeviin 
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käyttöoikeussopimuksiin (esimerkiksi suoritukset)
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Käyttöoikeussopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana

Tässä ehdotuksessa uuden käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan menettelyn tarve 
perustuu voimassa olevan sopimuksen "merkittävän muuttamisen" käsitteeseen (42 artikla).

→ On selvennettävä "merkittävän muuttamisen" käsitettä.

→ On määritettävä konkreettiset perusteet sen määrittämiseksi.

Päätelmä

Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta esittelijä on vakuuttunut tämän ehdotuksen lisäarvosta, 
koska sillä puututaan Euroopan tasolla tällä hetkellä olevaan oikeudelliseen tyhjiöön, jota 
yhteisöjen tuomioistuimen kehittyvällä oikeuskäytännöllä on vain osittain täytetty. 

Lopullisilla säännöksillä on sekä vastattava yksinkertaistamisen ja oikeusvarmuuden 
tavoitteisiin että varmistettava hankintaviranomaisten vapaan harkinnan kunnioittaminen. 
Vaikka tässä asiakirjassa ei esitetä kaikkia ongelmia, esittelijä toivoo, että asiasta käytäisiin 
todellista keskustelua sen sijaan, että tyydyttäisiin pelkkään ideologiseen keskusteluun 
käyttöoikeussopimuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen puolesta ja sitä vastaan.


