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Havaintoja oikeuskäytännöstä:
• 1) Dynaaminen hankintajärjestelmä
• 2) Ilmoitusvirheet
• 3) Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja muutoksenhaku
markkinaoikeuteen
• 4) Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• L sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä,
voimaan 1.10.2011
• Pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/18/EY, ja direktiivin 2004/17/EY (erityisalojen hankintadirektiivi)
sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat
säännökset.
• Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007) sekä erityisalojen
hankintalaki (349/2007) sisälsivät hankintadirektiivin ja erityisalojen
hankintadirektiivin mukaisen sähköisen huutokaupan ja dynaamisen
hankintajärjestelmän määritelmän sekä valtuuden säätää asetuksella edellä
mainittujen menettelyjen käytön edellytyksistä ja menettelyyn liittyvistä
vaatimuksista.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, voimaan
1.1.2017
• Dynaaminen hankintajärjestelmä, lain II-osassa (EU-kynnysarvon
ylittävät hankinnat), 49-52 §
• Erityisalojen hankintalain 52-55 §
• Säännökset vastaavat toisiaan
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Dynaamisen hankintajärjestelmä:
•
•
•
•

Sähköinen järjestelmä ja vain sähköinen viestintä
Tavanomaiset ja markkinoilla yleisesti saatavilla olevat tuotteet
Kesto avoin (mutta ilmoitettava HI:ssä kun järjestelmä perustetaan)
Noudatetaan rajoitetun menettelyn hankintasäännöksiä (33 §)
•
•
•
•

HY valitsee ehdokkaista tarjoajat
Määrää voidaan rajata (ilmoitus hankintailmoituksessa)
Hankintailmoituksessa soveltuvuusvaatimukset
Vähintään viisi ehdokasta on kutsuttava
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Perustetaan hankintailmoituksella

• Hankintojen luonne ja määrä
• Tiedot dynaamisesta hankintajärjestelmästä, sähköisitä välineistä, ym.
Teknisistä järjestelyistä
• Soveltuvuusvaatimukset

• HY:n on hyväksyttävä mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät
tarjoajat
• Hakea voi koko menettelyn keston ajan
• HY:n päätös hyväksymisestä 10 työpäivän kuluessa osallistumishakemuksesta
• Max. Pidennys 15 päivään perustellusta syystä (soveltuvuusvaatimusten täyttymisen
arviointi, asiakirjaselvitys)
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän
sisällä on kilpailutettava
• Tarjouspyyntö
• Sis. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet

• Mahdollisuus pyytää erikseen ESPD tai 88 §:n mukainen selvitys
soveltuvuudesta
• Tarjousten valinta 93-96 §:n mukaisessa menettelyssä
• Määräajoista on säädetty hankintalain 56 §:ssä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO:n oikeuskäytäntöä:
• Hakusanalla ”Dynaaminen hankintajärjestelmä” löytyy (= Finlex) ainoastaan
viisi MAO:n päätöstä
• Hakusana on ainoa käytössä oleva, joka viittaa dynaamiseen
hankintajärjestelmään
• Kaikki päätökset ovat varsin uusia, vanhin on kesäkuulta 2020
• Kuvaa sitä, että dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö ei ole erityisen
yleistä, mutta se on yleistymässä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO 325/20
• Työterveyshuollon palvelut
• Kysymys:
• 1. tarjouspyyntöasiakirjojen väitetty epäselvyys vertailuperusteiden osalta.
• 2. hankintapäätöksen perusteleminen.
• 3. valittajan tarjouksen pisteyttäminen.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Valittajan mukaan vertailuperusteet ovat olleet työkykyjohtamisen
pitkäjänteisen tuen sekä työkykyriskien arvioinnin ja ennaltaehkäisyn
osalta epäselvät, koska tarjouspyynnöstä ei ole ilmennyt, mitkä ovat
siinä asetetut tavoitteet, jotka kuvauksen tulee täyttää.
• MAO katsoi, että vertailuperusteet eivät olleet epäselviä
• MAO katsoi myös, että HP oli riittävästi perusteltu ja että valittajan
tarjous oli pisteytetty perustuen tarjouspyynnössä ilmoitettuihin
vertailuperusteisiin ja arviointiasteikkoon
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO 450/20
• KKV:n esitysasia
• Kysymys siitä, että hankintaa ei oltu lainkaan kilpailutettu
• HY oli vain viitannut siihen, että se on perustanut dynaamisen
hankintajärjestelmän, jossa se tulee tulevaisuudessa hankintoja kilpailuttamaan
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO 494/20
• Dynaaminen hankintajärjestelmästä henkilökuljetusten hankkimiseksi
• Hankintayksikkö on hyväksynyt dynaamiseen hankintajärjestelmään
kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat.
• Valittajana kolmen yrityksen ryhmittymä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Asiassa oli ensiksi arvioitava sitä, ovatko valittajat asianosaisia
dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtyyn hankintapäätökseen
kohdistuvassa muutoksenhaussa siltä osin kuin valittajat eivät ole
jättäneet tarjousta.
• Asialegitimaatiota arvioidessaan MAO viittasi kolmeen KHO:n ja
yhteen EUT:n päätökseen
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• KHO 2014:219
• muutoksenhakuoikeuden olemassaoloa on arvioitava lähtökohtaisesti sen
tilanteen perusteella, jolloin muutoksenhaku tulee vireille. Tällöin on otettava
muun ohella huomioon, että julkista hankintaa koskevassa asiassa
muutoksenhaun kohteena voi olla myös muu kuin hankintamenettelyn
lopullinen ratkaisu. Myös toimittaja, joka ei ole jättänyt tarjouskilpailussa
tarjousta, voi olla asianosainen, mikäli kilpailutuksen ulkopuolelle
jättäytyminen on johtunut tarjouspyynnön ehdoista ja vaatimuksista.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• KHO 2017:12
• Yhtiö, joka oli saattanut väitteensä tarjouspyynnön syrjivyydestä
markkinaoikeuden tutkittavaksi vasta, kun tarjouskilpailu, jossa se ei ollut
antanut omaa tarjousta, oli tullut ratkaistuksi ja hankintapäätös on pantu
täytäntöön hankintasopimuksella, ei ollut käyttänyt muutoksenhakukeinoja
hankintojen oikeussuojajärjestelmän vaatimalla tavalla riittävän ajoissa.
Kyseistä yhtiötä ei pidetty ratkaisussa asianosaisena..
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• KHO 2018:27
• alalla toimivalla yhtiöllä oli tarjouspyyntöön kohdistuvan valituksen osalta
aiemmin voimassa olleessa hankintalaissa tarkoitettuun asianosaisasemaan
perustuva muutoksenhakuoikeus.
• Yhtiöllä ei ollut asianosaisasemaa hankintapäätökseen kohdistuvassa
muutoksenhaussa. Yhtiö ei ollut esittänyt sellaisia syitä, jotka olisivat
estäneet sitä jättämästä tarjousta. Asiassa ei siten ollut tullut esille
seikkoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa, että yhtiön mahdollisuudet
menestyä tarjouskilpailussa olisivat olleet unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla olemattomat yhtiön syrjiviksi
väittämien teknisten eritelmien tai vaatimusten takia.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• EUT: Grossmann Air Service, C-230/02
• mukaan tarjouskilpailuun osallistumisesta kiinnostuneella toimittajalla, joka
katsoo, että tarjouskilpailua koskevien asiakirjojen syrjiviksi väittämänsä
eritelmät ovat estäneet sitä osallistumasta tarjouskilpailuun, on oltava
mahdollisuus muutoksenhakuun myös tilanteessa, jossa toimittaja ei ole
osallistunut tarjouskilpailuun eikä ole jättänyt tarjousta.
• tällaisen yrityksen on kuitenkin käytettävä muutoksenhakukeinoja nopeasti ja
odottamatta hankintapäätöksen tiedoksiantoa tai hankintasopimuksen
tekemistä. Tällä tavoin muutoksenhakumenettelyjä voidaan käyttää erityisesti
siinä vaiheessa, jolloin virheellisiä hankintamenettelyjä voidaan oikaista.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Tosiseikat:
• Hankinnan kohde on jaettu kymmeneen toiminta-alueeseen
• Valittajat olivat jättäneet tarjouksen yhteen
• Toiminta-alueet olivat kuljetuspalvelun sisällön ja tarjouspyynnössä
asetettujen vähimmäisvaatimusten osalta samanlaisia ja poikkesivat toisistaan
lähinnä maantieteellisen alueen osalta.
• Valittajien mukaan TP oli epäselvä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: Valittajat eivät ole hakeneet muutosta epäselvänä pitämäänsä
tarjouspyyntöön kuin vasta hankintapäätöksen jälkeen myös niiden
toiminta-alueiden osalta, joihin valittajat eivät ole jättäneet tarjousta.
Valittajat ovat siten hakeneet muutosta epäselvänä pitämäänsä
tarjouspyyntöön vasta seitsemän viikkoa korjatun tarjouspyynnön
julkaisemisen ja noin viisi viikkoa tarjousten jättämiselle varatun
määräajan päättymisen jälkeen.
• Valittajat eivät ole esittäneet sellaisia syitä, jotka olisivat estäneet niitä
jättämästä tarjousta myös muihin kuin tarjoamaansa toimintaalueeseen
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: Valittajat eivät olleet osallistuneet tarjouskilpailuun eivätkä
myöskään osoittaneet pyrkineensä osallistumaan siihen muutoin kuin
tarjoamallaan toiminta-alueella. Valittajien ei ole katsottava
käyttäneen muutoksenhakukeinoja hankintojen
oikeussuojajärjestelmän vaatimalla tavalla riittävän ajoissa, jotta
valittajia tarjouskilpailuun näiden toiminta-alueiden
osallistumattomana tahona voitaisiin pitää asianosaisena.
• LOPPUTULOS: Valitus tutkittiin vain sen alueen osalta, josta valitttajat
olivat tehneet tarjouksen
20

Dynaaminen hankintajärjestelmä
• PÄÄASIA
• Tarjouspyynnön perusteella kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät
tarjoajat valitaan, eikä tarjouksia vertailla. Tarjouspyynnön perusteella
kuljetustilausten välittäminen ja jakaminen liikennöitsijöiksi valittujen
toimittajien välillä toteutetaan välityskeskusjärjestelmässä tiettyjen ja
vasta myöhemmin tarkemmin täsmennettävien kriteerien mukaisesti.
• MAO viittasi hankintalain 52 §:ään ja 93 §:ään
• Tarjouksia ei ole voinut vertailla nyt arvioitavana olevassa dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä toteutetussa hankintamenettelyssä.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Hankintayksikkö on jättänyt tarjousten keskinäisen paremmuuden otettavaksi
huomioon muiden seikkojen ohella vasta välityskeskuksen kunkin kuljetuksen
toteuttajan määräämisen yhteydessä.
• Hankintayksikön menettely on tarkoittanut sitä, että se ei ole tehnyt tai
aikonutkaan tehdä tarjoajien vertailusta hankintalain 123 §:ssä tarkoitettua
hankintapäätöstä, jollainen on kuitenkin tullut tehdä dynaamisen
hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa, toisin kuin eräin edellytyksin
puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa
•
•
•
•

HY ei ole toiminut hankintalain 52 §:n mukaisesti
Ei myöskään ole määrittänyt vertailuperusteita 93 §:n mukaisesti
TP on ollut hankintasäännösten vastainen
MAO kumosi hankintapäätöksen
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO:H238/2021
Dynaaminen hankintajärjestelmän henkilökuljetusten sekä
henkilökuljetuskalustolla toteutettavien tavarakuljetusten
hankkimiseksi
Valittaja: HY on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailusta sillä
perusteella, että valittaja olisi hankintamenettelyn aikana
tarjouksessaan ja hintaselvityksessään antanut virheellistä tietoa
alihankinnan käyttämisestä hankintapalvelun toteuttamisessa
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Valittaja: Dynaamisen hankintajärjestelmän kaksivaiheisuudesta johtuen
ainoastaan hankintajärjestelmän sisällä tehtyyn yksittäiseen hankintaan
liittyvät tarjousasiakirjat voidaan ottaa huomioon arvioitaessa alihankinnasta
annettujen tietojen oikeellisuutta
• MAO tieto alihankkijoiden käyttämisestä ja alihankkijoista voi olla olennainen
tieto dynaamisessa hankintajärjestelmässä, sillä dynaaminen
hankintajärjestelmä on hankintalain 49 §:n 1 momentin ja 51 §:n 1 momentin
mukaisesti avoin vain soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille, ja näiden
soveltuvuusehtojen täyttymisessä ehdokkaat voivat vedota alihankkijoidensa
voimavaroihin.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: Ehdokkaiden soveltuvuus tarkastetaan ja tähän liittyen yhteinen
eurooppalainen hankinta-asiakirja pyydetään hankintalain 51 §:n 1
momentin mukaisesti dynaamisen hankintajärjestelmän
perustamisvaiheessa ja tämän jälkeen, kun kiinnostuneet toimittajat
pyytävät osallistua perustettuun hankintajärjestelmään
• Lisäksi hankintalain 52 §:n 2 momentin mukaisesti hankintayksikkö voi
milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia
aiemmassa menettelyn vaiheessa hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan
lain 87 §:ssä tarkoitetun uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen
hankinta-asiakirjan tai lain 88 §:ssä tarkoitetut poissulkemisen ja
soveltuvuuden selvitykset viiden päivän kuluessa pyynnön
esittämispäivästä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: HY ei ole voinut osallistumishakemukset saatuaan tietää, perustuuko
tarjoajan ESPD-lomakkeella ilmoittama tieto alihankkijoiden käyttämättä
jättämisestä siihen, että alihankkijoita ei käytetä dynaamisen
hankintajärjestelmän keston aikana, vai siihen, että ehdokkaalla ei ole ollut
dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistuessaan tiedossa, käyttääkö se
dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana alihankkijoita.
• MAO: Tähän nähden sen, että hankintayksikölle on käynyt ilmi nyt kyseessä
olevan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen hankinnan hankintapäätöksen
jälkeen, että valittajat käyttävät tässä hankinnassa alihankkijoita tai että valittajien
liiketoimintamalli perustuu alihankkijoiden käyttämiseen, ei voida katsoa
osoittaneen valittajien dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa
antamien alihankkijoiden käyttämistä koskevien ESPD-lomaketietojen olleen
virheellisiä tai paikkaansa pitämättömiä
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO:H248/2021
• Dynaamisella hankintajärjestelmällä toteutettava geenitutkimuksen
palveluhankinta
• Asiassa oli arvioitava, onko HY menetellyt hankintamenettelyssä
tasapuolisesti ja syrjimättömästi sulkiessaan valittajan tarjouksen
tarjouskilpailusta ja katsoessaan voittaneen sekä tarjouskilpailussa
toiseksi tulleen tarjoajan tarjousten olleen tarjouspyynnön mukaisia
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Sovellettu hankintalain 74 §:ää ja 79 §:ää
• Arvioitu TP:n mukaisuutta ja HY:n oikeutta täsmentää tarjouksia
• Ei dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvää ulottuvuutta,
dynaaminen hankintajärjestelmä on vain ”taustalla”
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Ja vielä yksi MAO:n päätös, joka ei löydy hakusanalla ”Dynaaminen
hankintajärjestelmä”
• MAO 332/20
• Kysymys seuraamuksen määräämisestä
• Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen toimistokalusteiden
ja niihin liittyvien palveluiden tavarahankintaan
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: Tarjouspyyntö on ollut hankinnan kohteena olevan sohvan kokoluokan
osalta siten epäselvä, etteivät tarjoajat ole sen perusteella voineet antaa
keskenään vertailukelpoisia tarjouksia..
• Seuraamuksen osalta MAO arvioi valvontadirektiivin 89/665/ETY ja kansallisen
hankintalain suhdetta
• MAO: valvontadirektiivin 2 artiklan 3 kohdan mukainen automaattinen suspensio
koskee myös sellaisia EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja, joissa ei kansallisen lain
mukaan ole velvollisuutta noudattaa odotusaikaa. Valvontadirektiivin perusteella
hankintalaissa on voitu jättää säätämättä velvollisuudesta noudattaa odotusaikaa
tietyissä tilanteissa, mutta ei siitä, että näissä tilanteissa ei noudateta
automaattista suspensiota.
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Dynaaminen hankintajärjestelmä
• MAO: Hankintalain 156 §:n 1 momentin 3 kohdassa viitatun hankintalain
150 §:stä huolimatta on valvontadirektiivin välittömän oikeusvaikutuksen
perusteella mahdollista määrätä hankintasopimusta koskeva
tehottomuusseuraamus.
• Tehottomuusseuraamus oli siis mahdollinen, vaikka hankintalain mukaan
dynaamisessa hankintajärjestelmän sisällä tehtävässä hankinnassa ei
noudateta odotusaikaa (130 § 3 kohta)
• Eli tehottomuusseuraamus oli mahdollinen hankintalain 156 §:n 1 mom. 3
kohdan perusteella
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Ilmoitusvirheet
• MAO on oikeuskäytännössään katsonut ilmoitusvirheeksi:
• 1. Väärä hankintailmoitus

MAO 100/21
HY on 2020 julkaissut TED-tietokannassa laboratorio-, näytteenottotestauspalveluja koskevan EU-hankintailmoituksen

ja

Hankintailmoituksessa hankinnan pääasialliseksi CPV-koodiksi on ilmoitettu
85100000, Terveyspalvelut. CPV lisäkoodeiksi on ilmoitettu 85145000,
Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut ja 85148000, Lääketieteelliset
analyysipalvelut. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on
hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 4.000.000 — 5.000.000 euroa.
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Ilmoitusvirheet
• Edellä mainitut CPV-koodit kuuluvat hankintalain liitteen E kohdassa 1
tarkoitettujen palvelujen listaan. Myös hankintayksikkö on esittänyt
markkinaoikeudessa, että kyseessä on liitteen E mukainen palveluhankinta.
• Hankinnan ilmoitettu ennakoitu arvo on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaisen liitteen E 1 — 4 kohdassa tarkoitettuja sosiaalija terveyspalveluja koskevan kansallisen kynnysarvon 400.000 euroa.
• HY on julkaissut hankinnastaan tavara- ja palveluhankintoja koskevan EUhankintailmoituksen vakiolomaketta 2 käyttäen. Edellä todettu huomioon
ottaen hankinnasta olisi kuitenkin tullut julkaista sosiaali- ja terveyspalveluja
sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus vakiolomaketta 21
käyttäen.
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Ilmoitusvirheet
• 2. Väärä hankinnan laji
• MAO 336/19
• Hankintailmoituksissa on edellä selostetulla tavalla ilmoitettu päänimikkeeksi hankinnan
pääasiallista kohdetta vastaavan tavarahankinnan CPV-koodi. Sen sijaan hankintalajiksi
on hankintailmoituksissa merkitty rakennusurakka, joka ei ole vastannut hankinnan
pääasiallista kohdetta. MAO = hankintailmoitukset ovat myös hankintalajin ilmoittamisen
osalta olleet virheellisiä ja ristiriitaisia niissä ilmoitetun päänimikkeistön kanssa.
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Ilmoitusvirheet
• 3. Väärä CPV-koodi
• MAO 75/21
• hankintailmoituksessa käytetty hankintalaji on ilmaissut tarjoajille, että kysymys on ollut
pääasiassa palveluiden hankinnasta. Myös kun otetaan huomioon hankinnan kohteesta
tarjousasiakirjoissa esitetty, hankinnan pääasiallisena kohteena on pidettävä
palveluhankintaa. Hankintailmoituksessa on kuitenkin käytetty ainoastaan
tavarahankintojen CPV-koodia, jonka ilmaisema hankinnan kohde ei ole siten vastannut
ilmoitettua hankintalajia. Kyseinen CPV-koodi ei ole myöskään vastannut
hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön hankinnan kuvausta, jossa on ilmoitettu RMSjärjestelmän hankinnasta SaaS-palveluna. Myös hankinta-asiakirjoihin sisältyneen
sopimusluonnoksen perusteella kysymys on ollut palveluntarjoajan tietoverkon
välityksellä tarjottavasta palvelusta.
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Ilmoitusvirheet
• Hankinnassa on julkaistu hankintailmoitus, jossa CPV-koodi on ilmoitettu sillä tavoin
virheellisesti, ettei ilmoitusta ole tämän vuoksi ollut mahdollista löytää ainakaan
palvelukohtaista hakupalvelua käyttämällä. Vaikka hankintailmoitus on ollut kaikkien
mahdollisten tarjoajien luettavana hankintalaissa tarkoitetuissa tietokannoissa ja
ilmoituspaikoissa, ilmoitusten suuren lukumäärän vuoksi kaikkien hankintailmoitusten
seuraamista ei voida edellä todetuin tavoin pitää toimittajien kannalta vaikeuksitta
mahdollisena tai edes kohtuullisena.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• MAO:n ratkaisuja tilanteessa, jossa hankintayksikön
hankintapäätökseen oheistama valitusosoitus on ollut puutteellinen
tai virheellinen.
• Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä
tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• Hankintalain 126 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä
tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Pykälän
2 momentin mukaan valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antamiseen ja
korjaamiseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolain (434/2003) 7 luvussa
säädetään valitusosoituksesta ja oikaisuvaatimusohjeesta.
• Hallintolain 47 §:n 1 momentin mukaan päätökseen, johon saa hakea
muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava
valitusviranomainen (kohta 1), viranomainen, jolle valituskirjelmä on
toimitettava (kohta 2) sekä valitusaika ja mistä se lasketaan (kohta 3).
Pykälän 2 momentin mukaan valitusosoituksessa on selostettava
säännökset valituskirjelmän sisällöstä, liitteistä ja valituksen perille
toimittamisesta sekä valituksen käsittelystä perittävistä maksuista.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• MAO H34/2021

• Muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on
valituksen perillä olon ajankohdan osalta todettu seuraavaa: ”Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä.” Valitusosoituksessa ei ole ollut ilmoitusta markkinaoikeuden
aukioloajoista tai myöskään kellonaikaa, jolloin sen aukiolo päättyy.
• Hallintolain 47 §:n 2 momentti huomioon ottaen valitusosoituksen
vähimmäisvaatimuksiin ei kuulu sen ilmoittaminen, minä kellonaikana valituksen on
oltava perillä. Kun otetaan huomioon, että muutoksenhaun kohteena olevan
päätöksen valitusosoituksessa on käytetty ilmaisua ”ennen markkinaoikeuden virkaajan päättymistä”, ja että valtion virastojen, kuten markkinaoikeuden, aukioloajan on
valtion virastojen aukiolosta annetulla asetuksella (332/1994) säädetty olevan
arkipäivinä kello 8.00 — 16.15, valitusosoituksessa esitettyä ei ole voinut objektiivisin
perustein arvioituna käsittää siten, etteikö hankintalain 147 §:n 1 momentin
mukainen muutoksenhakuaika olisi päättynyt määräpäivänä kello 16.15.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• Saadun selvityksen perusteella valittajan sähköpostitse markkinaoikeuteen
toimittama valitus on saapunut oikeushallinnon sähköpostijärjestelmän
palvelimelle 4.12.2020 kello 21.58.47, jolloin se on ollut markkinaoikeuden
käytettävissä siten, että valituksen sisältävää viestiä on voitu käsitellä. Valitus
on siten saapunut markkinaoikeuteen kyseisenä päivänä vasta
markkinaoikeuden aukioloajan päättymisen eli kello 16.15 jälkeen, joten se on
jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• MAO 70/18

• Valitusosoitus:

• "Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
• Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
• Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on
saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
•

41

Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• MAO: Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukainen hankinta-asioissa
pääsääntönä oleva 14 päivän muutoksenhakuaika. Mainitussa
pykälässä on myös säädetty useita poikkeuksia hankintalain
mukaisesta pääsääntöisestä muutoksenhakuajasta. Hankintalain 147
§:n useat muutoksenhakuajat eivät mahdollista sitä, että
valitusosoituksessa voitaisiin mainita muutoksenhakuaika siten, että
siitä ilmenisi sen asian, johon valitusosoitus on liitetty,
muutoksenhakuaika yksiselitteisesti.
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Hankintapäätöksen valitusosoitukset ja
muutoksenhaku markkinaoikeuteen
• Sillä, että valitusosoituksessa oli mainittu useita
muutoksenhakuaikoja, ja että valittaja luuli hankintayksikön tehneen
hankintasopimuksen, jolloin noudatettaisiin 30 päivän
muutoksenhakuaikaa, ei ollut merkitystä arvioitaessa, oliko valitus
tullut tapaukseen sovellettavassa 14 päivän muutoksenhakuajassa.
• MAO:n oikeuskäytönnössä on lisäksi katsottu, että väärä osoitetieto
valitusosoituksessa, katuosoitteen osalta, ei vaikuttanut valitusaikaan,
kun sähköinen yhteystieto, jota valittaja on käyttänyt, on ollut oikea.
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• 1. MAO:n hankinta-asioiden käsittelyyn pandemialla on ollut vain
vähäinen vaikutus
•
•
•
•

Hankintamenettely kirjallisuus
Ei suullisia käsittelyjä
Siirtyminen Haipaan
Tehokkaat etätyövälineet

• 2. Vaikutuksia konkreettisiin hankintamenettelyihin MAO:n
ratkaisujen valossa
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• MAO 101/21
• Asiassa on valituksen johdosta kyse siitä, onko hankintayksikkö menetellyt
julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se
hankintailmoitusta julkaisematta neuvotellut valitun tarjoajan kanssa
koronavirusanalytiikkaan tarvittavien tilojen ja laitteistojen sekä niiden
tukitoimien vuokraamista koskevan hankintasopimuksen ehdoista sekä
päättänyt tehdä hankintasopimuksen neuvottelujen perusteella. Tarvittaessa
asiassa on lisäksi arvioitava, onko hankintayksikkö muuttanut
hankintasäännösten vastaisesti hankintasopimusta olennaisesti
sopimuskauden aikana ilman hankintasäännösten mukaista uutta
hankintamenettelyä.
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• HY on saanut sosiaali- ja terveysministeriön 19.8.2020 tekemistä
linjauksista ja eduskunnassa 2.9.2020 pidetystä infotilaisuudesta
tietoa, jota voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää hankintayksikölle
ennalta arvaamattomana ja jonka voidaan katsoa vaikuttaneen sekä
esisopimuksen että suorahankintaa koskevan hankintapäätöksen
sisältöön
• Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on lisäksi otettava huomioon
hankintapäätöksessäkin viitatun koronaepidemian luonne ja tämän
vaikutukset koronatestausten tarpeisiin
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• MAO katsoo, että hankintasäännöksissä säädettyjä määräaikoja ei ole voitu
noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.
• MAO katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia
hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti siltä osin, kuin se on
valituksenalaisessa hankintapäätöksessään varannut itselleen
mahdollisuuden ottaa kilpailuttamatta ja itse määrittelemillään ehdoilla
käyttöön sellainen optio, joka muodostaa suorahankintaan perustuvasta
sopimuksesta voimassaoloajaltaan laajemman, kuin mitä on ollut
valituksenalaista hankintapäätöstä tehtäessä ehdottoman välttämätöntä.
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• MAO kumosi hankintasopimuksen optiokauden osalta
• MAO 102/21
• Asiassa on valituksen johdosta kyse siitä, onko hankintayksikkö menetellyt
julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on
suorahankintapäätöksellään 13.5.2020 § 28 päättänyt hankkia COVID-19 PCR näytteiden kuljetusta, analysointia ja analyysien tulosten ilmoittamista
koskevat palvelut suorahankintana X Oy:ltä ajalla 1.6.2020 — 31.12.2020.
• MAO katsoi, että suorahankinnan edellytykset täyttyivät
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Covid-19 pandemia ja julkiset hankinnat
• MAO H282/2021
• MAO hyväksyi hankintamenettelyn keskeyttämisen muuttuneen
suojavälinetarpeen perusteella
• Hankinnan kohde ja tarkoitus huomioon ottaen on selvää, että hankittavien
suojavisiirien tarve on ollut kytköksissä covid-19-pandemian etenemistahtiin
ja erityisesti sitä seuraavan hoitotarpeen kehittymiseen sekä
terveydenhuollon ammattilaisten suojavisiirien kulutukseen. Pandemian
etenemisessä on voinut olla vaihtelua lyhyelläkin aikavälillä. Todettu
huomioon ottaen suojavarusteiden tarpeen muuttumisen kolmen kuukauden
aikana ei lähtökohtaisesti voida katsoa olevan valittajan esittämin tavoin
epäuskottavaa.
49

Kiitos

• Ville Parkkari
• Markkinaoikeus
• ville.parkkari@oikeus.fi
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