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Asia: Vetoomus nro 1394/2015, Pia Matihaldi, Suomen kansalainen, 
Kehitysvammaisten palvelusäätiön puolesta, ja noin kymmenen 
allekirjoittanutta, Unionin hankintadirektiivi ja sen kansallisen sovelluksen 
toimeenpano aiheuttaa vammaisuuteen perustuvaa syrjintää

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksessa katsotaan, että EU:n hankintadirektiivi (2014/24/EU) antaa kansallisesti 
mahdollisuuden virhetulkintoihin vammaisten asumispalveluiden järjestämisessä ja että 
Suomen voimassaoleva hankintalaki (30.3.2007/348) toteuttaa vammaisten henkilöiden osalta 
syrjivää käytäntöä paikallisesti ja alueellisesti. Tämä syrjintä kohdistuu yksilöllisten 
sosiaalipalvelujen, kuten asumispalveluiden ja toisen henkilön antaman avun järjestämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvissä asioissa. 

Suomessa voimassaolevan hankintalain mukaan, mikäli kunta ei itse järjestä palveluita, on 
kunnan kilpailutettava palveluiden järjestäminen tietyt kynnysarvot ylittävissä tilanteissa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan osalta kynnysarvo on 100 000 euroa. Suomessa 
kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansallisen hankintalain piirissä, vaikka EU:n laki ei 
sitä edellytä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa vammaisten ihmisten palvelut järjestetään 
tavalla, joka ei ota huomioon vammaisten yksilöllisiä tarpeita eikä perus- ja ihmisoikeuksia. 
Vammaisilla eikä heidän läheisillään ei ole osallisuutta eikä vaikutusmahdollisuuksia heitä 
itseään koskeviin asioihin. Vetoomuksessa toivotaan, että EU vaikuttaa siihen, että Suomen 
nykyistä hankintalakia uudistettaessa vammaisten henkilöiden oikeus tulla kuulluksi otetaan 
huomioon, ja mikäli näitä erityispalveluita hankitaan kilpailuttamalla, on samalla taattava 
myös tehokkaat ohjauskeinot sekä vammaisille että vammaisjärjestöille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. toukokuuta 2016. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 216 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 31. elokuuta 2016

Vetoomus koskee Tampereen ja Oulun kaupunkien järjestämiä asumispalveluja, ja siinä 
pyydetään erityisesti tutkimaan Suomen hallituksen hyväksymiä hankintakäytäntöjä ja -
sääntöjä.

Tampereen asumispalvelujen osalta vetoomuksen esittäjät korostavat, että toimivaltaiset 
viranomaiset päättivät olla tarjoamatta palveluja itse ja hankkivat ne sen sijaan eri yksiköltä. 
Ne käyttivät hankintamenettelyä, joka perustuu julkisista hankinnoista annettuun Suomen 
lakiin. Kyseisellä lailla saatetaan EU:n julkisia hankintoja koskevat vuoden 2004 direktiivit1

osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nykyinen tarjoaja hävisi sopimuksen toiselle talouden 
toimijalle, joka näin ollen korvaa sen. Vetoomuksen esittäjät toteavat, että asianomaisia 
perheitä ei kuultu menettelyn aikana, vaan niille ainoastaan ilmoitettiin käynnissä olevasta 
menettelystä ja sen jälkeen nykyisen palveluntarjoajan korvaamisesta. Kuulematta jättäminen 
ja palveluntarjoajan muuttuminen aiheuttivat edunsaajille voimakasta ahdistusta, minkä 
vuoksi tilanteessa rikottiin EU:n perusoikeuskirjan 10 ja 12 artiklan mukaisia oikeuksia.

Oulun asumispalvelujen osalta vetoomuksen esittäjät väittävät, että sen jälkeen, kun erään 
toimijan kanssa tehty viisivuotinen sopimus päättyi, sopimuksesta järjestettiin uusi 
tarjouskilpailu ja edunsaajien perheitä kuultiin asiassa. Sopimus tehtiin kuitenkin pääasiassa 
kustannuskriteerin perusteella, ja uusi toimija voitti tarjouskilpailun. Samoin kuin 
Tampereella, palveluntarjoajan muuttuminen aiheutti kärsimystä edunsaajille.

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että vammaisten erityispalveluja ei pitäisi järjestää julkisen 
tarjouskilpailun kautta. Muutaman vuoden välein järjestettävien tarjouskilpailujen tiheys ja 
Suomen lainsäädännössä vahvistettujen yleisten menettelyjen soveltaminen eivät sovellu 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden täyttämiseen. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan edunsaajien kuulemista koskevat säännöt hankintamenettelyssä eivät mahdollista 
asianomaisten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten todellista osallistumista prosessiin, 
jossa järjestetään heille tarkoitettuja sosiaalipalveluja. Lisäksi hän nähtävästi korostaa, että 
Suomi saattoi EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä 
siten, että kynnysarvon ylittäviä sopimuksia koskevia sääntöjä sovelletaan myös 
vähempiarvoisiin sopimuksiin, vaikka tätä ei vaadita EU:n lainsäädännössä. Lisäksi julkisista 
hankinnoista annetun lain mukaisia menettelyjä sovelletaan tiukasti silloin, kun hankitaan 
liitteessä B tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja.

Ensinnäkin on pantava merkille, että julkisia hankintoja koskevilla säännöillä pyritään 
turvaamaan talouden toimijoiden välinen kilpailu, mutta niillä ei velvoiteta kansallisia 
viranomaisia ulkoistamaan niiden palvelujen tarjontaa, jotka ne haluavat järjestää muutoin tai 
tarjota itse. Näin ollen Suomen viranomaiset voivat vapaasti päättää kilpailuttaa vammaisille 
tarkoitettujen palvelujen tarjonnan. Vaikka EU:n julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä yhdenmukaistetaan kaikilla aloilla sovellettavia hankintamenettelyjä EU:ssa, 
kansallisten viranomaisten velvollisuutena on varmistaa, että hankintamenettelyt järjestetään 
ja saatetaan loppuun aina kunnioittaen täysimääräisesti edunsaajien perusoikeuksia. Tältä osin 
on noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen2

periaatteita ja erityisesti 19 artiklaa, jossa tunnustetaan kaikkien vammaisten henkilöiden 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0065.01.FIN
2 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0065.01.FIN
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yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset 
valinnanmahdollisuudet.

Toiseksi vetoomuksessa ei väitetä, että kuvatut hankintamenettelyt Tampereella ja Oulussa 
toteutettiin EU:n sääntöjen vastaisesti. Hankintaviranomaiset voivat direktiivin 2004/18/EY 
53 artiklan nojalla tehdä sopimuksen erilaisten kriteerien perusteella. Kriteerinä voidaan 
käyttää esimerkiksi yksinomaan alinta hintaa tai kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, 
jossa voidaan ottaa huomioon myös laadullisia näkökohtia. Näin pyritään antamaan 
hankintaviranomaisille mahdollisimman paljon joustavuutta, jotta ne voivat mukauttaa 
sopimuksen tekoperusteet tapauskohtaisesti mihin tahansa hankinnan kohteeseen (muun 
muassa) sen ominaispiirteiden perusteella. EU:n lainsäädännössä ei siis säädetä sopimusten 
tekemisestä yksinomaan alimman hinnan perusteella. Hankintaviranomaisten tehtävänä on 
valita sopimuksen tekoperusteet ja eri perusteiden painotus, sillä niillä on parhaat valmiudet 
määrittää olennaisimmat perusteet.

Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei edunsaajia kuultu, ja tämän osalta on syytä myös 
selventää, ettei EU:n lainsäädäntökehyksessä säädetä nimenomaisesti kuulemisesta. Tästä 
huolimatta kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä 
noudattaen. 

Sen osalta, miten Suomi on saattanut kynnysarvon alittaviin sopimuksiin ja liitteen B 
sopimuksiin sovellettavat säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä, julkisista hankinnoista 
annetussa laissa vahvistetaan joitakin valinnaisia kansallisia erityismenettelyjä 
tämäntyyppisille hankintasopimuksille. Julkisia hankintoja koskevissa EU:n säännöissä ei 
velvoiteta jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisia erityismenettelyjä sopimuksille, jotka eivät 
kuulu direktiivien soveltamisalaan, mutta tätä ei myöskään kielletä.

Arvioituaan vetoomusten esittäjien antamat tiedot komission yksiköt eivät löytäneet todisteita 
siitä, että Suomen viranomaiset olisivat rikkoneet EU:n julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä, mikä oikeuttaisi tutkinnan. On syytä kuitenkin todeta, että EU:n julkisia 
hankintoja koskevissa uusissa direktiiveissä1, jotka oli saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 18. huhtikuuta 2016 mennessä, on edelleen selvennetty hankintaviranomaisten 
mahdollisuutta ottaa huomioon laadullisia ja sosiaalisia näkökohtia julkisissa hankinnoissa.
  
Päätelmät

Komissio ei voi auttaa vetoomuksen esittäjää tämän vetoomuksen julkisia hankintoja 
koskevissa näkökohdissa.

                                               
1 Direktiivit 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU.
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