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Mihin terveydenhuollossa ollaan menossa 
?

Palvelujen ostaminen ja tuottaminen eriytyvät
Potilasvirtojen ohjaus siirtyy maksajalle ts. kunnalle
Tuotannon ohjaus markkinasignaalien perusteella

Tuotanto keskittyy ydinosaamisen ympärille
ulkoistaminen, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen

Lääketieteen ja tietotekniikan kehitys 
mahdollistavat uudet rakenteet
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Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat

Toimintaympäristö
Visio
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Kuntayhtymät ja
kuntien osakeyhtiöt
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1. Palvelustrategia

3.Tarjous- ja sopimus-
prosessi

2.Palveluanalyysi 
ja –vaihtoehdot

4.Sopimusvalvonta 
ja –yhteistyö

Palvelujen hankinta
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Hankintalainsäädännön periaatteet

Kilpailun aikaansaaminen

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön 
kohtelu

Julkisuus ja avoimuus
Avoimet ja toimivat markkinat
Reilu kilpailu
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Julkiset hankinnat ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista (1505/92)

Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja 
palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista 
(380/98)

Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista (381/98)



Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund

Hankintaprosessi
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu
Hankinnasta ilmoittaminen
Tarjouspyynnön laatiminen
Tarjouspyynnön lähettäminen

Tarjousten vastaanottaminen
Tarjousten avaaminen
Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen (I vaihe)
Tarjousten sisällön tarkistaminen

Tarjousten vertailu (II vaihe)
Hankintapäätöksen tekeminen

Hankintapäätöksestä ilmoittaminen
Hankintasopimuksen tekeminen
Jälki-ilmoitus
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Kynnysarvot

€ uro

Tavarahankinnat 249 681
Palveluhankinnat 249 681
Rakennusurakat 6 242 028
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Hankinnan hinta ja kynnysarvon 
ylittyminen

Perusteena on sopimuksen kokonaisarvo 
tai toimittajalle maksettava kokonais-
korvaus”

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: 
Arvioitu arvonlisäveroton arvo eli kynnysarvo 
lasketaan  kuukausihinta x 48.  Määräaikainen, 
alle 4 vuoden sopimus: kk-hinta x 
voimassaolokuukaudet
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Tarjouspyyntö

Ostettava palvelu ja valintakriteerit on 
kyettävä määrittelemään  
Määrittelyllä ei saa suosia ketään kuten
esim. aikaisempaa toimittajaa

Kilpailuneuvosto: Tarjouspyyntö on 
laadittava siten, että se tuottaa 
yhteismitallisia ja toisiinsa verrattavissa 
olevia tarjouksia. Siinä on annettava riittävät 
ja yhtäläiset tiedot yhteismitallisten 
tarjousten saamiseksi
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Tarjouksen valintaperusteet

valintaperusteet on ilmaistava 
tarjouspyynnössä

1. kokonaistaloudellisesti edullisin

2. hinnaltaan halvin
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Tarjouskilpailun valintaperusteet

Kokonaistaloudellisuuden (kuten hinta-
laatusuhde) arvioinnin perusteet:

mikäli mahdollista, tärkeysjärjestyksessä

mikäli mahdollista, myös painoarvot

mikäli mahdollista  keskinäinen painotus  ( 
prosentteja tai pisteytys)
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Kokonaistaloudellisen 
edullisuuden arviointiperusteita

hinta
tuotteen laatu
käyttökustannukset
tekniset ratkaisut
huollon saatavuus
toimitusaika
toimitusvarmuus
ympäristökysymykset
muut vastaavat seikat
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Tarjousten käsittelystä

Tarjousten vertailussa saa käyttää vain niitä
valinta- ja arviointiperusteita, jotka ilmenivät 
tarjouspyynnöstä.

Vertailu on tehtävä tarjoajien kannalta 
tasapuolisesti ja syrjimättä

Tarjousten täsmentämispyynnöt (täydennykset, 
selvennykset) mahdollisia, mutta eivät saa 
johtaa tarjousten parantamiseen kuten 
tinkimiseen.
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Tarjouskilpailusta voidaan sulkea 
pois tarjoaja

joka on laiminlyönyt verojen tai 
lakisääteisten sosiaalimaksujen 
suorittamisen
jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita 
edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi
joka on ammattinsa harjoittamisessa 
syyllistynyt vakavaan virheeseen
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Avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä

neuvotteleminen tarjoajien kanssa kielletty
selventävät keskustelut osapuolten kesken 
kuitenkin sallittu
liian kallis: jatkoneuvotteluilla voidaan pyrkiä
esimerkiksi alentamaan hankkeen 
kokonaiskustannuksia karsimalla suunnitelmia
kaikilla tarjoajilla kuitenkin oltava tasapuoliset 
mahdollisuudet osallistua tällaisiin 
neuvotteluihin
tinkimiskierrokset kielletty
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Hankintapäätös

Tarjouspyynnöstä ilmenevin perustein tarjousten vertailun 
jälkeen, valitaan edullisin tarjous.

Päätös on perusteltava:
miten asetettuja kriteerejä on sovellettu (onko soveltaminen 
tapahtunut tasapuolisesti ja syrjimättä)
mainitsematta jääneitä kriteerejä ei saa soveltaa

Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään.

Hankintapäätös on annettava muutoksen-hakuohjein tiedoksi 
tarjouksentekijöille => Muutosta voi hakea markkinaoikeudelta 
14 p:n kuluessa tiedoksisaannista => Jatkovalitus: KHO
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Suorahankinta: vain erityisestä
syystä (HankintaL 5 § 2 mom.)

Erityisiä syitä voivat olla:

hankinnan vähäinen arvo

kilpailuttamiskustannukset ylittävät kilpailulla 
mahdollisesti saavutettavan edun

avoimessa/rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu 
lainkaan tarjouksia

äärimmäinen kiire 

palvelusopimukseen liittyvä lisätilaus tietyin 
edellytyksin

palveluhankinnan toisinto (optio)
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Hankintayhteistyö

Hankintarenkaat
Yhteinen tarjouskilpailu, päätös kuitenkin 
erikseen

Kuntien yhtiömuotoiset hankintayksiköt
Kuntien kokonaan omistama osakeyhtiö

Yhteistoiminta yksityisen sektorin kanssa
IT palvelut, mukana yksityinen yhtiö 60%

Kuntalakiin perustuva yhteistoiminta
Yhteislautakunta, vapaaehtoinen kuntayhtymä



Eero Linnakko ja Salme Sauvonsaari, Suomen Kuntaliitto 
 

IT HANKINNAT JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Julkisten sairaaloiden ja terveyskeskusten IT laite- ja ohjelmistohankinnat, kuten kaikki muutkin  
hankinnat, kuuluvat julkisista hankinnoista annetun jo vuonna 1994 voimaan tuleen 
hankintalainsäädännön piiriin. Laki ei sinänsä ole vaikeaselkoinen, mutta tilanteet vaihtelevat ja 
vanhat tavat pysyvät. Siksi useat terveydenhuollon IT hankinnat on markkinatuomioistuimessa 
todettu puutteellisesti toteutetuiksi tai jopa lain vastaisiksi. Tästä on ollut harmia sekä 
järjestelmien hankkijoille että toimittajille.     

Tausta 
 
Terveydenhuollossa ei voida enää toimia ilman IT tekniikkaa. Esimerkiksi uusien kuvantamis 
laitteiden kuvia ei voi käsitellä tai arkistoida kuin digitaalisesti. Nämä arkistot on yhdistettävä 
sairauskertomuksiin, jolloin myös sähköisen sairauskertomuksen tarve kasvaa. On määriteltävä eri 
perusjärjestelmien väliset rajapinnat jotta tiedonvaihto eri järjestelmien välillä olisi mahdollista. 
Sovellutuskehitysprojektit ovat suuria ja kalliita. Omia sovellutuksia ei enää kehitetä ja IT 
kustannukset nousevat helposti 3% -5% kokonaiskäyttökustannuksista.  
 
Ennen oli toisin. Ensimmäiset sairaaloiden tietojärjestelmät toteutettiin useimmiten omana työnä 
omissa IT yksiköissä; laitteitta hankittiin mutta ohjelmistot tehtiin itse. Vaikka IT ala on nyt 
nopeasti kehittyvä teknologiaveturi, ei terveydenhuollon tietojärjestelmien 30 vuotta kestäneen 
historian aikana perusjärjestelmiä ole pahemmin vaihdettu. Tietojärjestelmät ovat osa 
infrastruktuuria ja niiden käyttöikä on pitkä, koska järjestelmän vaihtamiseen liittyy suuria 
investointi ja oppimiskustannuksia. Mikrotietokoneiden läpimurto 80 ja 90 luvuilla loi edellytykset 
myös kevyempien perusterveydenhuoltoa palvelevien IT järjestelmien kaupallisesti kannattavaan 
toteuttamisen. Tietoverkot mahdollistivat ja loivat tarpeen integroida järjestelmiä alueellisesti yli 
organisaatiorajojen ja samalla tarpeen hankkia uusia aikaisempaa uudenaikaisempia IT ratkaisuja.  
 
Useimmiten itse toteutetun ratkaisun tilalle olaan nyt hankkimassa järjestelmä markkinoilta tai 
ulkoistamassa koko tai osa IT toimintaa. Myös aluetietojärjestelmien käyttöönotto on tuomassa 
uusia toimijoita näille markkinoille. Samalla on paljastunut, että osin historiallisista syistä 
markkinoiden pelisääntöjä ei tunneta.  
 
Jos ja kun IT hankinta tulee ajankohtaiseksi, on liikkeelle syytä lähteä koko alueen kattavasta IT 
strategiasta. Sen perusteella tehdään tarveanalyysit ja kartoitetaan erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Jos 
IT hankinata on osa tätä ratkaisua, on käynnistettävä tarjous- ja sopimusprosessi unohtamatta siihen 
liittyvää sopimusvalvontaa ja –yhteistyötä (hankintaprojekti) ja sitä seuraava käyttöönottoprojektia. 
Hankinta on syytä toteuttaa tarkasti voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä noudattaen.   

Hankintalainsäädäntö 
 
Hankintalain mukaan kaikki julkiset hankinnat kuntien tai oman kuntayhtymän ulkopuolelta on 
kilpailutettava. Lain pääperiaatteita ovat kilpailuasetelman selkeys ja se, että valintaprosessi on reilu 
niin ettei eri tarjoajia syrjitä. Suomessa vain arvoltaan vähäistä hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. 
Vähäisen arvon esimerkkiarvona on pidetty noin  2000 €, jolla summalla harvemmin saa IT 
ratkaisuja. On myös muistettava, että kynnysarvon n. 250 000 € ylittävät tarjouspyynnöt on 
avoimen menettelyn mukaisesti julkaistava myös virallisessa lehdessä.  
 



Tarjousprosessin tärkein vaihe on itse tarjouspyynnön laatiminen. Siinä määritellään, mitä 
pyydetään tarjottavaksi ja mitkä ovat tarjouskilpailun ratkaisuperusteet. Suositeltavaa on, että 
tarjouspyyntö suunnitellaan huolella ja valmistellaan yhteistyössä hankinnan ammattilaisten ja 
järjestelmän käyttäjien kanssa. Tärkeintä on määritellä selkeästi se mitä halutaan sisältäen sekä IT 
ohjelmistot, laitteet ja /tai hankintaan liittyvät palvelut hankintapäätöstä seuraavan neljän vuoden 
aikana. Koska IT tuotteet ovat monimutkaisia on syytä käyttää valmiitta yleisen tason määrittelyjä 
mutta niin, ettei määrittelyä suoraan kopioida jonkun toimittajan tuotemäärittelystä.  
 
Suuret IT hankkeet on syytä toteuttaa erillisenä hankintaprojektina. Projekti tai työryhmä, joissa  
käytännössä IT hankintoja valmistellaan ei kuitenkaan ole virallisesti hankintayksikkö. Kuntalain 
mukainen hankintayksikkö voi olla kunta, kunnan sisäinen sen organisaatioon kuuluva lautakunta 
tai toimikunta. Hankintayksikkö voi olla myös kuntien yhteislautakunta tai sitten yhtiö, jonka kunta 
tai kunnat omistavat.. Jos hankinnat kunnissa on keskitetty voi materiaalihallinto tai muu 
hankintaorganisaatio olla kunnan hankintayksikkö, joka auttaa muita hallinnon sektoreita hankinta 
asiantuntemuksellaan. Tällaisen yksikön osana voi hyvin olla myös IT hankintoihin erikoistunut 
ryhmä. Hankintarengas ei ole hankintayksikkö 
 
Toiseksi tarjouspyynnössä on kerrottava millä perusteilla valinta tullaan tekemään niin, että kaikki 
valintaperusteet ja niiden painoarvot on selvästi kerrottu. Hankintalain mukaan peruste voi olla joko 
halvin hinta tai hankinnan kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikkien olennaisten valintaan 
vaikuttavien tekijöiden on ilmettävä tarjouspyynnöstä, eikä tarjouspyynnön ehtoja saa enää muuttaa 
kesken tarjouskilpailun.  
 
Muita kuin hintaan liittyviä valintaperusteita voivat olla esimerkiksi toimitusvarmuus, toimitusaika, 
tuotteen laatu, tekniset ansiot, ja tuotteen elinkaarikustannukset. Vain tarjouspyynnössä lueteltuja 
valinta- ja arviointiperusteita voidaan käyttää tarjousten arvioinnissa. Eri tekijöille voidaan antaa 
painoarvot mutta niiden perusteiden on oltava yksilöityjä. Vertailu on tehtävä tasapuolisesti 
syrjimättä ketään tarjoajista, valinnassa ei saa  myöskään suosia paikallista  tai nykyistä tuottajaa. 
Mikäli tarjoaja saa julkista tukea, on tuki otettava tarjousten vertailussa huomioon. 
 
Yleensä toimittajan valinta tehdään ns. kokonaistaloudellisesti edullisten vaihtoehtojen välillä. 
Halvin hinta voi olla valintakriteerinä vain jos hankitaan standardituote (esim. käyttöjärjestelmä). 
Tilattavan tuotteen ominaisuuksien tarkka määrittely, valintakriteerien asettaminen ja niiden 
etukäteen tehty arvottaminen auttavat sekä toimittajaa vastaamaan tarjouspyyntöön että saapuneiden 
tarjousten vertailua.  
 
Tarjous, joka ei täytä tarjouspyynnön ehtoja, on aina hylättävä. Neuvotteleminen ja tinkiminen 
tarjoajien kanssa on myös kielletty, mutta selventävät keskustelut ovat sallittuja. Esimerkiksi, jos 
tarjoukset ovat liian kalliita, voidaan kaikkien tarjoajien kanssa neuvottelemalla alentaa hankkeen 
kustannuksia karsimalla suunnitelmia. Kaikki yhdelle tarjouksentekijälle annettu lisäinformaatio on 
toimitettava myös muille tarjousten tekijöille.  
 

IT ratkaisun valinta 
 
Tarjouspyynnön perusteisiin perustuen hankintayksikkö esittää valittavaksi kaikkien 
valintaperusteiden mukaan edullisimman tarjouksen. Vertailusta on syytä laatia erillinen muistio. 
Kirjallisessa hankintapäätöksessä on perusteltava se miten asetettuja kriteerejä on tarjousvertailussa 
sovellettu. Tarjouspyynnössä mainitsematta jääneitä kriteerejä ei päätöksen perusteina saa käyttää 
vaikka ne olisivatkin valinnan kannalta tärkeitä. Asia on mietittävä etukäteen, sillä jälkiviisaus ei 
auta vaan saattaa johtaa hankinnan markkinatuomioistuimeen. Päätös on annettava tiedoksi 



muutoksenhakuohjein 14 päivän sisällä. Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on 14 pv. 
päätöksen tiedoksisaannista. Samassa ajassa toimittaja voi tehdä oikaisuvaatimuksen asiaa jo 
käsitelleelle hankintayksikölle kuntaan. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja,  joka ei ole maksanut verojaan tai SOTU maksuja ja 
/tai  jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita  edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi tai  joka on 
ammattinsa harjoittamisessa aikaisemmin syyllistynyt vakaviin virheisiin. Hankintaprosessissa 
vääryyttä kärsinyt tai niin tunteva tarjoaja voi aina hakea oikeutta markkinatuomioistuimesta.  Jos 
vääryys voidaan osoittaa tapahtuneen, joudutaan toimittajalle maksamaan sakkoa tai korvausta. 
Ikävää tässä on, että aiheettomasta valituksesta ei synny korvausvelvollisuutta valittajalle, vaikka 
sen vuoksi suurikin hankita olisi viivästynyt ja aiheuttanut tilaajalle kustannuksia. 
 
Hankintasopimusten sisältö on jo laiteinvestointihankintojen yhteydessä vakiintunut. Siinä tulee 
mainita sopimuskumppanit ja mistä sovitaan (mitä, laajuus, laatu), säännöt, suunnitelmat ja 
salassapito. Keskeinen kohta on hankinnan hinta (maksaja, maksut, ennakot, tilitykset, 
viivästyskorko ja hinnan tarkistukset). Sopimuksen toteutumisen valvonta tulee myös kirjata 
sopimukseen (kuka, menetelmät, laadun valvonta) ja sekä ehdot sopimuksen purkamiselle, sen 
voimassaolo aika, toimitusten hyväksymismenettelyt ja erimielisyyksien ratkaisutapa. 
 
Erotukseksi yksityisoikeudellisista sopimuksista julkiseen hankintaan liittyvät asiakirjat ovat 
pääsääntöisesti aina julkisia ja ne on pyydettäessä annettava tiedoksi. Tarjouspyyntö tulee 
julkiseksi, kun se on allekirjoitettu ja varmennettu. Tarjoukset ovat kuitenkin salaisia, kunnes 
hankintapäätös tai sopimus on tehty. Hankintapäätösteksti ja hankintasopimukset ovat julkisia 
tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen. 
 

Hankintayhteistyö 
 
Hankintalain mukaan kilpailuttamisvelvoite ei ulotu kuntien omaan toimintaan eikä 
yhteistoimintaan muiden kuntayhteisöjen kanssa. Vaikka kunnat suhtautuvat kilpailuttamiseen 
myönteisesti on niillä myös monenlaisia vaihtoehtoja järjestää toimintaansa myös yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa ilman kilpailuttamista. 

Hankintarenkaat 
 

Kunnat voivat hoitaa sopimusperusteisesti yhteisiä asioitaan ilman selvää organisaatiomuotoa. Ne 
voivat esimerkiksi järjestää yhteisen tarjouskilpailun. Paikallista päätöksentekoa ei silti voi siirtää 
kunnalta toiselle. Hankinnasta vastaavien viranhaltijoiden kesken neuvotellaan ja  käytännön 
hankintarutiinit toteutetaan valtakirjojen nojalla. Hankintarenkaiden yhteishankinnat ovat 
luonteeltaan joko puitesopimuksia, joiden nojalla kunnat hankintasopimuksen aikana toteuttavat 
hankintojaan tai sitten nimenomaisia kuntia sitovia ratkaisuja. Lopullinen päätösvalta on kuitenkin 
kunnissa ja vain niiden tekemistä päätöksistä voi valittaa.  

 
Esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmähankinnoissa on ilmennyt valituksia, joissa toimittaja 
vetoaa siihen, että  jonkin, esim. sairaanhoitopiirin hieman aikaisemmin tekemällä hankinnalla olisi 
jo lyöty lukkoon keneltä järjestelmät on hankittava, jotta vältyttäisiin eri tiedonsiirtojärjestelmien 
yhteen kytkemisen välisiltä ongelmilta. Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden 
turvaamiseksi sisältää ehdotuksen siitä, että vastaisuudessa mahdollisesti asetustasoisesti 
säädettäisiin terveydenhuollon yksiköiden yhteistyöstä, mikä tullee vaikuttamaan myös 
yhteensopivien järjestelmien hankintoihin. Näiden suunnitelmien valmistumista odoteltaessa on 

 

 

 



hankintarenkaiden hyväksikäyttö varteenotettava vaihtoehto myös kuntien ja sairaanhoitopiirien 
kesken suurempia järjestelmähankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa.  
 
Ylipäätään olisi selvitettävä voidaanko hankintoja toteuttaa yhdessä. Jos suunnitelmiin kuuluu 
hankintojen tekeminen eri vaiheissa ja eri yksiköissä on kunkin erillisen hankinnan sisältö 
määritellä sellaiseksi, etteivät ne anna sijaa mahdollisten valitusten menestymiselle.  
  

Kuntien yhtiömuotoiset hankintayksiköt   
 
Yksityisoikeudellisessa yhteistoiminnassa kunnat voivat yhteisin sopimuksin perustaa osakeyhtiön 
niissä rajoissa kuin kuntalain toimialasäännös sen sallii. Sen mukaan yhteisellä yhtiöllä ei saa olla 
puhtaasti teollista tai kaupallista luonnetta. Yhtiöjärjestys osoittaa yhtiön. yleishyödyllisen tai 
tukiluonteisen toiminta-ajatuksen. Se puolestaan, voiko kunta tällaiselta yhtiöltä hankkia suoraan 
kilpailuttamatta, riippuu hankintalaista. Hankintalain 2 §:ssä on hankintayksikön määritelmä. Kuntien 
viranomaisten ja liikelaitosten lisäksi siellä on erikseen mainittu "Oikeushenkilöt, joiden katsotaan 
kuuluvan julkishallintoon" ja jotka on "perustettu huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa 
ilman teollista tai kaupallista luonnetta." Lisäksi edellytetään, että oikeushenkilö joko saa pääasiallisen 
rahoituksensa julkisyhteisöltä tai on sen valvonnassa. Yhtiöjärjestyksessä määritellään yhtiön 
toiminnan tarkoitus, kuten jonkin kunnallisen tehtäväkokonaisuuden hoito. 

 
Tällainen yhtiö voi palvella jokaista jäsenkuntaa sen hankinnoissa ilman että palvelu tulee 
kilpailuttaa. Hankintalain ja kilpailunrajoituslain mukaan edellytyksenä on myös, että yhtiö toimi 
vapailla markkinoilla vain minimaalisesti ja palvelee pääsääntöisesti vain omistajakuntiaan. 
 

Yhteistoiminta yksityisen sektorin kanssa 
 
Toimialansa puitteissa kunnille on sallittua monipuolinen yhteistyö myös yksityisen sektorin 
kanssa. Etenkin, jos paikallisia palveluita on puuttunut, kunta on yhteistoiminnassa yrityksen tai 
yritysten kanssa voinut sellaisia kehittää. Vuonna 2001 Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, 
että kunnan toimialaan voi kuulua sellaisen yhtiön perustaminen, jonka tehtävänä on tuottaa IT 
palveluja ja alan osaamista kuntien välittömiin sisäisiin tarkoituksiin. Kyseinen yhtiö oli sovittu 
perustettavaksi siten, että yksityinen yritys omisti siitä 60 % ja kukin neljästä jäsenkunnasta 10 %, 
yhteensä 40 %.  
 
Vaikka siis KHO arvioi tällaisen myös taloudelliseen tulokseen tähtäävän  toiminnan kuuluvan 
kunnan toimialaan, ratkaisematta jäi, kuinka pitkiä sopimuksia voidaan yritystä perustettaessa 
tehdä, ja milloin palveluja täytyy ryhtyä kilpailuttamaan sen mukaan kuin julkisista hankinnoista 
annetussa laissa tarkoitetaan. Asiassa on poikkeuksellista se, että kyseisen yhtiön osakkeista 60 % 
oli markkinoilla voittoa tavoittelevalla osakeyhtiöllä. 

 
Asia ratkaistiin kuntalain nojalla. Hankintalain perusteella ei valitettu eikä ratkaisussa siten pohdittu 
asiaa hankintalain 2 §:n kannalta. Nähtäväksi jää, miten KHO suhtautuisi, jos yrittäjät 
tulevaisuudessa valittaisivat ko. perustetun yhtiön yksinoikeudesta saada alueella kaikki kuntien IT 
-alan hankinnat ja oikeudesta siten sivuuttaa muut IT alan yrittäjät. 
 

Kuntalakiin perustuva yhteistoiminta 
 



Kuntien keskinäisestä julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta on tehtävissä sopimuksia siten kuin 
kuntalain 76 ja 77 §:ssä on säädetty (julkisoikeudellinen sopimus).  Tarkoituksena voi olla  
alueellisen palvelu- tai hallintotoiminnan hoitaminen, jolla tavoitellaan toiminnan tehostamista, 
suurtuotannon tai erikoistumisen etuja. Kuntalaissa säädetään, miten yhteinen hallinto tällöin 
organisoidaan yhteislautakunnan alaisuuteen esimerkiksi niin että se voi toimia yhden kunnan 
liikelaitoksena, tai vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Tyyppiesimerkki yhteislautakunnasta on, että 
”yksi kunta” tekee päätöksiä muiden puolesta ja yhteistyökunnilla on edustajansa lautakunnassa. 
Päätösvalta voi siis siirtyä peruskunnilta. Myös julkisen vallan käyttöä  on silloin kuntalain 76 §:n 
nojalla luovutettavissa kunnilta toiselle tai perustettavissa yhteisiä virkoja. 

 
Kunnat voivat kulloisenkin yhteisen tehtävän hoidon puitteissa suoraan, kilpailuttamatta ostaa 
palveluja toisiltaan tai yhteisorganisaatiolta, ja yhteisorganisaatio puolestaan jokaiselta mukana 
olevalta kunnalta. 
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