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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

julkisten hankintojen uusista kehityssuunnista
(2009/2175(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti Lissabonin sopimuksesta 
aiheutuvat muutokset, 

– ottaa huomioon julkisia hankintamenettelyjä koskevat direktiivit 2004/18/EY ja 
2004/17/EY sekä julkisten hankintojen muutoksenhakumenettelyjä koskevan 
direktiivin 2007/66/EY,

– ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Yksityisten ja 
julkisten investointien lisääminen elpymisen ja pitkän aikavälin rakennemuutoksen 
edistämiseksi: julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen 
(KOM(2009)0615", 

– ottaa huomioon komission 5. toukokuuta 2009 antaman tiedonannon "Reilu kauppa ja 
valtiosta riippumattomat kestävän kaupan varmistavat järjestelmät kestävän 
kehityksen edistäjinä (KOM(2009)0215",

– ottaa huomioon ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista 16. heinäkuuta 2008 
annetun komission tiedonannon (KOM(2008)0400),

– ottaa huomioon komission 5. helmikuuta 2008 antaman selittävän tiedonannon julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeutta koskevan yhteisön oikeuden soveltamisesta julkisen ja 
yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin (C(2007)6661,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan, joka koskee parhaita käytänteitä, 
joilla pk-yrityksiä autetaan saamaan julkisia hankintasopimuksia (SEC(2008)2193),

– ottaa huomioon 1. elokuuta 2006 annetun komission selittävän tiedonannon yhteisön 
lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu tai kuuluvat 
vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan (EUVL 2006 
C 179, s. 2),

– ottaa huomioon seuraavat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot:

– 19. huhtikuuta 2007 C-295/05 (Tragsa),

– 18. joulukuuta 2007 C-532/03 (Irlannin sairaankuljetuspalvelut),

– 13. marraskuuta 2008 C-324/07 (Coditel Brabant),

– 9. kesäkuuta2009 C-480/06 (Hampurin kaupungin laitokset),

– 10. syyskuuta 2009 C-206/09 (Eurawasser), 
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– 9. lokakuuta 2009 C-573/07 (Sea Srl),

– 15. lokakuuta 2009 C-196/08 (Acoset),

– 15. lokakuuta 2009 C-275/08 (Datenzentrale BW),

– ottaa huomioon julkisasiamies Paolo Mengozzin 17. marraskuuta 2009 antaman 
ratkaisuehdotuksen oikeusasiassa C 451/08,

ottaa huomioon seuraavat selonteot:

– Europe Economics -konsultointiyrityksen 15. syyskuuta 2006 laatima arvio julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien markkinoista (2004/10/D Final Report),

– Euroopan julkisen hallinnon instituutin (EIPA) syyskuussa 2009 antama selonteko, 
joka koskee EU-lainsäädännön institutionaalisia vaikutuksia paikallis- ja 
aluehallintoon ja jossa käsiteltiin kaatopaikkadirektiiviä 1999/31/EY ja julkisia 
hankintoja koskevaa direktiiviä 2004/18/EY,

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman esikaupallisista 
hankinnoista: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten 
palvelujen varmistamiseksi Euroopassa1,

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman erityisongelmista 
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin 
toimintasuunnitelmaan2,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2010),

A. katsoo, että talous- ja rahoituskriisi on osoittanut selvästi julkisten hankintojen suuren 
taloudellisen merkityksen ja että julkishallinnot voivat suoriutua yleisen edun 
mukaisista tehtävistään hyvin ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on tarvittava 
oikeusvarmuus ja että menettelyt eivät ole liian monimutkaisia, 

B. katsoo, että julkisia hankintoja koskevien, vuonna 2004 annettujen direktiivien 
tarkistamisen olisi johdettava niiden yksinkertaistamiseen, nykyaikaistamiseen, 
joustavuuteen ja parempaan oikeusvarmuuteen,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0037.
2 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s.227.
3 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s.447.
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C. katsoo, että Lissabonin sopimus merkitsee, että Euroopan unionin primaarioikeudessa 
tunnustetaan ensimmäistä kertaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten itsehallinto-
oikeus, vahvistetaan toissijaisuusperiaatetta ja myönnetään muutoksenhakuoikeus sekä 
kansallisille parlamenteille että Euroopan alueiden liitolle, 

Yleiset huomautukset

1. pitää valitettavana, että julkisia hankintoja koskevien, vuonna 2004 annettujen 
direktiivien uudistamisessa asetettuja tavoitteita ei ole kyetty toistaiseksi 
saavuttamaan; toivoo kuitenkin, että unionin tuomioistuimen viimeaikaiset tuomiot 
edistävät avoimiksi jääneiden oikeudellisten kysymysten selvittämistä ja että 
valitusmenettelyjen määrä laskee,

2. pitää lisäksi valitettavana, että eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen lainsäädännön 
yhdistelmä ja etenkin komission ja sen yksiköiden useat ei-sitovia säädöksiä koskevat 
aloitteet ja niiden tulkinta eurooppalaisissa oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa painokkaasti komissiota avustamaan tilanteessa ja 
tutkimaan lainsäädäntötyön parantamista koskevassa aloitteessa ei-sitovien säädösten 
vaikutuksia ja ottamaan ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja oikeasuhteisuuden 
kannalta; 

3. täsmentää, että julkisia hankintoja koskevia eurooppalaisia aloitteita on sovitettava 
paremmin yhteen, jotta niiden yhdenmukaisuus julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien kanssa ei vaarantuisi ja jotta soveltajille ei aiheutuisi oikeudellisia 
ongelmia; edellyttää siksi lainsäädännön avoimuuden ja soveltamishelppouden 
parantamiseksi sitovaa yhteen sovittamista komissiossa, yhtenäinen 
verkkotiedottaminen mukaan lukien; 

4. pitää valitettavana, että julkisia hankintoja käsittelevän komission sisäisen työryhmän 
kokoonpano ja sen työn tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja kehottaa 
komissiota huolehtimaan tämän työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä; 

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, kun se 
tarkastelee uudelleen julkisia hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, että kaikki 
asianosaiset sidosryhmät saavat osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; muistuttaa 
varmuuden vuoksi, että se pitää kyseisten direktiivien tarkistamista nykyisessä 
tilanteessa liian aikaisena; kannattaa kuitenkin, että myöhempään tarkistamiseen 
sisällytetään myös julkisia hankintoja koskevia muutoksenhakukeinoja koskeva 
direktiivi, jotta julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida vielä 
arvioida, koska sitä ei ole pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;
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Erityishuomautukset

6. muistuttaa, että 1. joulukuuta 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus merkitsee, että 
Euroopan unionin primaarioikeudessa tunnustetaan ensimmäistä kertaa oikeus 
alueelliseen ja paikalliseen itsehallintoon (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 2 kohta); korostaa, että unionin tuomioistuin on jo puuttunut useammissa 
tuomioissa kunnalliseen itsehallinto-oikeuteen ja muistuttanut, että "viranomainen voi 
käyttää tätä mahdollisuutta toteuttaa julkisia palveluja koskevat tehtävät omilla 
voimavaroillaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa" (C-324/07); viittaa unionin 
tuomioistuimen suuren jaoston 9. kesäkuuta 2009 antamaan tuomioon (C-480/06), 
jossa todetaan, että yhteisön oikeudessa ei säädetä erityistä oikeudellista muotoa 
paikallisten julkisyhteisöjen julkisen palvelun tehtävän yhteistä hoitamista varten; 
pitää siten julkisyhteisöjen kumppanuuksia, kuten kunnallista yhteistyötä ja valtion 
sisäistä yhteistyötä julkisia hankintoja koskevaan säännöstöön kuulumattomina 
seuraavien kumulatiivisten kriteerien mukaisesti:

– kyse on kaikille kunnille kuuluvien julkisten tehtävien yhteisestä hoitamisesta,
– tehtäviä hoitavat pelkästään julkisyhteisöt ja yksityiset tahot eivät osallistu 

siihen,
– osallistuvat julkisyhteisöt hoitavat pääosan toiminnasta;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä on 
olemassa konkreettinen lyhyen aikavälin suunnitelma tällaisesta avaamisesta; toteaa, 
että alan oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tiedottamaan näiden tuomioiden oikeudellisista seurauksista ja odottaa, 
että näillä aloilla ei enää käynnistetä muutoksenhakumenettelyjä; 

8. muistuttaa, että palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset määritellään direktiivin 
2004/17/EY 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 2004/18/EY 4 artiklassa 
sopimuksiksi, joissa "palvelujen suorittamisen vastikkeena on joko yksinomaan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä"; korostaa, että palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset on jätetty julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta hankintaviranomaisilla ja toimeksisaajilla olisi 
enemmän joustavuutta; muistuttaa myös unionin tuomioistuimen vahvistaneen 
lukuisissa tuomioissaan, että palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset eivät kuulu 
näiden direktiivien piiriin, mutta niihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen yleisiä periaatteita (syrjintäkielto, yhdenvertaista kohtelua koskeva 
velvoite ja avoimuus) ja että hankintaviranomaisten on voitava teettää palveluja 
käyttöoikeussopimusten avulla, jos ne katsovat, että kyseinen yleishyödyllinen palvelu 
voidaan varmistaa sillä tavoin parhaiten myös siinä tapauksessa, että käyttöön liittyvä 
riski on palvelun julkisoikeudellisen luonteen vuoksi huomattavasti rajattu ja kyseinen 
rajattu riski siirretään kokonaisuudessaan (10. syyskuuta 2009 annettu tuomio 
C-206/08, 72–75 kohta); 
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9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 annetun komission tiedonannon, joka koskee 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret erot on 
otettava asianmukaisesti huomioon palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten 
yhteydessä, ja epäilee siksi kyseisiä käyttöoikeussopimuksia koskevasta säädöksestä 
koituvaa lisäarvoa; katsoo, että vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja koskevat 
direktiivit ja unionin tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö ovat johtaneet 
palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten ja niiden oikeudellisen kehyksen 
lopulliseen määrittelemiseen;

10. pitää myönteisenä, että julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön soveltamista 
institutionalisoitujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien yhteydessä 
koskevia edellytyksiä on selkeytetty oikeudellisesti, kun otetaan huomioon, miten 
komissio on korostanut niiden merkitystä 19. marraskuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa, joka koskee ilmastonmuutoksen torjumista, uusiutuvien 
energialähteiden edistämistä ja kestävää liikennettä; muistuttaa, että julkisia hankintoja 
koskevia direktiivejä sovelletaan aina, kun yritykselle annetaan yksityinen 
toimeksianto, oli sen osuus sitten miten vähäinen tahansa; korostaa kuitenkin, että 
komissio (5. helmikuuta 2008 antamassaan tiedonannossa) ja unionin tuomioistuin 
(15. lokakuuta 2009 antamassaan tuomiossa C-169/08) ovat todenneet, että tiettyjen 
tehtävien toimeksi antaminen ja siirtäminen uudelle julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudelle ei edellytä kahta tarjouskilpailumenettelyä; korostaa silti, että 
käyttöoikeussopimuksen siirtäminen aiemmin tätä tarkoitusta varten perustetulle 
julkis-yksityiselle yritykselle ilman tarjouskilpailua vaatii seuraavien edellytysten 
kumulatiivista täyttymistä: 

– yksityisen osakkaan valinta tehdään avointa menettelyä soveltaen, kun 
rahoitukselliset, tekniset, operatiiviset ja hallinnollis-tekniset vaatimukset ja 
tarjottavaa palvelus koskevan tarjouksen erityispiirteet on tarkastettu; 

– julkis-yksityisen yrityksen liiketoiminta pysyy ennallaan koko 
käyttöoikeussopimuksen keston ajan; unionin tuomioistuin katsoo, että 
liiketoiminnan tai siirretyn tehtävän olennainen muutos velvoittaisi järjestämään 
tarjouskilpailun; 

pitää siksi myös kysymystä julkisia hankintoja koskevien säännösten soveltamisesta 
institutionalisoituihin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin selvitettynä, 
ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ilmoittamaan asiasta; 

11. odottaa mielenkiinnolla unionin tuomioistuimen tuomiota asiassa C-451/08 ja toivoo, 
että kaupunkisuunnittelua koskevat kiistakysymykset saadaan ratkaistua; kannattaa 
unionin tuomioistuimen 17. marraskuuta 2009 esittämää näkemystä asiasta: Vaikka 
direktiivin laajat ja kunnianhimoiset tavoitteet on otettava huomioon direktiiviä 
tulkittaessa, ne eivät saa kuitenkaan johtaa olettamukseen, että toimenpiteen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa määrättömästi vetoamalla sen tavoitteeseen 
(35 kohta); muutoin on olemassa vaara, että kaikki kaupunkisuunnittelua koskeva 
toiminta kuuluu direktiivin piiriin: sillä toimet, joilla säännellään rakennustöiden 
mahdollisesta toteuttamisesta muuttavat määritelmänsä mukaisesti ja tuntuvasti 
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kohteena olevien tonttien arvoa (36 kohta);

12. muistuttaa, että Euroopan parlamentti on esittänyt unionin tuomioistuimelle kanteen 
komission 1. elokuuta 2006 antamasta tiedonannosta (Komission selittävä tiedonanto 
yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu tai 
kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan) ja 
odottaa pikaista päätöstä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, että 
julkishallinnon olisi voitava soveltaa ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia kriteerien jatkokehittämistä varten; muistuttaa, 
että tällainen prosessi on lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien yhteydessä;

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka avulla voidaan hyödyntää julkisia hankintoja 
koskevien merkintöjen kriteereitä; kehottaa komissiota käynnistämään vaiheittain 
Euroopan ja kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten merkintöjen kirjo merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, jonka 
kielteiset vaikutukset tuntuvat erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen alalla; 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten julkisten hankintojen alalla on epäselvyyksiä, ja 
kehottaa komissiota laatimaan alan oppaita auttamaan tässä asiassa; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin sopimuksen ja 
perusoikeuskirjan myötä, ja odottaa, että komissio reagoi asiaan vastaavasti; 
muistuttaa myös, että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta osin 
valmistusprosessiin, joten niitä ei ole juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja niiden 
valvominen on vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään täsmälliset ja todennettavissa olevat kriteerit tai 
tietopankki, jossa on tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että kriteerien noudattamisen 
todentaminen on viranomaisille hankalaa ja kallista, ja kehottaa komissiota 
avustamaan asiassa ja kehittämään välineitä, joilla voidaan todentaa toimitusketjujen 
luotettavuus; 

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tavaroiden ja palvelujen julkisten hankintojen vuotuinen liikevaihto muodostaa yli 
16 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta ja sen arvo on yli 1500 miljardia 
euroa1. Rajat ylittävä osuus on kuitenkin vähäinen: noin 3 prosenttia. Julkisten hankintojen 
päätarkoituksena on ostaa taloudellisesti ja kustannustehokkaasti tavaroita ja palveluja 
julkisten tehtävien hoitamiseksi. 
Julkinen sektori ei kuitenkaan rinnastu muihin markkinatoimijoihin, koska sillä on yhteisten 
varojen käyttäjänä erityinen vastuu. Julkisilla hankinnoilla olisi mahdollisuuksien mukaan 
edistettävä aikamme suurista haasteista selviämistä: maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin, ilmastonmuutoksen ja etelän maiden pahenevan köyhyyskriisin hillitsemistä.
Hankintaviranomaiset hyötyvät kiistatta eurooppalaisista sisämarkkinoista ja niiden 
säännöistä: suuremmat markkinat lisäävät valinnanvapautta, mikä saattaa alentaa 
kustannuksia ja parantaa laatua, avoimuuden lisääntyminen auttaa korruption ja petosten 
torjunnassa, rajat ylittävällä yhteistyöllä saadaan uusia toimintamahdollisuuksia ja 
kokemuksia.
Asialla on kuitenkin myös varjopuolensa: monissa jäsenvaltioissa suurimpia 
hankintaviranomaisia ovat alueelliset ja kunnalliset laitokset. Ja juuri niissä näkyy nykyisessä 
talouskriisissä, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit leikkaavat toimintamahdollisuuksia 
ja tekevät sopimuskäytännöistä kalliimpia ja hitaampia. 
Myös toimeksisaajat ja etenkin pk-yritykset kärsivät byrokraattisista menettelyistä ja 
oikeusvarmuuden puuttumisesta. Lisäkustannukset tai menettelyn venyminen on todistettu 
lukuisissa selvityksissä, joihin ei tässä yhteydessä paneuduta yksityiskohtaisemmin.

Oikeudellinen epävarmuus
Tämän kehityksen syyt johtuvat eri tasoista. Julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
tarkistamisella vuonna 2004 pyrittiin yksinkertaistamaan, nykyaikaistamaan ja 
joustavoittamaan julkisten hankintojen tekemistä. Tätä tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu. 
Direktiivit itse eivät ensinnäkään olleet monissa kohdin riittävän selkeitä ja neuvoston 
parlamentin poliittiset erimielisyydet johtivat sanamuotoa koskeviin kompromisseihin ja 
lainsäädäntötekstin puutteisiin ja epäjohdonmukaisuuteen. 
Toisekseen täytäntöönpano vei jäsenvaltioissa paljon aikaa ja direktiivejä tiukennettiin 
tuolloin entisestään ja otettiin käyttöön lisäkriteereitä kun taas joustavuutta koskevia välineitä 
ei otettu käyttöön, eli täytäntöönpano ei ollut kirjaimellista. 
Oikeudelliset epäselvyydet johtivat lukuisiin muutoksenhakumenettelyihin ja useisiin 
kansallisiin ja eurooppalaisiin oikeusprosesseihin. Oikeudellisia puutteita yritettiin oikaista 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä ja ei-sitovalla lainsäädännöllä, mikä ei parantanut 
hahmotettavuutta. 
Tämä kaikki johti monimutkaiseen oikeudelliseen järjestelmään, joka on aiheuttanut 
erityisesti pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-yrityksille tuntuvia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät pystyneet enää selviytymään ilman lisärasitusta tai ulkoista oikeudellista 
neuvontaa. Tärkeitä hankkeita keskeytettiin oikeudellisten epäselvyyksien tai odotettavissa 
olevan oikeusriidan vuoksi. Harvalla alalla on näin paljon oikeudellisia kiistoja. Julkisia 

                                               
1 Kansainvälisen valuuttarahaston tiedot vuodelta 2006, nimellinen bruttokansantuote on laskettu miljoonina 
Yhdysvaltain dollareina EU:hun lokakuussa 2007 sovelletun valuuttakurssin perusteella; 14 609 840 miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria. Tosin huomattava osa tästä summasta käytetään puolustusmateriaaliin.
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hankintoja koskevien säännösten virheellinen soveltaminen kuuluu yleisimpiin 
eurooppalaisten rakennerahastojen yhteydessä ilmeneviin virheisiin. 
Oikeuskiistojen pääaiheita ovat olleet muun muassa julkisyhteisöjen kumppanuudet, 
kaupunkisuunnittelu (sosiaalinen asuntotarjonta mukaan lukien) ja palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset. Epäselvyyksiä ilmenee myös julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa, oikeudenmukaisesti kaupattujen tuotteiden hankkimisessa, julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien soveltamisessa kun kynnysarvoja ei saavuteta, sekä 
mahdollisessa sosiaalisten kriteerien soveltamisessa (esimerkiksi sama palkka, tasa-arvo, 
työehtosopimusten noudattaminen ja pitkäaikaistyöttömien tai hankalasti työllistettävien 
nuorten työllistäminen julkisissa hankinnoissa). 

Puutteellinen koordinointi komissiossa
Lisäksi komissiossa ei ole riittävästi koordinointia. Monet yksiköt ovat keksineet, että julkisia 
hankintoja voidaan hyödyttää sellaisten tavoitteiden saavuttamiseen, joihin Euroopan 
unionilla ei muutoin olisi riittävästi varoja tai oikeudellista toimivaltaa. On tietenkin järkevää 
kannustaa hankintaviranomaisia ekologisiin ja yhteiskuntavastuullisiin hankintoihin ja 
tutkimuksen ja innovaatioiden tukemiseen. Aloitteiden lukuisuus ei kuitenkaan paranna 
oikeusvarmuutta ja vesittää siten tukemisen arvoisen tavoitteen. Mittavaksi paisunut ei-sitova 
lainsäädäntö luo myös oikeudellista epäjohdonmukaisuutta. 
Komission olisi otettava huomioon oikeasuhteisuus ja paikallistasoon kohdistuvat 
vaikutukset, kun se kehittää ei-sitovaa lainsäädäntöä. Euroopan julkisen hallinnon instituutin 
(EIPA) syyskuussa 2009 antamassa selonteossa, joka koskee EU-lainsäädännön 
institutionaalisia vaikutuksia paikallis- ja aluehallintoon ja jossa käsiteltiin 
kaatopaikkadirektiiviä 1999/31/EY ja julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä 2004/18/EY, 
arvostellaan muun muassa tuntuvaa tukeutumista ei-sitovaan lainsäädäntöön: eräänä 
merkittävän puutteena pidettiin sitä, että ei-sitovaa lainsäädäntöä käytetään direktiivin hyvin 
tärkeiden näkökohtien sääntelemiseen ja että ei-sitovan lainsäädännön institutionaalisia 
vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan. Parempaa lainsäädäntötyötä koskevan aloitteen hengessä 
olisi tutkittava myös ei-sitovan lainsäädännön vaikutuksia, toissijaisuusperiaatetta ja 
oikeasuhteisuutta (tiivistetty vaikutusten tutkiminen). 
Valitettavasti komission toteuttamassa eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön toteuttamisessa ei ilmene poliittista tasapainoisuutta. Ekologisia ja 
energiatehokkaita hankintoja varten on lukuisia aloitteita, oppaita ja työvälineitä, mutta 
komission viimeisin tiedonanto sosiaalisista hankinnoista on peräisin vuodelta 2000, eli ajalta 
ennen julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkistamista. Oikeudenmukaiset hankinnat 
ovat oikeudelliselta kannalta erityisen monimutkaisia, mutta niistä on esitetty vain yksi 
tiedonanto ja työvälineitä tai oppaita ei ole. Tämä voitaisiin tulkita väärin komission 
välilliseksi painopisteiden asettamiseksi.
Esittelijä edellyttää siksi komission yksiköiltä parempaa julkisia hankintoja koskevan 
toiminnan yhteensovittamista ja yhteistä hahmotettavaa julkisten hankintojen strategiaa, 
yhtenäinen verkkonäkyvyys mukaan lukien, jotta säädöskäytännön avoimuus paranisi. 
Lisäksi olisi suotavaa saada enemmän aloitteita kokemusten vaihdon organisoimisesta, 
hyväksi havaittujen menetelmien kehittämisestä ja koulutusohjelmien tukemisesta 
jäsenvaltioissa. Koulutusta ei pitäisi antaa pelkästään paikallisille hankintaviranomaisille vaan 
myös poliittisten päätösten tekijöille ja muille toimijoille, etenkin kansalaisjärjestöille, jotka 
tarjoavat sosiaalisia palveluja. Tässä voitaisiin hyödyntää Ranskan kokemuksia, sillä kyseinen 
malli on siellä testattavana. 
Mietinnössä arvostellaan myös sitä, että julkisia hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
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työryhmän kokoonpano ja sen työn tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja kehotetaan 
komissiota huolehtimaan tämän työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
käsittelevän uudistetun komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja avoimuuden lisäämisestä. 

Unionin tuomioistuin ja julkisyhteisöjen kumppanuuksien oikeudellinen selkeyttäminen
Oikeudellinen tilanne on muuttunut Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Etenkin 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten asema vahvistui. Nyt alueellinen ja paikallinen 
itsehallinto tunnustetaan ensimmäistä kertaa Euroopan unionin primaarialainsäädännössä 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta):

"Unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia sovellettaessa sekä niiden 
kansallista identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita, 
myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta."

Lisäksi uuden, yleistä etua koskevista palveluista tehdyn pöytäkirjan (N:o 26) 1 artiklassa 
korostetaan seuraavaa: 
"kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta tarjota, tilata ja järjestää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja siten, että 
ne vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita". 

Unionin tuomioistuin on jo ennen uuden sopimuskokonaisuuden voimaantuloa puuttunut 
useammissa tuomioissa kunnalliseen itsehallinto-oikeuteen ja muistuttanut, että 
"viranomainen voi käyttää tätä mahdollisuutta toteuttaa julkisia palveluja koskevat tehtävät 
omilla voimavaroillaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa" (C-480/06 Hampurin 
kaupungin laitokset). Näin unionin tuomioistuin vahvistaa kuntien valinnanvapautta ja 
kunnallista itsehallintoa. Tuomiot eivät kuitenkaan mahdollista mitä tahansa kuntien 
yhteistyötä. Unionin tuomioistuin pitää julkisyhteisöjen kumppanuuksia, kuten kunnallista 
yhteistyötä ja valtion sisäistä yhteistyötä julkisia hankintoja koskevaan säännöstöön 
kuulumattomina seuraavien kumulatiivisten kriteerien mukaisesti:
1. kyse on kaikille kunnille kuuluvien julkisten tehtävien yhteisestä hoitamisesta,
2. tehtäviä hoitavat pelkästään julkisyhteisöt ja yksityiset tahot eivät osallistu siihen,
3. osallistuvat julkisyhteisöt hoitavat pääosan toiminnasta.

Lisäksi unionin tuomioistuin on vahvistanut, että pelkkä mahdollisuus julkisyhteisöjen 
kumppanuuden avaamisesta myös yksityiselle osallistumiselle ei ole este, kunhan tästä ei ole 
ollut konkreettista aietta jo sopimuksen tekoajankohtana. 
Siten yksi kiistanalainen julkisia hankintoja koskeva kysymys on nyt selvitetty riittävästi. 
Tästä oikeuskäytännöstä seuraa vääjäämättä, että komission on luovuttava käynnistämästä 
sopimusrikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan tällä alalla ja käynnistettävä parlamentin 
ja asianosaisten kanssa työt unionin tuomioistuimen tapausoikeuden konsolidoimiseksi. 
Ensimmäinen rakennuskivi muodostuu tästä mietinnöstä.

Palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten oikeudellinen selkeyttäminen
Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset määritellään tarkistetuissa direktiiveissä 
ensimmäistä kertaa ja ne luokitellaan sopimuksiksi, joissa palvelujen suorittamisen 
vastikkeena on joko yksinomaan palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. 
Eurooppalaisen lainsäädäntövallan käyttäjät jättivät nämä sopimukset tarkoituksellisesti pois 
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julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalasta, jotta hankintaviranomaisille ja 
toimeksisaajille voitaisiin taata enemmän joustavuutta ja jotta jäsenvaltioiden toisistaan 
poikkeavat oikeudelliset kulttuurit perinteet voitaisiin ottaa huomioon. Unionin tuomioistuin 
on nyt vahvistanut tämän uusimmissa tuomioissaan (C-206/09 Eurawasser, 10.9.2009). 
Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset eivät kuulu julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien soveltamisalaan vaan niihin sovelletaan kevyempää EU-sopimuksiin perustuvaa 
järjestelmää. Tuomioistuin on myös paneutunut lähemmin riskien siirtämistä koskevaan 
kriteeriin. Unionin tuomioistuimen näkemyksenä on, että vesihuollon palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ovat mahdollisia, vaikka käyttösuhdetta säännellään säännöksillä ja 
siinä on liittymis- ja käyttöpakko. Palveluja koskevissa käyttöoikeussopimuksissa ilmennyt 
taloudellinen riski voi ilmetä myös rajoitetussa mitassa. Unionin tuomioistuin vahvistaa, että 
hankintaviranomaiset voivat tarjota palveluja käyttöoikeussopimusten avulla, jos ne katsovat, 
että kyseisen julkisen palvelun tarjoaminen kyetään varmistamaan siten parhaiten. Näin 
unionin tuomioistuin on selvittänyt useita oikeudellisia kiistoja herättäneen kysymyksen.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskeva selkeyttäminen 
Komissio ja unionin tuomioistuin ovat parantaneet selkeyttä myös muilla aloilla: 
 Sekä komissio (vuonna 2008 antamassaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
koskevassa tiedonannossa) ja unionin tuomioistuin (15. lokakuuta 2009 antamassaan 
tuomiossa C-1906/08 Acoset) ovat todenneet, että tiettyjen tehtävien toimeksi antaminen ja 
siirtäminen uudelle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle ei edellytä kahta 
tarjouskilpailumenettelyä;. Jotta käyttöoikeussopimuksen voidaan siirtää aiemmin tätä 
tarkoitusta varten perustetulle julkis-yksityiselle yritykselle ilman tarjouskilpailua, on 
seuraavien edellytysten täytyttävä: 
– yksityisen osakkaan valinta tehdään avointa menettelyä soveltaen, kun rahoitukselliset, 

tekniset, operatiiviset ja hallinnollis-tekniset vaatimukset ja tarjottavaa palvelus 
koskevan tarjouksen erityispiirteet on tarkastettu; 

– julkis-yksityisen yrityksen liiketoiminnan on lisäksi pysyttävä ennallaan koko 
käyttöoikeussopimuksen keston ajan; unionin tuomioistuin katsoo, että liiketoiminnan 
tai siirretyn tehtävän olennainen muutos velvoittaisi järjestämään tarjouskilpailun.

Täten myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien alalle on luotu riittävästi 
oikeudellista selvyyttä. 

Kaupunkisuunnittelu
Kaikkia ongelmia ei ole kuitenkaan vielä ratkaistu. Nykyisin erityisesti kaupunkisuunnittelu 
aiheuttaa ongelmia. Tällä alalla etenkin saksalaiset oikeusistuimet tulkitsivat unionin 
tuomioistuimen tuomiota C-220/05 liian yliampuvasti, jolloin julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien soveltamisala laajeni tapauksiin, joihin sitä ei oikeastaan ole tarkoitettu. Kuntien 
on kuitenkin voitava myydä tontteja tietyillä ehdoilla (esimerkiksi vaatimus rakentamisesta 
kahden vuoden aikana), ilman että myynnistä on järjestettävä koko Euroopassa tarjouskilpailu 
julkisia hankintoja koskevien kriteerien mukaisesti. Muutoin voi käydä niin, että niin hullulta 
kuin se kuulostaakin, on tunnustettava, että jokainen kaupunkirakentamista koskeva toiminta 
kuuluu direktiivin piiriin, sillä toimet, joilla säännellään rakennustöiden mahdollisesta 
toteuttamisesta muuttavat määritelmänsä mukaisesti ja tuntuvasti kohteena olevien tonttien 
arvoa (julkisasiamies Paolo Mengozzi unionin tuomioistuimessa 17. marraskuuta 2009 
antamassaan ratkaisuehdotuksessa)..
Julkisia hankintoja koskevia direktiivejä ei ole koskaan suunniteltu tällaisia tapauksia varten 
ja on syytä toivoa, että tuomioistuin noudattaa julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta.
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Kestävät ja innovatiiviset hankinnat
Ekologisten hankintojen alalla on monia työvälineitä, kuten GPP Toolkit, Procura + 
-kampanja tai TopTenPro, jotka auttavat viranomaisia ja muita julkisia laitoksia kestävien 
hankintojen tekemisessä. Komissio on myös antanut innovatiivisten hankintojen saralla 
esikaupallisia hankintoja koskevan tiedonannon ja edelläkävijämarkkinoita koskevan 
tiedonannon. Yhteiskuntavastuullisten hankintojen alalla ei ole tehty lainkaan vastaavia 
aloitteita. Lissabonin sopimus on kuitenkin lisännyt myös sosiaalisen Euroopan painoarvoa. 
Etenkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohta ja nyt oikeudellisesti sitova 
perusoikeuskirja laajentavat tähän saakka puhtaasti taloudellisen Euroopan unionin 
ohjaamisen sitoviin sosiaalisiin tavoitteisiin. Tämän on heijastuttava myös komission 
aloitteisiin. 
Yhteiskuntavastuullisia hankintoja haittaa erityisesti se, että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät 
olennaisilta osin valmistusprosessiin, niitä ei ole juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja monimutkaisten toimitusketjujen 
vuoksi. asiaa monimutkaistaa ja hämärtää se, että tarjouskilpailussa on hyväksyttävä myös 
omia sertifikaatteja, jotta syrjimättömyyskieltoa ei rikottaisi. Niiden tarkastaminen vaatii 
liikaa useimmilta julkisten hankintojen tekijöiltä. Niinpä komission olisi oppaan ohella 
kehitettävä myös täsmällisiä ja todennettavissa olevia kriteereitä tai luotava tietopankki, jossa 
on tuotekohtaiset kriteerit. Lisäksi olisi harkittava sellaisen Euroopan tason palvelun 
käyttöönottamista, jossa laadittaisiin ja tarkastettaisiin tuoteryhmiä koskevia kriteereitä ja 
tarvittaessa selvitettäisiin muutoksenhakutapauksia tuomioistuinten ulkopuolella.

Julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkastaminen
Yleisesti ottaen olisi suotavaa, että komissio ottaa mainitut seikat huomioon kaavailemassaan 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkastamisessa, ja selvittää tällöin jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanossa ilmenevät oikeudelliset ja käytännön puutteet sekä julkisia hankintoja 
koskevan lainsäädännön jäljelle jääneet oikeudelliset epäselvyydet. Lisäksi olisi suotavaa 
selittää, missä ja miten Euroopan unioni voi edistää alan hallinnon yksinkertaistamista. Tämä 
kuitenkin edellyttää nykyisen rasituksen pikaista ja objektiivista analysointia.
Se olisi tietenkin toteutettava ottamalla kaikki toimijat laajalti mukaan.
On kuitenkin syytä varoittaa, että nyt ei pidä suunnitella julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien tarkistamista. Se olisi monista eri syistä johtuen liian aikaista tässä vaiheessa. 
Ensinnäkin näiden direktiivien tarkistamiseen olisi sisällytettävä ehdottomasti myös 
muutoksenhakudirektiivi, jotta julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole panneet muutoksenhakudirektiiviä 
täytäntöön, joten sen käytännön vaikutuksia julkisiin hankintoihin ei voida vielä arvioida. 
Toisekseen jäsenvaltiot ovat nyt syvässä talous- ja rahoituskriisissä, jonka kuntatason 
vaikutuksia ei voida vielä ennakoida ja nämä vaikutukset tulevat melko varmasti 
voimistumaan lähivuosina. Tällaisena ajankohtana julkisia hankintoja koskevan 
oikeusperustan muuttaminen lisäisi epävarmuutta ja johtaisi julkisten hankintojen 
viivästymiseen. Se ei olisi kenenkään etujen mukaista.


