
kkv.fikkv.fi

Uusi hankintalaki -seminaari
Hankintojen valvonta
Juhani Jokinen, 24.1.2017



kkv.fi

KKV:n valvontaroolin taustoja

24.1.2017Jokinen

§ Hankintadirektiivin 83 artikla:
− jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen

soveltamista valvotaan.
§ HE:n johtopäätös: KKV:lle toimivalta hankintalain valvontaan

− Valvontatoimen tulokset on asetettava julkisesti ja myös komission saataville.
− 18.4.2017 seurantaraportti komissiolle ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.
§ Raportissa tietoja mm. lain vääränlaisesta soveltamisesta, oikeudellisen

epävarmuuden yleisimmistä syistä, rakenteellista tai toistuvista
soveltamisongelmista, pk –yritysten osallistumisesta, petos-, korruptio- ja
eturistiriitatapauksista.

§ KKV:n raportoinnin sisällöstä säädettäisiin lain 144 §:ssä
§ Koordinaatio TEM:llä.
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Koko hankintalaki KKV:n valvontavastuulla (1/2)
Hankintalain 15 luku (HE 108/2016)

24.1.2017Jokinen

§ Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain
vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön menettelyn
lainmukaisuuden tutkimiseksi.
− Toimenpidepyyntöön sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä

hallintokantelusta.
§ KKV voi ratkaisussa kiinnittää huomiota hankintalain  vaatimuksiin.
§ Jos tämä ei ole riittävää, KKV antaa hankintayksikölle huomautuksen.
§ Jos ei toimenpiteitä, ilmoitus tästä kantelijalle.
§ Muutoksenhakukielto.

§ KKV voi ottaa asian tutkittavakseen oma-aloitteisesti
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Valvontavastuu 2/2
Laittomat suorahankinnan ensisijainen valvonnan kohde

24.1.2017Jokinen

§ Kielto panna suorahankintaa koskeva päätös täytäntöön.
− Kiellon kohteena hankintalain vastainen suorahankinta.

§ Kieltoa ei voi määrätä, jos hankintasopimus on jo tehty.
§ Kieltoa ei määrätä, jos hankintayksikkö antaa sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä

täytäntöön.

§ Esitys markkinaoikeudelle lainvastaisesta suorahankinnasta, kun sopimus on jo tehty.
− Tehottomuusseuraamus.
− Seuraamusmaksu.
− Sopimuskauden lyhentäminen.
− Hankintapäätöksen kumoaminen.

§ 6 kk:ssa, mutta esitystä ei voi tehdä; jos
§ jo vireillä valituksenjohdosta; tai
§ hankintayksikkö on tehnyt suorahankintailmoituksen.
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Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle

24.1.2017Jokinen

§ Kilpailu ja kuluttajavirasto voi luovuttaa valvonnassa saamansa
tiedon tai asiakirjan toiselle viranomaiselle, jonka on sille säädetyn
tehtävän hoitamiseksi välttämätöntä saada tieto muutoin salassa
pidettävästä seikasta (lakiehdotuksen 143 §).

§ Vertaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan
toimenpideohjelma vuosille 2016-2020
− Viranomaisten välisen tietojenvaihdon edelleen kehittäminen (Kärkihanke

3).
§ Tietojenvaihdon muutostarpeiden selvittäminen muun muassa kilpailu-

ja kuluttajaviranomaisen valvontatehtävissä.
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Sidosyksikkösäännökset

24.1.2017Jokinen

§ Hankintalaki ei koske hankintoja sidosyksiköltä.

§ Sidosyksikön sallittu myynti markkinoille.
− Enintään 5 % ja 500 000 € liiketoiminnasta.
− Prosenttiosuus kuitenkin 10 %, jos vastaavaa markkinaehtoista toimintaa

ei ole.
− Prosenttirajaa ei sovelleta, jos liiketoiminnan markkinoilta tuleva arvo

keskimäärin alle 100 000 € / vuosi.

§ Vertaa KilpL 4 a luvun kilpailuneutraliteettia koskevat säännökset
sekä kuntalain 126 § yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva säännös.
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Muita säännöksiä

24.1.2017Jokinen

§ Kilpailulain 30 a §:ään lisättiin uusi 2 momentti, joka koskee
kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntöjen soveltamista
sidosyksikköhankinnoissa

§ Muutettu kuntalain 50 §:ää (kuntien yhteistoiminnan suhde
hankintalainsäädäntöön, 126 §:ää (kunnan toiminta
kilpailutilanteessa markkinoilla ja 127 §:ää
(yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset).

§ Hankintalain 174 §:ssä ovat lain siirtymäsäännökset. Ne koskevat
muun muassa sidosyksikkömyyntien raja-arvojen voimaantuloa ja
eräiden toimialojen erityisiä siirtymäajan raja-arvoja.
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Kiitos!


