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Suorahankinta on kiinnostava poikkeus julkisten hankintojen maailmassa, jossa kilpailuttaminen on 
selvä lähtökohta: kyse on kilpailuttamatta tehdystä ja samalla hankintasääntelyn tavoitteiden vastaisesta 
hankinnasta. Kaikki tosielämän olosuhteet eivät kuitenkaan taivu hankintakilpailutusten järjestämiseen, 
minkä takia suorahankinnasta on tehty mahdollista. Hankintalainsäädäntö määrittääkin tietyt perusteet, 
joiden toteutuessa hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan. Perusteista yksi on äärimmäisen kiireen 
suorahankintaperuste, joka on noussut ajankohtaiseen asemaan koronaviruspandemian aiheuttamissa 
erityisissä olosuhteissa. 

Tämän lainopillista tutkimusmenetelmää hyödyntävän tutkielman tavoitteena on selvittää 
kilpailuttamisvelvollisuuden ja suorahankinnan erityistä suhdetta. Tarkoituksena on selvittää 
suorahankinnan oikeudellisia edellytyksiä yleisellä tasolla sekä erityisesti hankintalain 40.2 § 4 kohtaa 
eli äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta sovellettaessa. Tutkielmassa etsitään vastauksia 
kysymyksiin siitä, missä tilanteissa julkinen hankinta on kilpailutettava, ja milloin taas suorahankinta voi 
tulla kyseeseen. Lisäksi tutkielmassa pohditaan kilpailuttamisen ja kilpailuttamatta jättämisen rajalla 
esiintyviä oikeudellisia ongelmakohtia. Tutkielman aineistona käytetään hankintasääntelyn, 
lainvalmisteluaineiston ja oikeuskirjallisuuden ohella tuomioistuinratkaisuja. 

Keskeiseksi havainnoksi voidaan nostaa suorahankintaperusteiden moninaisuuden ja samanaikaisen 
yksityiskohtaisuuden sekä abstraktiuden, jotka tuottavat haasteita perusteiden soveltamiselle 
tosielämän hankintakäytännössä. Hankintasääntely tuntee perusteet suorahankinnan tekemiselle niin 
hankinnan erityisten olosuhteiden kuin hankinnan kohteen ainutlaatuisuudenkin perusteella. Perusteet 
sopivat kuitenkin vain tietynlaisiin tilanteisiin ja hankintojen kilpailuttamisvelvollisuudesta kumpuava 
ankaran suppea tulkinta rajaa mahdollisuudet suorahankinnan tekemiselle pieniksi. Suorahankintoja 
koskeva sääntely on tiukkaa ja joustamatonta, mikä voi aiheuttaa käytännön haasteita ja myös 
lainvastaisia suorahankintoja. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen havaittiin koostuvan viidestä ulottuvuudesta: sopimuksen 
tekemisen ehdoton välttämättömyys, äärimmäinen kiire, ennalta arvaamattomuus, kiireen 
riippumattomuus hankintayksiköstä sekä määräaikojen noudattamisen mahdottomuus. Jotta 
suorahankinta voidaan toteuttaa lainmukaisesti äärimmäisen kiireen perusteella, on kaikkien 
ulottuvuuksien toteuduttava samanaikaisesti. Monissa kiireperustetta koskevissa 
tuomioistuinratkaisuissa edellytykset suorahankinnalle näyttävätkin jäävän kiinni vain yhdestä 
ulottuvuudesta. Koronaviruspandemiaa koskevissa suorahankinnoissa tarkastelun alla on erityisesti 
ennalta arvaamattomuus, jonka merkitys on ajan myötä muuttanut muotoaan. Voidaan todeta, että 
koronakriisi oli alkuvaiheessaan hankintayksiköillekin ennalta arvaamaton, mutta pandemian jatkuessa 
jo toista vuotta, on ennalta arvaamattomuuteen suhtauduttava selvästi kriittisemmin. 
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hankintamenettely 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaiheen tausta ja esittely 

Julkinen sektori tekee valtiovarainministeriön avion mukaan joka vuosi noin 35 miljardin euron 

edestä julkisia hankintoja1. Kyse on hankintaviranomaisten markkinoilta käytännössä 

verovaroilla tekemistä hankinnoista, joita säännellään tarkasti niin EU:n tasolla kuin 

kansallisestikin. Kansallisen julkisten hankintojen strategian 20202 mukaan julkisia hankintoja 

tulisi kehittää mm. strategisen johtamisen ja hankintataitojen edistämisen keinoin. Kyse on siis 

merkittävästä valtiontalouden osa-alueesta, jonka kehittäminen on yksi pääministeri Sanna 

Marinin hallitusohjelman tavoitteista. 

Julkisia hankintoja tehdään hankintayksiköissä, joista ilmeisimpiä lienevät valtion ja kuntien 

viranomaiset. Lisäksi hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtion liikelaitokset ja 

julkisoikeudelliset laitokset. (HankL 5 §.) Erilaisissa hankintayksiköissä tehdyillä julkisilla 

hankinnoilla on erityisesti kokonaisuutena tarkastellen tärkeä merkitys julkisten varojen käytön 

kannalta. Muun muassa siksi julkisia hankintoja säännellään tarkasti: lain julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) tavoitteita ovat 

julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen 

tekeminen ja yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien 

turvaaminen julkisiin hankintoihin kohdistuvissa tarjouskilpailuissa (2.1 §). Taustalla vaikuttaa 

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta3 ja sen tavoitteet tavaroiden ja palvelujen vapaasta 

liikkuvuudesta sekä sijoittautumisvapaus. Hankintasääntelyllä ei siten pyritä ainoastaan 

kansallisen talouden tehostamiseen, vaan tarkoituksena on luoda talouskasvua ja parantaa 

kilpailukykyä myös koko Euroopan unionin alueella.4 

Hankintalain erinäisistä pyrkimyksistä huolimatta (tai niistä johtuen) julkisten hankintojen 

toteuttaminen ja tarjouskilpailuihin osallistuminen voidaan kokea monimutkaiseksi ja 

hankalaksi. Olen työelämässä kuullut tarjouskilpailuista kiinnostuneilta yrittäjiltä tai yrityksen 

                                                 
1 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:25, s. 9. 
2 Valtiovarainministeriö 2020, s. 3. 
3 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (konsolidoitu toisinto) 2016/C 202/01 
4 HE 108/2016 vp, s. 70. 
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edustajilta kommentteja siitä, kuinka hankintaprosessi on hankala, aikaa vievä tai vaikeasti 

ymmärrettävä prosessi. Samankaltaisia ongelmia koetaan myös hankintayksiköissä: 

hankintalakia koskevassa talousvaliokunnan mietinnössä hankintojen todettiin olevan haastavia 

kokonaisuuksia, jotka edellyttävät oikeudellisen osaamisen ohella myös substanssiosaamista 

hankinnan kohteeseen liittyen. Mietinnön mukaan vaikeuksia kohdataan erityisesti 

pienemmissä hankintayksiköissä, joissa hankintoja tehdään harvemmin.5 

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 julkaisemassa Suomen julkisten hankintojen 

tilannekuvassa sama ilmiö tunnistetaan. Julkaisussa todetaan hankintaosaamisessa ja -

resursoinnissa olevien puutteiden aiheuttavan epäonnistuneita hankintoja.6 Julkisten 

hankintojen vaativuus näyttäytyy osaltaan myös markkinaoikeudessa, jossa julkisia hankintoja 

koskevat asiat ovat olleet vuosittain selvästi suurin asiaryhmä.7 

Yksi hankintasääntelyn erottuvimmista poikkeuksista on suorahankinta, joka nimensäkin 

mukaisesti tarkoittaa suoraan markkinoilta tehtyä hankintaa – siis ilman kilpailuttamista. Kun 

hankintayksikkö toteuttaa suorahankinnan, jää moni kilpailuttamisprosessin monimutkaisiksi 

ja hankaliksi koetuista vaiheista pois. Tämä ei kuitenkaan kokonaan poista ongelmaa 

hankintalainsäädännön soveltamisen hankaluudesta: suorahankinnan voi tehdä ainoastaan 

hankintalain erikseen määrittelemissä tilanteissa, jotka eivät aina ole yksiselitteisiä. 

Vastauksena tähän hankalaksi koettuun tilanteeseen on tarkoituksenani tässä tutkielmassa 

selvittää suorahankintojen oikeudellisia edellytyksiä.  

Näkisin suorahankintojen (ja julkisten hankintojen ylipäätään) olevan oikeastaan aina jollain 

tavalla ajankohtaisia: suorahankintoja tehdään jatkuvasti ja julkisen luonteensa myötä julkiset 

hankinnat ovat jatkuvasti myös jonkinlaisen tarkastelun alla. Kansaa ja viranomaisia kiinnostaa, 

mihin ja miten julkisia varoja käytetään. Suorahankintojen oikeudelliset edellytykset ovat 

kuitenkin nousseet tämän vuoden aikana aivan erityisen ajankohtaisiksi koronatilanteen vuoksi. 

Koronaviruspandemian takia julkisetkin toimijat ovat joutuneet tekemään hankintoja, joihin ei 

ole aiemmin pystytty ainakaan tässä mittakaavassa varautumaan: tilanne on vaatinut 

esimerkiksi kasvomaskien, muiden suojausvälineiden ja koronarokotteiden hankkimista 

kiireellisellä aikataululla. 

                                                 
5 TaVM 31/2016 vp, s. 5. 
6 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:25, s. 36. 
7 Markkinaoikeus 2021. Tilastot saatavilla vuosilta 2015–2019. 
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Suorahankinnan oikeudellisten edellytysten tarkastelu julkisoikeuden yleisten oppien 

näkökulmasta tuottaa mielenkiintoisia kysymyksiä. Hankintalain 2.1 §:n mukaan lain 

tavoitteena on mm. turvata tasapuoliset mahdollisuudet tavaroiden, palvelujen ja 

rakennusurakoiden tarjoamiselle julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 3.1 §:n mukaan 

hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia on kohdeltava tasapuolisesti ja 

syrjimättömästi. Tämä kytkeytyy tiiviisti yhdenvertaisuuteen jokaisen perusoikeutena. Jos 

suorahankintoja tehdään ja hankintoja jätetään kilpailuttamatta, on hankintojen kontrollointi 

hankalampaa myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Onko suorahankintojen 

rajoittaminen yksi tapa edistää yhdenvertaisuutta? 

Toisaalta suorahankinnoilla on yhteys hyvän hallinnon perusteisiin, kuten 

objektiviteettiperiaatteeseen. Hallintolain (434/2003) 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on 

oltava puolueettomia. Tätäkin voidaan osaltaan kontrolloida kilpailuttamisvelvollisuudella, 

jolloin hankintakilpailuun pääsevät osallistumaan kaikki halukkaat ja jolloin kilpailutus tulee 

toteuttaa hankintalain määrittelemällä tavalla: puolueellisuus vaikeutuu huomattavasti. 

Edellä mainitut yleiset opit puhuvat nähdäkseni julkisten hankintojen kilpailuttamisen puolesta, 

mutta suorahankinnoillekin on syynsä. Aina ei ole kannattavaa tai järkevää kilpailuttaa jokaista 

hankintaa, eivätkä olosuhteet välttämättä aina mahdollista hankalaksikin koetun 

hankintamenettelyprosessin täysimääräistä toteuttamista. Siksi suorahankinnat tulevat joissain 

tapauksissa aivan perustellusti kyseeseen – mutta kysymys kuuluu, milloin se on oikeudellisesti 

mahdollista. 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 

Hankintalain lähtökohtana siis on, että hankintayksiköillä on hankintoja tehdessään 

kilpailuttamisvelvollisuus (1.1 §). Sen tarkoituksena on varmistaa esimerkiksi julkisten varojen 

tehokas käyttö sekä hankintojen laatu, innovatiivisuus ja kestävyys. Lisäksi tavoitteena on 

turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet osallistua hankintoihin (2.1 

§).  

Hankintalaissa tunnetaan kuitenkin myös poikkeus kilpailuttamisvelvollisuuteen: 40–41 §:n 

sekä sote- ja muita erityisiä palveluhankintoja koskevan 110 §:n osoittamissa tilanteissa 

suorahankinta on mahdollinen. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, että hankintasopimuksen 
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tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä hankintalaissa määriteltyjä määräaikoja voida 

noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen 

äärimmäisen kiireen vuoksi (40.2 § 4 kohta). Suorahankinta on siis hankintalainsäädännössä 

selvä poikkeustilanne. Hankintalain mukaisia hankintoja tehdessä hankintayksikön tulisi siis 

lähtökohtaisesti järjestää kilpailutus, ja suorahankinnan voi tehdä vain laissa määritellyissä 

poikkeustilanteissa.  

Koronapandemiankin takia hankintayksiköt ovat joutuneet tekemään julkisia hankintoja, joista 

osa on tehty suorahankintana. Jotkin uutisotsikoihin nousseet suorahankinnat ovat herättäneet 

kysymyksiä siitä, onko edellytyksiä suorahankinnalle todellisuudessa ollut.8 Koska 

kilpailuttamisen ja suorahankinnan raja ei näytä olevan täysin selkeä, on sen tutkimiselle 

tarvetta. Perusteetta tehdylle suorahankinnalle voidaan esimerkiksi asettaa 

täytäntöönpanokielto (HankL 140 §) tai hankintapäätös voidaan kumota (HankL 154.1 § 1 

kohta). Lisäksi virheellinen menettely voi johtaa jopa kymmenien tuhansien eurojen 

seuraamusmaksuihin9. Koska kyse on julkisista toimijoista, on seuraamuksilla yhteiskunnallisia 

merkityksiä: kilpailuttamisprosessin uudelleen aloittaminen tai viivästykset hankinnan 

täytäntöönpanossa voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja haittoja myös hankintayksikön 

ulkopuolelle. Perusteeton kilpailuttamatta jättäminen voi myös viedä yhdenvertaiset 

osallistumismahdollisuudet muilta kuin suorahankintaan valitulta tavaran tai palvelun 

tarjoajalta. 

Päätutkimuskysymys on seuraava: 

 Mitkä ovat suorahankinnan oikeudelliset edellytykset erityisesti hankintalain 40.2 § 4 

kohtaa eli äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta sovellettaessa? 

Tarkoituksenani on siis selvittää, mitä oikeudellisia edellytyksiä suorahankinnan tekemiselle 

on, milloin edellytykset ovat käsillä ja onko suorahankinta- ja kilpailuttamistilanteen 

välimaastossa tulkinnanvaraisia tilanteita – ja kuinka näitä tilanteita voisi mahdollisesti tulkita. 

                                                 
8 Kts. esim. Yle Uutiset 2020 ja Helsingin Sanomat 2020: HUS hankki syksyllä 2020 koronavirustestauksen 

kapasiteetin nostamiseksi tiloja ja laitteistoja Synlabilta suorahankintana perustellen asiaa äärimmäisellä kiireellä. 

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen piti hankintaa ongelmallisena. Asiaan liittyvää markkinaoikeuden 

ratkaisua tarkastellaan tarkemmin tutkielman luvussa 4.3.2. 
9 Kts. esim. MAO 450/20 markkinaoikeus määräsi HUSille 70 000 euron seuraamusmaksun, koska tarkastelun 

alla olleella suorahankinnalla ei katsottu olleen hankintalain mukaisia perusteita. Ratkaisussa MAO 247/20 

markkinaoikeus kielsi puolustusvoimia tekemästä kesken ollutta suorahankintasopimusta loppuun 300 000 euron 

sakon uhalla. 
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Tarkastelen suorahankinnan oikeudellisia edellytyksiä yleisellä tasolla, mutta painotan 

tarkastelua erityisesti hankintalain 40.2 § 4 kohdan mukaiseen ennalta arvaamattomasta syystä 

aiheutunutta äärimmäistä kiirettä koskevaan suorahankintaperusteeseen. Kyseinen peruste on 

noussut koronapandemia-aikana erityisen ajankohtaiseksi – Kuoppamäen mukaan äärimmäisen 

kiireen suorahankintaperustetta sovellettiinkin ainakin kriisin alussa enemmän kuin koskaan 

aiemmin10. Päätutkimuskysymykseen lähdetään hakemaan vastausta seuraavien 

alatutkimuskysymysten avulla: 

 Missä tilanteissa julkinen hankinta tulee kilpailuttaa? 

 Missä tilanteissa äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste mahdollistaa 

suorahankinnan tekemisen? 

 Millaisia oikeudellisia ongelmakohtia kilpailuttamisen ja suorahankinnan rajalla 

esiintyy? 

Koska kilpailuttaminen on julkisten hankintojen perusta, selvitän aluksi, missä tilanteissa 

kilpailutus tulee lähtökohtaisesti tehdä. Lisäksi tarkoituksenmukaista on selvittää, miksi 

kilpailuttaminen on perusteltua. Kun kilpailuttamisvelvollisuuden rajat ovat selvemmät, siirtyy 

tutkimuksellinen katse suorahankintoihin: milloin suorahankinnan saa tehdä, miksi ja millä 

perustein? Tarkoituksenani on myös tutkia mahdollisia tutkielman aikana ilmeneviä 

ongelmakohtia ja epäselviä tilanteita kilpailuttamisen ja suorahankinnan rajalla sekä sitä, miksi 

suorahankinta on niin tarkoin säänneltyä – miksi kilpailuttaminen on lähtökohta, mitä 

tavoitteita sillä on ja miksi suorahankinnat ovat tarkoin rajattu poikkeus?  

Tavoitteenani on tuottaa hyödyllistä tietoa esimerkiksi tilanteeseen, jossa suorahankinnan tekoa 

pohditaan ja on selvitettävä, ovatko perusteet suorahankinnan tekemiselle käsillä vai tulisiko 

hankinta kilpailuttaa hankintasäännösten mukaisesti. Lisäksi tutkielman tarkoituksena on 

tuottaa tietoa jälkikäteisarvioinnin tueksi. Tiedontarve koskettaa useita toimijoita: erityisesti 

hankintayksiköiden on tiedettävä, milloin suorahankintoja saa ja ei saa tehdä, mutta myös 

tavaran- ja palveluntarjoajilla on hyvä olla aiheesta tarpeeksi tietoa oikeusturvansa vuoksi. 

Valvontaa ja jälkikäteisarviointia taas tekevät useat eri toimijat: esimerkiksi organisaation 

sisäinen valvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä markkinaoikeus. 

                                                 
10 Kuoppamäki 2020, s. 444. 
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Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tutkimusaihe on tärkeä, sillä suorahankinta on eräänlainen 

poikkeustilanne kilpailuttamisvelvollisuuteen nähden. Kilpailuttamisvelvollisuudella on useita 

yhteiskunnallisia merkityksiä, kuten hankintalain 2.1 §:ssa mainitut julkisten varojen käytön 

tehostaminen ja tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien takaaminen tarjouskilpailuissa. 

Suorahankintojen oikeudellisia edellytyksiä on perusteltua tutkia myös siksi, että useimmiten 

julkisia hankintoja koskevat lainvastaisuudet liittyvät juuri kilpailuttamatta ja ilmoittamatta 

jättämiseen.11 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on selvityksessään arvioinut, että markkinaoikeuden 

käsiteltäviksi päätyy lopulta n. 1–2 % hankinnoista, joista on julkaistu hankintailmoitus. 

Kolmen vuoden tarkastelujaksolla 2017–2019 hankintailmoituksia julkaistiin 40 015 kappaletta 

ja markkinaoikeus ratkaisi 364 julkisiin hankintoihin liittyvää tapausta. Yksikön selvityksen 

mukaan tarkastelun alla olleet MAO:n hankintalainsäädännön vastaisiksi toteamat tapaukset 

voitiin jakaa neljään kategoriaan, joista yksi on ilmoitusmenettely.  Tähän kategoriaan kuului 

yhtenä suurena virheryhmänä suorahankintaperusteiden ja sopimusmuutossäännösten 

soveltaminen, joihin liittyvät virheet korostuivat EU-hankinnoissa. Erityisesti EU-hankintojen 

osalta mm. suorahankintoihin liittyvät virheet olivat kasvusuunnassa edelliseen selvitykseen 

nähden.12 Suorahankintojen osalta tarkastelu on kuitenkin haasteellista, koska 

hankintailmoituksen julkaiseminen ei ole pakollista eikä tehtyjen suorahankintojen tarkkaa 

määrää voida siten tietää. 

Hankintalain 40 § sekä lisätilausten osalta 41 § ja sote- ja muiden erityisten palveluhankintojen 

osalta 110 § listaavat suorahankintaperusteet, jotka oikeuttavat hankinnan toteuttamisen 

suorahankintana. Koska erilaisia suorahankintaperusteita on kaikkiaan kymmenen kappaletta, 

olisi niiden kaikkien monipuolinen ja huolellinen tarkastelu tässä tutkielmassa mahdotonta. 

Siksi tutkimus on rajattu koskemaan näistä perusteista erityisesti 40.2 §:n 4 kohtaa eli 

äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta. Sen mukaan hankintayksikkö voi valita 

suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä 

määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 

syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Olen päätynyt tarkastelemaan erityisesti juuri 

                                                 
11 Kontio ym. 2017, s. 373. 
12 Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2020, s. 4, 14–18, 35. 
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tätä suorahankintaperustetta, koska koronaviruspandemia-aikana äärimmäistä kiirettä koskeva 

peruste on hyvin ajankohtainen. 

Suorahankintojen ulkopuoliset julkisten hankintojen erityistilanteet on rajattu käsittelyn 

ulkopuolelle, jotta tutkimus ei ajaudu liian kauas tutkimusongelmasta. Siten hankintalaki on 

tutkimuksen pääasiallinen aineisto, mutta ns. erityisalojen hankintalaki eli laki vesi- ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) jää tarkastelun ulkopuolelle. 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Suorahankintojen oikeudellisten edellytysten tutkiminen kytkeytyy tiiviisti voimassaolevan 

oikeudentilan selvittämiseen. Vastauksia pää- ja alatutkimuskysymyksiin lähdetään tutkimaan 

siis ensisijaisesti voimassaolevien oikeusnormien avulla normien maailmassa. Toteutan 

tutkimuksen lainopillista tutkimusmenetelmää käyttäen, koska menetelmä sopii hyvin 

tutkimusongelmaan: onhan lainopin tarkoitus tutkia voimassaolevaa oikeutta, oikeusnormien 

sisältöä ja normien maailmaa.13 

Lainoppi tutkii voimassaolevan oikeuden sisältöä14 ja tuottaa normatiivista tietoa normien 

todellisuudesta. Lisäksi lainoppi tutkii, mikä on voimassaolevaa oikeutta ja mitä merkitystä on 

erilaisilla materiaaleilla, jotka löytyvät laista ja muista oikeuslähteistä.15 Kyse on 

oikeussääntöjen sisällön selvittämisestä: tulkinnasta, oikeusperiaatteiden punninnasta ja 

systematisoinnista16. Tässä tutkimuksessa syvennytään siten suorahankintoja koskevan 

voimassaolevan oikeuden sisältöön tulkiten, punniten ja systematisoiden. 

Systematisoinnilla tarkoitetaan eräänlaista järjestyksen luomista: lainsäätäjän luoma 

oikeusjärjestys pyritään esittämään entistä järjestäytyneempänä järjestelmänä.17 Lainsäätäjän 

luoma oikeusjärjestys voi olla sekava, hajanainen ja jopa aukollinenkin. Oikeustieteen 

tehtävänä on esittää tämä johdonmukaisena järjestelmänä jäsentämällä eri säädösten ja 

                                                 
13 Hirvonen 2011, s. 21–22. 
14 Kolehmainen 2016, s. 107. 
15 Hirvonen 2011, s. 22–23.   
16 Kolehmainen 2016, s. 114. 
17 Kolehmainen 2016, s. 128. 
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säännösten välisiä yhteyksiä ja suhteita.18 Systematisoinnin tarkoituksena on siis jäsentää suurta 

ja hallitsematonta normimassaa19. Tarkoituksenani onkin pyrkiä koostamaan tietoa 

suorahankintoja ja etenkin sallittuja suorahankintaperiaatteita koskevasta oikeusjärjestyksen 

sisällöstä erityisesti sitä systematisoiden. 

Pyrin vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin selvittämällä, mitä voimassaoleva oikeus 

aiheesta tällä hetkellä sääntelee: milloin voimassa olevan oikeuden mukaan julkinen hankinta 

on kilpailutettava, ja millaisissa tilanteissa taas suorahankinta saadaan toteuttaa 

hankintalainsäädännön perusteella? Koska tutkimusaihe kytkeytyy vahvasti voimassaolevaan 

hankintalainsäädäntöön ja siihen, mitä se sääntelee (ja toisaalta ei sääntele), on lainopillinen 

tutkimusmenetelmä perusteltu valinta. 

1.4 Tutkimuksen aineisto ja rakenne 

Tutkimuksen tärkein aineisto koostuu julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä ja 

lainvalmisteluaineistosta. Erityisen tarkastelun alla ovat hankintalaki esitöineen sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston hankintadirektiivi20, joka on Suomessa pantu täytäntöön 

hankintalailla. 

Lähden etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiin erityisesti hankintalainsäädännöstä ja sen 

lainvalmisteluaineistosta. Erityisesti tutkielman alkupuolella pääpaino on yleisesti julkisiin 

hankintoihin, suorahankintoihin ja kilpailuttamisvelvollisuuteen liittyvän lainsäädännön 

systematisoinnissa. Keskeistä on jäsentää tutkimusaiheelle tärkeitä käsitteitä. 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää lisäksi lainopille tyypillisesti tulkintaa ja 

punnintaa, joihin tukea voi löytyä lisäksi esimerkiksi markkinaoikeuden ja korkeimman 

hallinto-oikeuden suorahankintoja koskevia ratkaisuja ja niiden perusteluja tarkastelemalla. 

Lisäksi tärkeässä roolissa on oikeustieteellinen kirjallisuus tulkintoineen. 

Koska hankinta-asioita ratkaistaan markkinaoikeudessa suuri määrä, eikä valtaosaa niistä 

käsitellä enää seuraavassa oikeusasteessa eli korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on 

markkinaoikeuden ratkaisuilla merkitystä julkisia hankintoja koskevan tutkimuksen kannalta. 

                                                 
18 Määttä & Paso 2019, s. 11. 
19 Aarnio 2011, s. 97. 
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY 

kumoamisesta, hankintadirektiivi. 
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Määttä & Voutilainen huomauttavatkin, että pelkkien korkeimman hallinto-oikeuden 

ratkaisujen tarkastelu jättäisi huomattavia oikeudellisia katvealueita oikeuskäytäntöön. Siten jo 

suuren määränsä perusteella markkinaoikeuden ratkaisut ovat keskeisiä, vaikkakaan kysymys 

siitä, ovatko ratkaisut heikosti velvoittavia vai sallittuja oikeuslähteitä, ei ole täysin selvä.21 

Markkinaoikeuden ratkaisuilla on joka tapauksessa oma tärkeä osansa tämän tutkimuksen 

kannalta, kun lähdetään tarkastelemaan suorahankintoja koskevia ratkaisuja ja niissä 

mahdollisesti muodostettuja ratkaisulinjoja. 

Luvussa 2 tutustutaan julkisten hankintojen oikeudellisiin lähtökohtiin vielä melko yleisellä 

tasolla. Tarkastelussa ovat julkisiin hankintoihin sisältyvät keskeisimmät käsitteet, sääntelyn 

tärkeimmät tavoitteet sekä hankintoihin kohdistuvat oikeusperiaatteet. Luvussa 3 käsitellään 

suorahankintoja kilpailuttamisvelvollisuuden poikkeuksena 2. luvussa esiteltyihin julkisten 

hankintojen peruslähtökohtiin peilaten. Luvussa 3 tarkastellaan lisäksi, millä kaikilla perusteilla 

suorahankinnan voi tehdä ja kuinka suorahankintoja valvotaan. Suorahankintaperusteista 

erityisesti äärimmäiseen kiireeseen palataan tarkemmin luvussa 4, jossa perusteen sisältöä 

pohditaan oikeusperiaatteiden ja hankintasääntelyn näkökulmasta sekä tarkastellaan 

oikeustapauksia ja koronapandemian vaikutusta. 

 

  

                                                 
21 Määttä & Voutilainen 2017, s. 103–104. 
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2 JULKISTEN HANKINTOJEN OIKEUDELLISET 

LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Julkisen hankinnan määritelmä 

Julkinen hankinta on kyseessä, kun hankintalain määritelmän mukainen hankintayksikkö, kuten 

kunta tai kuntayhtymä, hankkii markkinoilta tarvitsemiaan tavara- tai palveluhankintoja tai 

rakennusurakoita. Hankinnan määritelmä on laaja ja se voi tarkoittaa esimerkiksi ostamista, 

vuokraamista tai leasingkauppaa22. Julkinen hankinta voidaan toteuttaa hankintalaissa 

määritellyin erilaisin menettelytavoin, kuten esimerkiksi avoimena tai rajoitettuna 

hankintamenettelynä, kilpailullisena neuvottelumenettelynä tai poikkeustilanteissa myös 

suorahankintana eli kilpailuttamatta. Olennaista on kuitenkin hankintamenettelyn 

toteuttaminen hankintalain moninaisia säännöksiä ja periaatteita noudattaen.  

Julkisen hankinnan käsitettä ei ole nimenomaisesti määritelty kansallisessa 

hankintalainsäädännössä. Sen sijaan hankintadirektiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan 

hankinnalla tarkoitetaan hankintasopimuksen avulla tapahtuvaa rakennusurakoiden, tavaroiden 

tai palvelujen hankintaa, jonka yksi tai useampi hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 

talouden toimijoilta. Direktiivissä täsmennetään, että hankinta on kyseessä riippumatta siitä, 

onko hankinnan kohde tarkoitettu julkiseen käyttöön. Tavaran, palvelun tai rakennusurakan 

käytön julkisuudella ei siis ole merkitystä julkista hankintaa määriteltäessä, vaikka julkisuus 

onkin lähtökohtaisesti yksi julkisen hankinnan ominaisuuksista. 

Julkiset hankinnat eroavat monin tavoin esimerkiksi yksityisten yritysten tekemistä yksityisistä, 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä hankinnoista. Kun julkisten hankintojen 

kustannukset maksetaan pääsääntöisesti verovaroista, on yleisö luonnollisesti kiinnostunut, 

kuinka nuo rahat käytetään ja onko viranomainen toiminut kansan luottamuksen arvoisesti. 

Lisäksi julkisten hankintojen kohteena oleville tavaroille ja palveluille on monissa tapauksissa 

ominaista se, ettei niille ole valmiiksi olemassa vakiintuneita markkinoita.23  

                                                 
22 Kontio ym. 2017, s. 56. 
23 Siikavirta 2015, s. 29. 
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Julkinen hankinta tiivistyy lopulta hankintalain 4.1 § 1 kohdan mukaiseen hankintayksikön ja 

toimittajan väliseen kirjalliseen hankintasopimukseen, joka yleisimmissä tapauksissa on 

kahden oikeushenkilön välinen yksityisoikeudellinen sopimus24. Hankintasopimuksen 

tarkoituksena on siis rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun 

suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (4.1 § 1 kohta). Koska julkisen hankinnan 

käsitettä ei ole hankintalaissa varsinaisesti määritelty, on tätä hankintasopimuksen määritelmää 

käytetty joissain tapauksissa hankinnan käsitteen määritelmänä.25 Ukkolan mukaan julkisen 

hankinnan kannalta olennaisinta onkin juuri hankintasopimuksen tunnusmerkistön täyttyminen 

sekä lisäksi se, että hankinnan toteuttaa ja maksaa hankintayksikkö.26 

Julkisen hankinnan käsite on moniulotteinen: hankinnan julkisuudella voidaan viitata niin 

hankintamenettelyn julkisuuteen, avoimuuteen, julkisten varojen käyttöön kuin julkisen vallan 

toimenpiteisiinkin.27 Hankintalain 2 §:n mukaan lain tavoitteena onkin tehostaa julkisten 

varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä 

turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet osallistua 

tarjouskilpailuihin. Hankinnan julkisuus kytkeytyy tiiviisti hankinnan avoimuuteen, joka on 

yksi hankintalaissa määritellyistä julkisten hankintojen periaatteista. 

Hankintalain esitöissä on nostettu esiin, ettei saman oikeushenkilön tekemiä sisäisiä sopimuksia 

katsota yleensä hankintasopimuksiksi. Kilpailuttamisvelvollisuus ei siten lähtökohtaisesti päde 

tällaisiin järjestelyihin.28 Valtion voidaan katsoa olevan yksi oikeushenkilö sisältäen 

ministeriöt, virastot ja muut valtakunnalliset hallintoelimet. Vastaavasti kunnan 

oikeushenkilöön voidaan katsoa sisältyvän sen eri yksiköt,29 kuten sen liikelaitos, lautakunta ja 

johtokunta30. Näissä tilanteissa hankinta teetetään oikeushenkilön omana työnä eikä 

hankintalain säännöksiä siten sovelleta. Esimerkiksi kuntien omistaminen yhtiöiden osalta 

tarkastelu suuntautuu kuitenkin siihen, katsotaanko ne kuntien sidosyksiköiksi31, joka 

hankintalain 15 §:n mukaan on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon 

kannalta itsenäinen yksikkö. Lisäksi sidosyksikön määrittelyn kannalta tulee tarkastella mm. 

                                                 
24 HE 50/2006 vp, s. 50. 
25 Kts. esim. Eskola ym. 2017, s. 39. 
26 Eskola ym. 2017, s. 81. 
27 Määttä & Voutilainen 2017, s. 21. 
28 HE 108/2016 vp, s. 74. 
29 Kontio ym. 2017, s. 64. 
30 Eskola ym. 2017, s. 109. 
31 Kontio ym. 2017, s. 64–65.  
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hankintayksikön määräysvaltaa ja sidosyksikön liiketoimintaa ulkopuolisten kanssa. 

Hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään tai 

päinvastoin.  

Julkisen hankinnan prosessi ei ole aina samanlainen, vaan hankintasääntely antaa 

hankintayksikölle mahdollisuuksia valita tekeillä olevaan hankintaan sopivimman 

menettelytavan. Kansallisissa hankinnoissa sekä sote- ja muissa erityisten palveluiden 

hankinnoissa menettelytavan valinta on vapaampaa kuin EU-hankinnoissa, joissa 

lähtökohtaisesti tulee valita avoin tai rajoitettu menettely. Hankintalain määrittelemien 

edellytysten täyttyessä myös EU-hankinnoissa voidaan tarvittaessa käyttää 

neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, innovaatiokumppanuutta tai 

suorahankintaa.32  

Avoin menettely on kaikista menettelytavoista ehkäpä tavanomaisin: siinä hankintayksikkö 

julkaisee hankintailmoituksen sekä tarjouspyynnön ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä 

tarjouksen (HankL 32 §). Rajoitetussa menettelyssä taas toimittajat voivat tehdä 

osallistumispyynnön hankintailmoituksen perusteella, mutta esimerkiksi tarjousten määrä 

rajoittaakseen33 hankintayksikkö valitsee näistä ehdokkaat, jotka saavat tehdä tarjouksen 

(HankL 33 §). Vastaavasti neuvottelumenettelyyn tehdään osallistumispyyntö ja 

hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista riittävän ehdokasmäärän kanssa 

(HankL 34 §). Kilpailullinen neuvottelumenettely taas on kaksivaiheinen prosessi, jonka 

ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on löytää hankintayksikön tarpeisiin sopiva ratkaisumalli, 

johon vasta toisessa vaiheessa pyydetään tarjoukset.34 Innovaatiokumppanuus tulee kyseeseen, 

jos hankintayksikön tarpeen täyttäminen ei ole mahdollista markkinoilla saatavilla olevia 

hyödykkeitä hankkimalla: tarkoituksena on siis hankkia menettelyssä innovatiivisesti kehitetty 

tavara, palvelu tai rakennusurakka (HankL 38 §).  

Suorahankinta eroaa muista hankintamenettelyistä selvästi, sillä hankintayksikkö valitsee itse 

toimittajan, jonka kanssa se haluaa neuvotella hankinnasta, eikä hankintailmoitusta julkaista 

(HankL 40.1 §). Hankintailmoituksen julkaiseminen on pakollista hankintaprosessin alussa 

kaikissa edellä mainituissa menettelyissä, paitsi suorahankinnassa. Suorahankinnastakin 

                                                 
32 Kontio ym. 2017, s. 105. 
33 Kontio ym. 2017, s. 109. 
34 Kontio ym. 2017, s. 121. 
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voidaan julkaista suorahankintailmoitus, mutta lainsäädäntö ei siihen velvoita (HankL 131 §). 

Suorahankintaa ei kuitenkaan voida tehdä missä tahansa tilanteessa, vaan hankintasääntely 

asettaa suorahankinnalle suhteellisen ahtaat ehdot. Suorahankinnalle on siis oltava laissa 

määritelty peruste, kuten äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste: lain 40.2 § 4 kohdan 

mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman 

välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä 

riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. 

Suorahankintaa ja sen perusteita tarkastellaan tarkemmin tutkielman luvuissa 3 ja 4. 

2.2 Toimijat julkisissa hankinnoissa 

2.2.1 Hankintayksikkö 

Hankintalain 1.1 §:n mukaan hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa hankintalain 

asettamien velvoitteiden mukaisesti. Hankintayksiköksi kutsutaan siis sitä toimijaa, johon 

suoraan kohdistuvat erilaiset hankintalainsäädännöstä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet.35 

Hankintayksikön tulee siten toteuttaa hankintansa hankintalain säännösten ja julkisissa 

hankinnoissa noudatettavien periaatteiden mukaisesti. 

Hankintalain 5.1 §:ssä on määritelty laaja joukko hankintayksiköitä, joita ovat valtion, kuntien 

ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko 

seurakuntineen ja viranomaisineen, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. 

Lisäksi mikä tahansa hankintaa tekevä toimija – siis myös esimerkiksi yksityinen yritys tai 

yhdistys – on hankintayksikkö, jos se on saanut joltain edellä mainitulta yksiköltä tukea yli 

puolet hankinnan arvosta hankinnan tekemistä varten. Viimeksi mainittua säännöstä pidetään 

tärkeänä mm. siksi, ettei julkista tukea myöntämällä voitaisi kiertää hankintalain velvoitteita.36  

Hankintayksiköistä keskeisimpiä ovat ensiksi mainitut valtion, kuntien ja kuntayhtymien 

viranomaiset, kuten ministeriöt, valtion virastot, tuomioistuimet ja kunnat. Näiden yksiköiden 

määrittäminen hankintayksiköiksi on ongelmattominta – sen sijaan julkisoikeudellisten 

yksiköiden osalta määrittelykysymys voi olla monimutkaisempi.37 Vaikka erilaiset 

                                                 
35 Hyvönen ym. 2007, s. 38. 
36 Eskola ym. 2017, s. 49 ja Siikavirta 2015, s. 115. 
37 Pekkala ym. 2017, s. 90 ja 92.   



14 

 

julkisoikeudelliset yksiköt (kuten Kela, Eläketurvakeskus ja kuntien vuokrataloyhtiöt) eivät 

välttämättä jokaisessa tapauksessa kuulu aivan välittömimpään julkishallinnon ytimeen, on 

hankintasääntely ulotettu myös näihin moninaisiin toimijoihin, joita julkishallinnon 

vaikutusvalta voi tosiasiallisesti ohjata.38  

Aina ei siis ole täysin yksiselitteistä, kuuluuko jokin tietty yksikkö hankintalain 

soveltamisalaan. Tämän huolellinen selvittäminen on kuitenkin tärkeää, jotta voidaan arvioida, 

tuleeko yksikön soveltaa tekemiinsä hankintoihin hankintalain säännöksiä vai voidaanko 

hankinnat toteuttaa hankintalakia soveltamatta. Koska hankintayksikön asema ei ole aina 

selviö, voi vaarana olla hankintayksikköaseman ilmeneminen yllätyksenä hankintoihin jo 

ryhdyttyä ja toisaalta myös julkisiin hankintoihin kohdistuvan kilpailuttamisvelvollisuuden 

kiertämisyritykset erilaisin organisaatiojärjestelyin39.  

2.2.2 Toimittaja, tarjoaja ja ehdokas 

Hankintaan osallistuvia toimittajia voidaan kutsua hankintamenettelyssä meneillään olevasta 

vaiheesta riippuen myös tarjoajiksi tai ehdokkaiksi. Kyseiset käsitteet on tiivisti määritelty 

hankintalain 4 §:ssä, eivätkä uuteen tai vanhaan hankintalakiin kohdistuvat hallituksen 

esityksetkään tuo esiin juurikaan uusia seikkoja. Mielenkiintoista on, ettei toimittajan, tarjoajan 

ja ehdokkaan käsitteitä ole sen suuremmin käsitelty julkisia hankintoja koskevissa 

yleisteoksissakaan, ja useimmissa käsitteiden syvempi arviointi on jopa jätetty kokonaan pois. 

Kyseisten käsitteiden määritelmillä ei siten liene hankintalainsäädännön soveltamisen kannalta 

erityisen suurta merkitystä. Kyse on kuitenkin sääntelyssä tunnustetuista käsitteistä, joiden 

käyttäminen johdonmukaisesti ja määritelmiä noudattaen on asianmukaista.  

Toimittajan voi katsoa olevan tarjoajaan ja ehdokkaaseen verraten yleisempi ja niiden 

eräänlainen yläkäsite: hankintalain 4.1 § 8 kohdan mukaan toimittaja on markkinoilla tavaroita, 

palveluja, rakennustyötä tai -urakoita tarjoava luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen 

taho tai edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymä. Toimittaja ei siis välttämättä ole vielä tehnyt 

mitään julkisiin hankintoihin liittyviä toimia. Lopullinen hankintasopimus tehdään kuitenkin 

hankintayksikön ja toimittajan välillä (HankL 4.1 § 1 kohta).  

                                                 
38 Kaarresalo 2007, s. 335–336. 
39 Hyvönen ym. 2007, s. 47. 
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Tarjoaja sen sijaan on toimittaja, joka on jo jättänyt tarjouksen (HankL 4.1 § 10 kohta). Tarjous 

voi olla esimerkiksi avoimeen menettelyyn puhtaasti omasta kiinnostuksesta jätetty tarjous tai 

tarjous, joka toimii vastauksena rajoitetussa menettelyssä hankintayksikön valitsemilleen 

toimittajille antamaan tarjouspyyntöön.40 

Edelleen ehdokkaaksi kutsutaan toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua 

rajoitettuun menettelyyn, neuvottelumenettelyyn, kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, 

innovaatiokumppanuusmenettelyyn tai suorahankintaan (HankL 4.1. § 9 kohta). 

Hankintadirektiivin 2 artiklan 12 kohdassa ehdokkaan ”osallistumishalukkuutensa 

ilmoittaminen” on ilmaistu kansallista sääntelyä hieman käytännönläheisemmin: ehdokas on 

siis talouden toimija, joka on pyytänyt kutsua saada osallistua tai joka on kutsuttu osallistumaan 

hankintamenettelyyn. 

2.3 Hankinnan arvon merkitys 

2.3.1 Ennakoitu arvo ja kynnysarvot 

Hankinnan euromääräinen arvo on olennainen tekijä hankintalain soveltamisalaa tarkastellessa. 

Hankintayksikön määrittelemää hankinnan ennakoitua arvoa41 tarkastellaan suhteessa 

soveltamisalaa rajaaviin kynnysarvoihin. Ennakoidun arvon perusteella käytännössä määrittyy, 

onko kyseessä ns. kansallinen hankinta, EU-hankinta tai kaikkien kynnysarvojen alittuessa 

pienhankinta, jonka menettelytapoja ei ole hankintalaissa säännelty. Kynnysarvoa 

tarkastellessa on pelkän arvon lisäksi merkitystä myös sillä, millainen hankinta on kyseessä: 

esimerkiksi tavarahankintoihin ja rakennusurakoihin sovelletaan niin kansallisissa kuin EU-

hankinnoissakin eri suuruisia kynnysarvoja. 

Mikäli hankinnan ennakoitu arvo on vähintään jonkin hankintalain 25 §:stä ilmenevän 

kansallisen kynnysarvon verran (mutta alle EU-kynnysarvon), sovelletaan hankintaan 

kansallisia hankintoja koskevia säännöksiä. Ennakoidun arvon ollessa vähintään 26 §:n EU-

kynnysarvojen verran, sovelletaan hankintaan vastaavasti EU-hankintoja koskevia säännöksiä. 

Kansallinen hankintamenettely on EU-hankintaan verrattuna kevyempi ja sovellettavia 

                                                 
40 HE 50/2006 vp, s. 52. 
41 Ennakoitu arvo lasketaan suurimman hankinnasta maksettavan kokonaiskorvauksen perusteella ilman 

arvonlisäveroa. Ennakoitua arvoa laskettaessa mukaan otetaan myös hankinnan mahdolliset erilliset osat. HankL 

27 §.  
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säännöksiä on vähemmän. Ennakoidun arvon tarkastelu on siis portaittaista: pienimmät 

hankinnat ovat pienhankintoja, kansallisen kynnysarvon ylittävät kansallisia hankintoja ja 

lopulta EU-kynnysarvon ylittävät EU-hankintoja. 

Kansallisia kynnysarvoja osin nostettiin hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen 

yhteydessä lain voimaantultua vuonna 2017. Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena oli 

vähentää hallinnollista taakkaa eri näkökulmista: hankintayksiköiden hankintakustannusten oli 

katsottu nousseen hankinnan arvoon nähden kohtuuttoman suuriksi, minkä lisäksi tarjoajien 

kiinnostus osallistua tarjouskilpailuihin katsottiin vähentyneen mm. hankinnoista 

aiheutuneiden henkilöstökustannusten takia.42  

2.3.2 Pienhankinnat 

Hankintalakia ei sovelleta pienhankintoihin eli hankintoihin, joiden ennakoitu arvo on 

kansallisia kynnysarvoja alempi, ellei hankintalaissa toisin säädetä (25.2 §). Hankintayksikkö 

ei voi kuitenkaan jättää hankintalain velvoitteita täysin huomioimatta pienhankinnoissakaan, 

sillä 2.3 §:n mukaan kansalliset kynnysarvot alittavissakin hankinnoissa on pyrittävä 

huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. 

Hankintayksikön tulee harkita kilpailuttamisen suhdetta hankinnan arvoon ja aiheutuneeseen 

hallinnolliseen työhön nähden arvioidessaan pienhankinnasta ilmoittamisen ja kilpailuttamisen 

tarvetta.43 Hankinnan kilpailuttaminen on aina sallittua ja siihen lähtökohtaisesti 

kannustetaankin, mutta erityisesti kaikkein pienimmissä hankinnoissa hankintayksikön on 

syytä tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa esimerkiksi kilpailutuksesta syntyviin 

kustannuksiin peilaten. 

Hallituksen esityksessä on myös todettu, että vaikkei hankintalain säännöksiä sovellettaisikaan, 

voivat pienhankinnoissa joka tapauksessa tulla noudatettaviksi muunkin lainsäädännön 

velvoitteet, kuten hallintolain ja kuntalain tasapuolisuus-, avoimuus- ja 

menettelytapavelvoitteet.44 Lisäksi jo perustuslain (731/1999) tasolla velvoitetaan julkisen 

vallan turvaavan esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen (PL 6, 22 §), jotka 

                                                 
42 HE 108/2016 vp, s. 114. 
43 Pekkala ym. 2017, s. 515–516. 
44 HE 108/2016 vp, s. 115. 
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on huomioitava niin ikään pienhankintoja tehdessä. Vaikka hankintalain säännöksiä ei tarvitsisi 

soveltaa pienhankinnan osalta, ei muun lainsäädännön vaatimuksia ole tietysti syytä unohtaa. 

Pienhankintoja tehdessä voidaan siis menetellä suureksi osaksi hankintayksikön sisäisten 

hankintasääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.45 Hankintayksiköissä onkin monissa tapauksissa 

määritelty oma pienhankintaraja. Tämän ylittyessä yksikkö kilpailuttaa kevyesti hankinnan 

omien hankintaohjeidensa mukaisesti, ja pienhankintarajan alittuessa hankintojen on katsottu 

olevan enemmänkin tilauksia ja ostoja, joiden osalta kevyttäkään kilpailua ei välttämättä 

järjestetä.46  

Esimerkiksi Hämeenlinnan ja Kokkolan kaupungeilla on käytössä pienhankintarajat, jotka 

hieman eroavat toisistaan. Hämeenlinnan kaupungin hankintaohjeessa rajasta käytetään 

käsitettä suorahankintaraja, jonka alittuessa pienhankinta voidaan tehdä suorahankintana eli 

ilman kilpailutusta. Ohjeessa kuitenkin korostetaan suorahankinnan olevan 

pienhankinnoissakin poikkeus, eikä sitä voi tehdä perustelematta. Pienhankintojenkin 

kilpailuttamiseen kannustetaan, mikäli se on hankintayksikön kokonaisedun mukaista. 

Hankintaohjeessa määritellyt suorahankintarajat ovat selvästi kansallisia kynnysarvoja 

alhaisempia. Esimerkiksi tavarahankinnoissa suorahankintarajaksi on määritelty 10 000 euroa 

ja palveluhankinnoissa 20 000 euroa, kun hankintalain mukainen kansallinen kynnysarvo on 

kummassakin 60 000 euroa.47 

Kokkolan kaupungin hankintaohjeessa pienet tavara- ja palveluhankinnat on jaettu kolmeen 

portaaseen. Ohjeen mukaan alle 5 000 euron arvoiset hankinnat voidaan ostaa suoraan pelkän 

hankinnan arvon vähäisyyden perusteella. Sen sijaan 5 000–19 999 euron arvoiset hankinnat 

tulee kilpailuttaa kevyesti: joko kaupungin pienhankintaportaalissa tai muutoin tiedustelemalla 

hintoja tunnetuilta tarjoajilta. Viimeinen pienhankintaluokka on 20 000–59 999 euroa, johon 

sijoittuva hankinta tulee ensisijaisesti kilpailuttaa julkaisemalla siitä ilmoitus 

pienhankintaportaalissa. Suora osto ilman kilpailutusta on toisessa ja kolmannessa luokassa 

mahdollinen vain hankintaohjeessa määritellyin perustein, jotka hankinnan arvon vähäisyyden 

                                                 
45 HE 108/2016 vp, s. 115.  
46 Pekkala ym. 2017, s. 516. 
47 Hämeenlinnan kaupunki 2020, s. 8–9. 



18 

 

ja kilpailuttamisen epätarkoituksenmukaisuuden ohella pohjautuvat pitkälti hankintalain 40–41 

§:n mukaisiin suorahankintaperusteisiin.48 

Suomen kunnilla ei näyttäisi olevan selvää yhtenevää linjaa pienhankintarajojen määrittelyssä. 

Kokkolan kaupungin hankintaohjetta pitkälti vastaava pienhankintojen jakaminen kolmeen 

portaaseen on käytössä myös esimerkiksi Iissä, Kurikassa, Muhoksella ja Hailuodossa49. 

Vaikka näissä kaikissa on käytössä toisiaan muistuttava jako kolmeen portaaseen, ovat eri 

portaiden euromääräiset rajat kunnissa kuitenkin toisistaan eroavia. Hämeenlinnan kaupunkia 

vastaava yksinkertaisempi raja vaikuttaisi olevan harvinaisempi ja sellaista oli hieman 

haasteellisempaa löytää eri kuntien hankintaohjeista. Vastaava järjestely on kuitenkin käytössä 

myös ainakin Leppävirralla, jossa ainoaksi pienhankintarajaksi on määritelty 5 000 euroa50. 

Yhtenevää näiden kaikkien kuntien hankintaohjeissa on kuitenkin se, että suorahankinnan 

korostetaan olevan pienhankinnoissakin poikkeus ja kilpailuttamiseen ensisijaisesti 

kannustetaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin hankintaohjeessa korostetaan 

suorahankintojen poikkeuksellisuutta myös pienhankintojen osalta, pienhankintojen 

perustelemiseen velvoitetaan ja kaikista pienhankinnoista on julkaistava ilmoitus 

kaupunkikonsernin pienhankintaportaalissa51. Eri kuntien hankintaohjeissa huomioidaan 

yleisesti myös julkisten hankintojen yleisten periaatteiden merkitys pienhankinnoissa. 

Pienhankinnat eroavat kansallisista ja EU-hankinnoista myös valvonta- ja oikeussuojakeinojen 

osalta. Julkisia hankintoja koskien valvontaviranomaisena toimii Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

(HankL 139 §). KKV:lle tehtävä toimenpidepyyntö voidaan tehdä ainoastaan hankinnoista, 

jotka kuuluvat hankintalainsäädännön soveltamisalaan – ei siis esimerkiksi soveltamisalan 

ulkopuolelle jäävistä pienhankinnoista. Tilanne on kuitenkin toinen, jos kynnysarvojen 

tosiasiallisesta alittumisesta herää epäilyjä, jolloin KKV voi ottaa asian arvioidakseen.52 

Valitukset julkisista hankinnoista tehdään lähtökohtaisesti markkinaoikeuteen. 

Markkinaoikeuden ollessa toimivaltainen vain lain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen 

osalta ja pienhankintojen jäädessä soveltamisalan ulkopuolelle, ei pienhankinnoista voi sinne 

                                                 
48 Kokkolan kaupunki 2020, s. 25–26. 
49 Hailuodon kunta 2018, s. 11, Iin kunta 2019, s. 2, Kurikan kaupunki 2019, s. 4 ja Muhoksen kunta 2020, s. 2 ja 

14. 
50 Leppävirran kunta 2018. 
51 Hämeenlinnan kaupunki 2020, s. 8 ja 14. 
52 Pekkala ym. 2017, s. 556. 
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kuitenkaan pääsääntöisesti valittaa. Poikkeuksen tekevät edellä kuvattua vastaavasti tilanteet, 

joissa pienhankintana tehty hankinta todellisuudessa olisikin kansallisen kynnysarvon 

ylittävä.53 Hankintasääntelyn ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa oikeussuojakeinoina toimii 

hallinto-oikeuteen tehtävä kunnallisvalitus tai hallintovalitus.54 Kynnysarvojen alapuolelle 

jäävistä hankinnoista voi tehdä myös hankintalain mukaisen hankintaoikaisun, mutta senkään 

johdosta tehtävästä päätöksestä ei voi valittaa edelleen markkinaoikeuteen (HankL 135 §). 

2.3.3 Osiin jakaminen ja yhdistely 

Hankintojen arvoon liittyy myös pilkkomiskielto. Hankintalain 31 §:n mukaan hankintaa ei saa 

pilkkoa eriin tai hankinnan arvoa laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten 

soveltamisen välttämiseksi. Mikäli hankinta kuitenkin päädytään jakamaan osiin, sen 

perusteena tulee olla toteen näytettävät todelliset taloudelliset tai tekniset seikat ja hankinnasta 

tulisi muodostua luonteva hankintakokonaisuus. Hankinnan jakaminen osiin ei siten ole 

hankintalain vastaista, kunhan tarkoituksena ei ole hankintalain kiertäminen.55 

Toisaalta hankintalain 75 § jopa kannustaa hankintasopimuksen osiin jakamiseen ja vaatii 

mahdollisen jakamatta jättämisen syiden esittämistä hankinta-asiakirjoissa. Taustalla on 

hankintadirektiivi, jonka johdanto-osan 78 kappaleen mukaan hankintojen osiin jakamisen 

tarkoituksena on erityisesti pk-yritysten tarjouskilpailuihin osallistumisen helpottaminen: kun 

hankinta jaetaan pienempiin, erillisiin osiin, on pienemmilläkin yrityksillä paremmat 

osallistumismahdollisuudet. Tällöin tulee huomioitua myös hankintalain tavoitteet 

kilpailuolosuhteiden hyödyntämisestä.56 Hankintojen osiin jakaminen on siis otettava joka 

tapauksessa huomioon hankintoja suunnitellessa. Mikäli pilkkomiseen päädytään, on sille 

esitettävä asialliset perusteet, ja toisaalta osiin jakamatta jättäminenkin on perusteltava 

huolellisesti. 

Ratkaisussa MAO 8/21 hankintayksikkö hankki kodinkoneita kaupungin ja sairaanhoitopiirin 

eri yksiköihin ennakoidulla kokonaisarvolla 3 250 000 euroa. Valittajan mukaan 

hankintayksikön toiminta oli hankintalainsäädännön vastaista ja syrjivää, eikä ottanut 

huomioon vaatimusta pk-yritysten tasapuolisista osallistumismahdollisuuksista, koska 

                                                 
53 Eskola ym. 2017, s. 181. 
54 Määttä & Voutilainen 2017, s. 57. 
55 HE 108/2016 vp, s. 121. 
56 Määttä & Voutilainen 2017, s. 158. 
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valittajan mukaan eri yksiköihin tehdyt hankinnat oli yhdistetty keinotekoisesti yhdeksi 

suureksi hankinnaksi.  Valittajan mukaan kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat olisi 

pitänyt kilpailuttaa erikseen tai hankintayksikön olisi tullut hyväksyä osatarjouksia. 

Hankintayksikön mukaan kilpailutuksessa oli toimittu oikein, koska sääntelyn mukaan 

samantyyppiset hankinnat tulisi kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena. Yksikkö perustelikin 

tarjouspyynnössään hankinnan olevan sellainen kokonaisuus, jota ei voi jakaa osiin sopimuksen 

toimivuuden ja käytettävyyden takia. MAO katsoi, että hankinnan jakaminen on 

lähtökohtaisesti hankintayksikön harkintavallassa, vaikkakin riittävästä kilpailusta, 

tasapuolisesta kohtelusta ja syrjimättömyydestä on huolehdittava. Epätasapuoliseen tai 

syrjivään kohteluun viittaavia seikkoja ei tullut asiassa esiin. MAO katsoi, että osiin 

jakamattomuus on ollut hankintayksikön harkintavallan rajoissa eikä muita hankintasääntelyn 

vastaisia menettelyjä tullut esiin. 

Hankintoja koskee myös keinotekoisen yhdistelyn kielto: esimerkiksi tavarahankintaa ei saa 

liittää rakennusurakkaan siten, että lain säännösten soveltaminen vältettäisiin (31 §). 

Säännöksellä tarkoitetaan hankintojen keinotekoista yhdistelemistä tapauksissa, joissa 

hankintoihin sovelletaan eri kynnysarvoja:57 kun rakennusurakkaa huomattavasti pienemmän 

kynnysarvon omaavan tavarahankinnan liittää rakennusurakkaan, voisi ilman keinotekoisen 

yhdistelyn kieltoa olla mahdollista soveltaa hankintakokonaisuuteen rakennusurakan 

suurempaa kynnysarvoa. Jos hankinta olisi kokonaisuudessaan tätä kynnysarvoa pienempi, 

voitaisiin hankintalain soveltamiselta välttyä, vaikka tavarahankinnan osalta tavarahankintaan 

sovellettava kynnysarvo tosiasiassa ylittyisi.  

2.4 Julkisten hankintojen tarkoitus ja tavoitteet 

Hankintalain 1.1 § mukaan lain tarkoitus on, että hankintayksiköiden on kilpailutettava 

hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa hankintalaissa säädetyn mukaisesti. Säännös 

ilmentää julkisten hankintojen kilpailuttamisvelvollisuutta, joka esitöiden mukaan on lain 

keskeisin velvoite.58 Kilpailuttamisvelvollisuus on siten hankintalainsäädännön pääsääntö, 

jonka poikkeuksia on tulkittava suppeasti.59 Mikäli hankinta kuuluu lain soveltamisalaan, on 

                                                 
57 HE 108/2016 vp, s. 121. 
58 HE 108/2016 vp., s. 70. 
59 Määttä & Voutilainen 2017, s. 76. 
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hankinta lähtökohtaisesti kilpailutettava eikä hankintayksiköllä ole asian suhteen 

harkintavaltaa. Kilpailuttamisvelvollisuudesta poikkeaminen on mahdollista vain hankintalain 

määrittelemissä rajoissa.60 

Lain toisena tarkoituksena on 1.2 §:n mukaan panna täytäntöön ns. hankinta-, valvonta-, 

oikeussuoja- ja käyttöoikeussopimusdirektiivit.61 Säännöksellä tuodaan esiin 

hankintalainsäädännön ja EU-oikeuden tiivis suhde sekä EU-oikeudellisten oikeuslähteiden 

tärkeä asema hankintalain tulkinnassa.62 Hankintadirektiivin johdanto-osasta ilmenee 

direktiivin tarkoituksena olevan erityisesti useiden täsmennysten tekeminen aiempaan 

oikeudentilaan nähden sekä innovointiin ja hankintojen kestävyyteen kannustaminen. Lisäksi 

esiin on nostettu esimerkiksi sähköisten viestintävälineiden käyttö ja sähköisten 

hankintamenetelmien kehittäminen. Ukkola toteaa, että hankintadirektiivien uudistuksella on 

lisäksi tuotu julkisia hankintoja koskeva suuri määrä tuomioistuinratkaisuja ikään kuin yksiin 

kansiin, jolloin oikeuskäytäntö vakiintuu direktiivin artikloihin ohjaamaan tulkintaa jatkossa.63 

Julkisiin hankintoihin kohdistuu monipuolisesti erilaisia tavoitteita, jotka kattavat niin julkisten 

varojen käytön kuin hankintojen laadun, tasapuolisuuden ja kestävyydenkin. Siikavirran 

mukaan hankintalain 2 §:ssä esitellyt tavoitteet eivät ole suoranaisesti velvoittavia, mutta ne 

tulisi kuitenkin ottaa huomioon hankintalain säännöksiä tulkitessa.64  

Ensinnäkin tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden, innovatiivisten 

ja kestävien hankintojen tekemisen edistäminen sekä yritysten ja muiden yhteisöjen 

tasapuolisten tarjouskilpailuihin osallistumisen mahdollisuuksien turvaaminen (2.1 §). Samalla 

hankintatoiminta tulisi pyrkiä järjestämään niin, että hankintoja voidaan toteuttaa 

mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat 

kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen 

                                                 
60 Määttä & Voutilainen 2017, s. 162–163. 
61 Nämä neljä direktiiviä ovat julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin 

sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY, neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 

92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 

tehokkuuden parantamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY sekä 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU. Kts. myös 

HE 108/2016 vp, s. 70.  
62 Määttä & Voutilainen 2017, s. 76.  
63 Ukkola 2013, s. 269. 
64 Siikavirta 2015, s. 38.  
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(2.2 §). Säännös on suosituksenluonteinen: hankintatoiminnan järjestämistä suositellaan 

toteutettavaksi kuvattujen tavoitteiden mukaisesti, mutta lopulta hankintayksiköllä on kuitenkin 

harkintavaltaa valita tarkoituksenmukaisin tapa järjestää hankinta ja määrittää sen sisältö.65 

Tavoite julkisten varojen käytön tehostamisesta pyritään saavuttamaan hyödyntämällä kilpailua 

markkinoilla ja siten saamalla aikaan hinta-laatusuhteeltaan mahdollisimman optimaalisia 

sopimuksia.66 Julkisissa hankinnoissa laatu on luonnollisesti olennainen tekijä, mutta erityisesti 

julkisten varojen käytön tehostamisen näkökulmasta painoarvoa on hankinnan hinnalla.67 Oli 

kyse sitten EU-hankinnasta tai kansallisesta hankinnasta, on tarjousten joukosta valittava 

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto: siis tarjous, joka on joko hinnaltaan halvin, 

kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras (HankL 93 § ja 106 §). Tarkkoja 

laatuvaatimuksia hankinnoille ei ole varsinaisesti hankintalaissa määritelty, mutta 

laatutekijöidenkin tärkeyttä kuitenkin korostetaan.68 Toisaalta hankintaan voi kohdistua laatua 

koskevia vaatimuksia muusta kuin julkisiin hankintoihin liittyvästä lainsäädännöstä.69  

Hankintojen innovatiivisuudesta ei ole nimenomaisesti säännelty aiemman 

hankintalainsäädännön aikaan. Innovaationäkökohtien huomioiminen hankinnoissa on 

kuitenkin ollut ennenkin yhtä lailla mahdollista, mutta tavoite on nyt nostettu selkeästi esiin 

hankintasääntelyyn.70  Lisäksi uudessa hankintalaissa on luotu innovatiivisuudelle enemmän 

mahdollisuuksia aiempaa parempien välineiden, kuten innovaatiokumppanuuden ja 

neuvottelumenettelyiden, avulla.71 Hankintadirektiivin 2 artiklan mukaan innovaatio on 

esimerkiksi uusi tai merkittävästi paranneltu tuote, palvelu tai menetelmä tai sellaisen 

toteuttaminen esimerkiksi liiketoimintatavoissa tai työpaikkaorganisaatiossa. Määritelmä on 

vastaava kansallisessa laissa. Direktiivin mukaan innovaation tarkoituksena voi olla 

esimerkiksi yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa auttaminen. 

Mahdollisuudet ympäristönäkökohtien huomioimiseen ovat laajentuneet uudistuneessa 

hankintalainsäädännössä. Ympäristövaikutuksia voidaan huomioida eri tavoin läpi koko 

                                                 
65 HE 108/2016 vp, s. 71 ja Määttä & Voutilainen 2017, s. 77. 
66 Siikavirta 2015, s. 37 ja Eskola ym. 2017, s. 23. 
67 Hyvönen ym. 2007, s. 188. 
68 Eskola ym. 2017, s. 26. 
69 HE 108/2016 vp, s. 72. 
70 Pesu 2018, s. 4. 
71 Pekkala ym. 2017, s. 72. 
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hankintamenettelyn, mutta velvoitetta tähän ei kuitenkaan ole.72 Talousvaliokunta onkin 

mietinnössään todennut, että ympäristönäkökohdat voivat suosituksista huolimatta jäädä 

käytännössä huomioimatta esimerkiksi hankintaosaamisen puutteiden ja hankinnan 

prosessuaalisten riskien välttämisen takia.73 Euroopan komission mukaan ympäristövaikutusten 

huomioimisella voidaan mm. edistää kestävyystavoitteiden saavuttamista, tukea innovointia ja 

luoda yrityksille kannustimia ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.74 

Myös sosiaalisten näkökohtien huomioimisen mahdollisuuksia on laajennettu uudessa 

hankintalaissa, mutta ympäristönäkökohtien tapaan myös sosiaalisten näkökohtien 

huomioiminen on hankintayksikön harkinnassa.75 Hankintayksiköitä kuitenkin kannustetaan 

vastuullisiin hankintoihin, koska luonnollisesti ihmisoikeusvelvoitteet tulisi huomioida muun 

julkisen toiminnan ohella myös julkisissa hankinnoissa. Lisäksi hankinnoilla voi olla 

merkittävä vaikutus markkinoiden toimintaan ja yksityiseen kuluttamiseen hankintayksiköiden 

toimiessa vastuullisina esimerkkeinä.76 Euroopan komission sosiaalista ostamista koskevassa 

julkaisussa esitetään sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen esimerkinomaisesti keinoja, joita 

ovat mm. nuorten, vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen työllisyyden edistäminen, 

työnormien noudattaminen aina kunnollisesta palkasta tasa-arvoon ja työturvallisuuteen sekä 

esteettömyyden, sosiaalisten oikeuksien ja pk-yritysten mahdollisuuksien edistäminen.77 

Keinovalikoima on siis monipuolinen, mutta jää edelleen hankintayksikön harkintavallan 

varaan, mitä keinoja se ottaa käyttöön – tai ottaako lainkaan.   

Kilpailuolosuhteiden hyväksi käyttämisellä tarkoitetaan lain esitöiden mukaan markkinoiden ja 

markkinakilpailun hyödyntämistä ja todellisen kilpailun aikaansaamista, joiden avulla voidaan 

saada parhaat mahdolliset hankintaratkaisut ja optimaalisimmat hinnat.78 Tarkoituksena on siis 

ensisijaisesti markkinoilla valmiiksi olevan kilpailun hyödyntäminen sen sijaan, että 

kilpailuolosuhteita muutettaisiin aktiivisesti.79 Kilpailuolosuhteiden huomioimisella voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaatimukset hankinnan kohteelle ovat hyväksyttäviä eivätkä ne 

perusteettomasti estä tai rajoita kilpailua. Myös tarjoajalle kohdistettujen 

                                                 
72 Pekkala ym. 2017, s. 57. 
73 TaVM 31/2016 vp, s. 6. 
74 Euroopan komissio 2016, Miksi tehdä ympäristöä säästäviä hankintoja? 
75 HE 108/2016 vp, s. 38 ja 72. 
76 TEM oppaat ja muut julkaisut 3/2017, s. 4. 
77 Euroopan komissio 2011, s. 7–9. 
78 HE 108/2016 vp, s. 72. 
79 HE 50/2006 vp, s. 46. 
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soveltuvuusvaatimusten tulee olla hankinnan toteuttamisedellytyksiin liittyviä sekä 

suhteellisuusperiaatteen ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaisia. Kilpailun 

perusteetonta rajoittamista pyritään estämään osin hankintalain säännöksillä ja periaatteilla. 

Rainiala kuitenkin toteaa, että hankintayksiköiden tulisi tunnistaa tekemiensä hankintojen 

vaikutukset markkinoille erityisesti, jos yksiköiden tekemät hankinnat ovat tietyillä 

markkinoilla keskeisiä.80 

Hankintalain 2.3 §:ssä esitetään erityisesti pien- ja keskisuuriin yrityksiin ja muihin yhteisöihin 

(jatkossa pk-yritykset) ja niiden osallistumismahdollisuuksiin vaikuttavia tavoitteita. Hankinnat 

tulisi ensinnäkin toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Lisäksi hankinnat on 

pyrittävä järjestämään niin, että pk-yritykset pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuihin 

tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa. Myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 

eli pienhankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä 

avoimuus ja syrjimättömyys. (HankL 2.3 §.) Taustalla on hankintadirektiivi, jonka johdanto-

osan 78 kappaleessa on esitetty vaatimus julkisten hankintojen mukauttamisesta pk-yritysten 

tarpeisiin.  

Direktiivin mukaan hankintayksiköitä tulisi kannustaa tekemään hankintansa pk-yritysten 

mahdollisuuksia parantaviin käytännesääntöihin81 nojaten. Näiden vuonna 2008 annettujen 

neuvoa-antavien käytännesääntöjen tavoitteena on ollut luoda kaikille toimijoille tasavertaisia 

mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin, joka toisaalta edesauttaa kilpailun luomista ja 

siten myös entistä taloudellisempia hankintoja. Pk-yritysten parempaa pääsyä mukaan julkisiin 

hankintoihin perustellaan lisäksi työpaikkojen luomisen mahdollisuuksilla sekä kasvun ja 

innovoinnin lisäämisellä.82  

Ratkaisuiksi pk-yritysten ongelmiin osallistua tarjouskilpailuihin on ehdotettu esimerkiksi 

hankintasopimusten jakamista erillisiin osiin, tietojen helpon ja avoimen saatavuuden 

varmistamista esimerkiksi sähköisin järjestelmin, hankintayksiköille räätälöityä koulutusta 

erityisesti pk-yritysten näkökulmasta sekä pk-yrityksille asetettavien hallinnollisten 

vaatimusten mahdollisimman keveänä pitämistä.83 Käytännesääntöjä on sittemmin otettu 

                                                 
80 Rainiala 2017, s. 53–55 ja 68–69. 
81 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC (2008) 2193. Eurooppalaiset julkisia hankintoja koskevat 

käytännesäännöt, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia hankintasopimuksia 
82 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC (2008) 2193, s. 2–4. 
83 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC (2008) 2193, s. 6–22. 
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mukaan hankintadirektiiviin ja edelleen kansalliseen hankintalainsäädäntöön: kansallisen 

hankintalainsäädäntöuudistuksen yksi keskeisimpiä asioita oli pk-yritysten aseman 

parantaminen. Tähän on pyritty käytännesääntöjäkin seuraten tarjoajiin ja ehdokkaisiin 

kohdistuvia selvitystoimenpiteitä yksinkertaistamalla, kannustamalla hankintasopimusten osiin 

jakamiseen sekä kansallisia hankintamenettelyjä yleisesti keventämällä.84 

Erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvilla hankintalain tavoitteilla on syynsä. Vuonna 2014 työ- ja 

elinkeinoministeriön tekemän selvityksen mukaan pk-yritykset ovat kokeneet julkisyhteisöt 

houkuttelevina asiakkaina, mutta samalla julkisiin hankintoihin osallistumiselle on koettu 

useita esteitä. Selvityksessä nostettiin esiin esimerkiksi toiveet pienhankintojenkin avoimesta 

ilmoittamisesta, kohtuuttomien vaatimusten rajoittamisesta sekä virheellisten tarjousten 

joustavammista täydentämismahdollisuuksista. Myös rajat ylittäviin hankintoihin olisi syytä 

kiinnittää huomiota, sillä selvitykseen osallistuneista pk-yrityksistä vain huomattavan pieni osa 

oli osallistunut muiden maiden tarjouskilpailuihin.85  

2.5 Julkisissa hankinnoissa noudatettavat oikeusperiaatteet 

2.5.1 Hankintalaissa säädetyt oikeusperiaatteet 

Julkisten hankintojen jokaisessa vaiheessa on huomioitava erilaisten oikeusperiaatteiden 

vaatimukset. Hankintalain 3 §:ssä on esitetty julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet, 

joita ovat tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.  

Hankintalain mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita 

toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi (3.1 §). Osallistujia tulee siten kohdella samoin 

hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Kohteluun ei saa olla vaikutusta hankinnan 

toteuttamiseen liittymättömillä seikoilla, kuten osallistujien kansallisuudella.86 

Syrjimättömyysperiaate on paitsi tärkeä punnintanormi myös yksi hankintalainsäädännön 

                                                 
84 HE 108/2016 vp, s. 39–40.  
85 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 54/2014, s. 22–25. 
86 HE 50/2006 vp., s. 47. 
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peruspilareista, jonka avulla varmistetaan tasapuoliset osallistumismahdollisuudet, 

yhdenvertainen kohtelu ja kilpailun optimaalinen hyödyntäminen.87  

Hankintalain esitöiden mukaan tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen taustalla on 

Euroopan unionin perustamissopimuksen periaatteet sisämarkkinavapauksista ja 

kansallisuuteen perustuvasta syrjinnän kiellosta.88 SEU 2 artiklan mukaan yksiä unionin 

perustavanlaatuisimmista arvoista ovatkin vapaus ja tasa-arvo. Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan89 20 artiklan mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 21 

artikla kieltää kaikenlaisen syrjinnän, perustui se sitten esimerkiksi sukupuoleen, ihonväriin tai 

kansalaisuuteen. Erityisesti kansalaisuuteen perustuva syrjinnän kielto on tärkeässä roolissa 

toimivien sisämarkkinoiden kannalta90. 

Tasapuolisen kohtelun vaatimusta korostaa lisäksi hankintalain 3.2 §, jonka mukaan 

tarjouskilpailuun osallistuvaa hankintayksikön organisaatioon kuuluvaa yksikköä, 

hankintayksikön omistama yhteisöä tai laitosta taikka toista hankintayksikköä on kohdeltava 

samalla tavalla kuin muita hankintaan osallistuvia. Esimerkiksi hankintayksikön osallistuminen 

toisen hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun on siis sallittua, mutta edellytyksenä on 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.91 

Hankintayksikön on lisäksi toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon 

ottaen (3.1 §).  Avoimuusperiaatteen mukaan hankinnat tulee toteuttaa avoimesti ja julkisesti 

ilmoittaen ja hankintoja koskevan informaation tulee olla riittävää niin laajuudeltaan kuin 

selkeydeltään. Lähtökohtaisesti hankintaa koskevia tietoja ei pidetä salassa, hankinta-asiakirjat 

ovat julkisia ja hankintaa koskeville ratkaisuille ja päätöksille annetaan riittävät perustelut.92 

Hankintojen avoimuudella mahdollistetaan se, että mahdollisimman moni toimittaja saisi 

tiedon hankinnasta voidakseen halutessaan siihen osallistua. Tätä edesauttaa esimerkiksi 

hankinnasta ilmoittaminen hyvissä ajoin. Lisäksi hankintojen avoimuutta perustelee hyvien 

                                                 
87 Pekkala ym. 2017, s. 47. 
88 HE 108/2016 vp, s. 74. 
89 Euroopan unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02. 
90 Raitio & Tuominen 2020, s. 281. 
91 HE 108/2016 vp, s74. 
92 Pekkala ym. 2017, s. 41 ja HE 50/2006 vp, s. 47. 
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hankintasopimusten aikaan saamisen kasvava mahdollisuus, kun tarjouksiakin voidaan saada 

menettelyn avoimuudesta johtuen enemmän.93  

Suhteellisuusperiaate julkisissa hankinnoissa vastaa sisällöltään hallintolain 

suhteellisuusperiaatetta.94 Hankintalain esitöiden mukaan suhteellisuusperiaate tarkoittaa, että 

hankintamenettelyn vaatimusten ja kriteerien tulisi olla oikeassa suhteessa tavoiteltavan 

päämäärän kanssa.95 Vastaavasti hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on oltava 

oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Julkisissa hankinnoissa tämä tarkoittaa 

esimerkiksi tekeillä olevan hankinnan luonteen ja arvon huomioimista silloin, kun asetetaan 

tarjoajien soveltuvuusehtoja. 96 Suhteellisuusperiaate sisältää myös kohtuullisuuden 

vaatimuksen,97 jotta kohtuullinen lopputulos olisi mahdollinen myös tilanteissa, joissa lain 

kirjaimellinen soveltaminen johtaisi erityistilanteissa epäoikeudenmukaisiin tai jopa 

lainvastaisiin ratkaisuihin.98 

2.5.2 Hallinnon oikeusperiaatteet 

Perustuslain 21 §:ssä turvattu perusoikeus oikeusturvaan sisältää niin oikeuden 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuin oikeuden hyvään hallintoon. Tarkemmin 

hallintolain 2 luvussa määritellyt hyvän hallinnon perusteet soveltuvat lähtökohtaisesti 

kaikkeen hallintotoimintaan ja julkisten hallintotehtävien hoitamiseen99, lähtökohtaisesti siis 

myös kaikkiin julkisia hankintoja koskeviin hallintotoimiin. Hallinnon oikeusperiaatteet tulevat 

julkisissa hankinnoissa kyseeseen erityisesti hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä 

hankinnoissa, mutta muissakin tapauksissa ne toimivat hankintalaissa säädettyjen periaatteiden 

täydentäjinä.100  

Hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat viranomaisten harkintavallan käyttöä yhdessä esimerkiksi 

perus- ja ihmisoikeuksien ja muun lainsäädännön kanssa.101 Hallinnon oikeusperiaatteiden 

kokonaisuuteen kuuluvat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate, 

puolueettomuusperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate. 

                                                 
93 Siikavirta 2015, s. 104–105. 
94 Määttä & Voutilainen 2017, s. 132. 
95 HE 108/2016 vp, s. 73. 
96 HE 108/2016 vp, s 73. 
97 HE 50/2006 vp, s. 47 ja Määttä & Voutilainen 2017, s. 132. 
98 Koivisto 2014, s. 124. 
99 Koivisto 2014, s. 116. 
100 Määttä & Voutilainen 2017, s. 113–114. 
101 Koivisto 2014, s. 118. 
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Suhteellisuusperiaatetta on käsitelty jo edellä: sen sisältö on yhtenevä hankintalaista ilmenevän 

suhteellisuusperiaatteen kanssa. 

Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomainen kohtelee hallinnossa asioivia 

tasapuolisesti. Tämä on eräänlainen nimenomaan hallintotoimintaan ulottuva täsmennys 

perustuslain 6 §:ssä turvattuun perusoikeuteen yhdenvertaisuudesta, jonka voi nähdä yhtenä 

oikeusjärjestelmämme lähtökohdista.102 Yhdenvertaisuusperiaate hallintotoiminnassa 

edellyttää hallinnossa asioivien asioiden hoitamisen ja oikeuksien valvomisen yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien turvaamista. Lisäksi ratkaisutoiminnalta edellytetään johdonmukaisuutta: 

ratkaisuihin vaikuttavia tosiseikkoja on arvioitava yhtäläisissä tapauksissa yhtäläisin 

perustein.103 Tasapuolisen kohtelun vaatimus kohdistuu yhtäläisesti sekä yksityishenkilöihin 

että oikeushenkilöihin, kuten yrityksiin.104  

Yhdenvertaisuusperiaatteella on paljon yhtäläisyyksiä julkisten hankintojen tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun vaatimuksen kanssa. Ne eivät vaikuta olevan lainkaan toisiaan 

poissulkevia tai rajaavia, vaan enemmänkin toisiaan täydentäviä periaatteita. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulman voisi kuitenkin katsoa olevan tärkeämmässä roolissa 

silloin, kun hankintalakia ei sovelleta, kun taas hankintalain tasapuolisen ja syrjimättömän 

kohtelun vaatimus sitoutuu tiukemmin juuri hankintalakia koskeviin asioihin. Rajanvedolla ei 

liene käytännön merkitystä, sillä periaatteiden ytimessä vaikuttavat samansuuntaiset arvot. 

Hallintolain mukaan viranomaisen on myös käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan 

hyväksyttäviin tarkoituksiin. Tämä tarkoitussidonnaisuuden periaate tarkoittaa viranomaisen 

velvollisuutta käyttää toimivaltaa vain laissa määriteltyyn tai tarkoitettuun tarkoitukseen.105 

Kyse on harkintavallan väärinkäytön kiellosta ja siitä, että viranomaisen tulee käyttää 

toimivaltaansa oikein toimivaltanormien rajoissa.106 Hankintayksikkö ei siten voi esimerkiksi 

vaatia ehdokkailta ja tarjoajilta muita taloudellista tilannetta tai ammatillista pätevyyttä 

koskevia soveltuvuusvaatimuksia, kuin mitä hankintalain mukaan on mahdollista vaatia. 

Toisaalta tarkoitussidonnaisuuden periaate tarkoittaa myös, ettei viranomainen voi alittaakaan 

                                                 
102 Mäenpää 2011, s. 60 ja Koivisto 2014, s. 124. 
103 HE 72/2002 vp, s. 59. 
104 Mäenpää 2011, s. 60. 
105 HE 72/2002 vp, s. 59.  
106 Koivisto 2014, s. 121. 
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toimivaltaansa:107 hankintayksikkö ei siis voi esimerkiksi jättää ehdokkaiden ja tarjoajien 

soveltuvuutta kokonaan tarkistamatta. 

Puolueettomuusperiaate eli hallintolain vaatimus viranomaisten toimien puolueettomuudesta 

edellyttää toiminnan objektiivista perusteltavuutta. Toiminta ei saa perustua epäasiallisiin 

perusteisiin, kuten läheisten suosimiseen.108 Puolueettomuusperiaatteella on merkitystä 

julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa: esimerkiksi hankinnasta vastaavan virkamiehen 

ystävien tai sukulaisten omistamien yritysten tai muiden hankintayksiköiden suosiminen 

tarjouskilpailuissa on ehdottomasti kiellettyä. Puolueettomuusperiaatteella on siten myös 

yhteys hankintalain 3.2 §:n vaatimukseen kohdella esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvia 

hankintayksikön organisaatioon kuuluvia yksiköitä samoin kuin muita ehdokkaita – siis näitä 

tahoja suosimatta. 

Viides hallinnon oikeusperiaatteista on luottamuksensuojaperiaate. Hallintolain mukaan 

viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

Tarkoituksena on suojata yksilöä julkista valtaa vastaan ja vaatimuksena onkin, että yksityisen 

tulisi voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta on oikeellista, virheetöntä ja sen tekemät 

hallintopäätökset ovat pysyviä.109 Käytännössä luottamuksensuojaperiaate tarkoittaa, että 

viranomaiset noudattavat lakia, pysyvät tehdyissä päätöksissä ja noudattavat ratkaisulinjaansa 

johdonmukaisesti. Lisäksi kaikenlaiset taannehtivat toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti 

kiellettyjä.110  

Julkisissa hankinnoissa luottamuksensuojaperiaate on varsin oleellinen hankintalain 

monimutkaistenkin menettelytapasäännösten noudattamista tarkastellessa. Koska 

hankintalainsäädäntö koetaan edelleen mutkikkaaksi ja hankintojen tekeminen siten 

haastavaksi, on lain noudattamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Jo markkinaoikeuden 

julkisia hankintoja koskevien tapausten suurehko määrä kertoo jotain siitä, kuinka lain 

noudattamisen kanssa on haasteita.111 Toisaalta Julkisten hankintojen neuvontayksikön 

tekemän vuosiin 2017–2019 kohdistuvan selvityksen mukaan hankinta-asioiden määrä 

                                                 
107 Koivisto 2014, s. 123. 
108 HE 72/2002 vp, s. 60. 
109 HE 72/2002 vp, s. 61. 
110 Mäenpää 2011, s. 66. 
111 Julkisia hankintoja koskevat asiat ovat olleet markkinaoikeuden suurin asiaryhmä ainakin vuosina 2015–2019. 

Esimerkiksi vuonna 2019 markkinaoikeus ratkaisi 497 asiaa, joista hankinta-asioita oli 356. Markkinaoikeus 2021. 
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näyttäisi laskeneen vuoden 2011 verrokkiselvitykseen verrattuna. Syiksi on arvioitu aiemmista 

virheistä oppiminen sekä hankintalainsäädännön muutokset esimerkiksi kansallisten 

hankintojen joustavamman sääntelyn ja kynnysarvojen nostamisen osalta.112 

  

                                                 
112 Julkisen hankintojen neuvontayksikkö 2020, s. 6. 
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3 SUORAHANKINNAN JA 

KILPAILUTTAMISVELVOLLISUUDEN SUHDE 

3.1 Suorahankinta kilpailuttamisvelvollisuuden poikkeuksena 

Suorahankinta on poikkeus hankintalain päätavoitteesta eli kilpailuttamisvelvollisuudesta. 

Suorahankinnasta on hankintalain 40.1 §:n mukaan kyse silloin, kun hankintayksikkö 

neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa julkaisematta 

etukäteen hankintailmoitusta. Tällöin hankintaa ei siis kilpailuteta, vaan hankinta tehdään 

nimensäkin mukaisesti suoraan toimittajalta. Suorahankintaa ei kuitenkaan voida tehdä koska 

vain: suorahankinnan on oltava jonkin 40.2 §, 41 § tai 110 §:ssä määritellyn perusteen 

mukainen. Jos perustetta ei ole, on Kilpailu- ja kuluttajavirastolla 140 §:n perusteella oikeus 

kieltää hankintayksikköä panemasta hankintapäätöstä täytäntöön. Markkinaoikeus voi myös 

todeta hankintasopimuksen tehottomaksi (HankL 156.1 § 1 kohta). 

Hankintadirektiivistä ei löydy käsitettä ”suorahankinta” lainkaan, kyse on siis täysin 

kansallisessa sääntelyssä omaksutusta käsitteestä. Suorahankintaa pidetään direktiivissä yhtenä 

julkisten hankintojen menettelytavoista avoimen menettelyn, rajoitetun menettelyn, eri 

neuvottelumenettelyjen ja innovaatiokumppanuuden ohella. Hankintadirektiivin 32 artiklan 

mukainen ”neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta” vastaa kuitenkin hieman 

eroavasta nimestään huolimatta sisällöllisesti kansallista suorahankintaa. Myös artiklan 2 

kohdassa esitetyt ehdot ilmoituksen julkaisematta jättämiselle vastaavat pitkälti hankintalain 

suorahankintaperusteita.  

Esimerkiksi Pekkala kumppaneineen käyttää suorahankintaa käsitellessään käsitettä 

suorahankintamenettely, koska direktiivien näkökulmasta kyse on juuri yhdestä 

hankintamenettelyn muodosta. Sen sijaan hankintalain soveltamiskäytännössä suorahankintaa 

on pidetty pikemminkin soveltamisalapoikkeuksena, koska suorahankinta poikkeaa muista 

menettelymuodista olennaisesti.113 Tässä tutkielmassa suorahankintaan viitataan direktiivinkin 

                                                 
113 Pekkala ym. 2017, s. 242. 
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mukaisesti yhtenä hankintamenettelyistä. Samaan aikaan suorahankinnan poikkeuksellinen 

luonne on kuitenkin selvästi tunnustettu. 

Suorahankinnan poikkeuksellisuus muihin hankintamenettelyihin verrattuna ilmenee 

esimerkiksi hankintailmoitukseen liittyvissä vaatimuksissa, joita esitellään seuraavassa 

alaluvussa. Lisäksi suorahankinta on muihin hankintamenettelyihin nähden poikkeuksellinen, 

koska on mahdollista, että koko suorahankintaprosessiin otetaan mukaan vain yksi ainoa 

toimittaja.114 Perusteiden ollessa kunnossa, voi suorahankinta siis olla mahdollista tehdä 

suoraan yhdeltä tiedossa olevalta toimittajalta kilpailuttamista järjestämättä. Tämä on selkeä 

ero muihin hankintamenettelyihin verrattuna. Esimerkiksi avoimessa menettelyssä kaikki 

halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintayksikön julkaiseman hankintailmoituksen 

ja tarjouspyynnön perusteella (HankL 32 §). Rajoitetussa menettelyssä taas toimittajat saavat 

ilmoituksen perusteella pyytää osallistua kilpailuun ja hankintayksikkö valitsee näistä 

ehdokkaista ne, jotka saavat tehdä tarjouksen (HankL 33.1 §). Suorahankinnassa kyseessä voi 

olla tilanne, jossa muita toimittajia ei ole edes olemassa, jolloin koko hankintaprosessi käydään 

käytännössä hankintayksikön ja tämän yhden ainoan toimittajan välillä. 

Pekkalan ja kumppaneiden mukaan suorahankinta on melko väljä ja laajamerkityksellinen 

käsite. Sillä voidaan tarkoittaa joko suorahankintaa menettelynä tai yleisemmällä tasolla 

kilpailuttamatta jätettyä hankintaa, oli kyse sitten laillisesta tai laittomasta menettelytavasta.115 

Eron voisi karkeasti katsoa olevan esimerkiksi siinä, että suorahankintamenettely sisältää 

hankintasääntelyn menettelytapavaatimuksien noudattamisen tai ainakin joiltain osin siihen 

pyrkimisen. Kilpailuttamatta jätetty hankinta sen sijaan voisi olla yksinkertaisesti pelkkä osto 

palveluntuottajalta. 

Mielenkiintoinen kysymys on, miksi kiellettyjä suorahankintoja tehdään. Vastauksia lienee 

yhtä useita kuin hankintojakin: taustalla voi olla osaamattomuutta, syystä tai toisesta 

epäonnistuneita pyrkimyksiä lailliseen suorahankintaan tai esimerkiksi olosuhteiden sanelema 

pakko päätyä suorahankintaratkaisuun. Hankintasääntelyä kuvastaa tietynlainen jäykkyys, joka 

voi tosielämän vaihtelevissa tilanteissa johtaa hankaliin tilanteisiin. Koska hankintamenettely 

kestää tyypillisesti useita kuukausia, voi esimerkiksi hankittavan palvelun aiempi sopimuskausi 

päättyä ennen kuin uusi ehtii alkaa. Jos päättyvässä sopimuksessa ei ole optiokausiakaan, voi 

                                                 
114 Pekkala ym. 2017, s. 242. 
115 Pekkala ym. 2017, s. 242. 
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tilanne pakottaa hankintayksikön järjestämään palvelun väliaikaisesti lainvastaisen 

suorahankinnan keinoin. Toisaalta suorahankintoja koskeva sääntely on varsin 

tulkinnanvaraista, jolloin lopulta voi jäädä tuomioistuimen päätettäväksi, onko kyse 

lainvastaisesta vai sääntelyn mukaisesti toteutusta suorahankinnasta. 

3.2 Suorahankintailmoitus ja jälki-ilmoitus 

Tärkein ero suorahankinnalla muihin hankintamenettelymuotoihin verrattuna on se, ettei 

tarjouskilpailusta tarvitse tehdä hankintailmoitusta. Muissa menettelytavoissa tulee tehdä 

hankintailmoitus, jossa ilmoitetaan laajasti hankintaa koskevia tietoja hankintayksikön 

yhteystiedoista lähtien: ilmoituksesta tulisi ilmetä hankintasopimuksen mahdollisimman tarkka 

kuvaus, soveltuvuusvaatimukset, vertailuperusteet ja esimerkiksi tiedot mahdollisesta 

hankinnan osiin jakamisesta116. Hankintailmoituksen avulla tarjouskilpailusta tiedotetaan 

toimittajille ja ilmoituksen julkaiseminen käytännössä käynnistääkin koko hankintamenettelyn. 

Ilmoitus julkaistaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavassa tai eräissä EU-menettelyissä 

SIMAP-kanavassa.117 

Kaikkia muita hankintamenettelyjä kuin suorahankintaa toteuttaessa hankintailmoituksen 

julkaiseminen on siis pakollista118. Suorahankintaan liittyvään ilmoittamispoikkeukseenkin on 

kuitenkin suhtauduttava hyvin varovaisesti ja sitä tulkitaankin hyvin suppeasti,119 onhan 

hankintailmoitus olennainen tekijä esimerkiksi avoimuusperiaatteen toteuttamisessa120. 

Hankintailmoitus on siten selkeä eroavaisuus suorahankinnan ja muiden 

hankintamenettelymuotojen välillä: vaikka kilpailutus jollain muotoa järjestettäisiinkin, 

tarkoittaa hankintailmoituksen julkaisematta jättäminen joka tapauksessa, että hankinta on 

toteutettu suorahankintana121. Ilmoittamisen laiminlyönti on markkinaoikeuden 

oikeuskäytännössä johtanut hankintapäätöksen kumoamiseen ja määräykseen aloittaa 

hankintamenettely kokonaan uudelleen122. Tällaiset sanktiot voivat hankintaprosessin 

hidastumisen lisäksi luoda lisää kustannuksia ja hallinnollista työtä mahdollisille uudestaan 

                                                 
116 Kontio ym. 2017, s. 166–179. 
117 Eskola ym. 2017, s. 299–301. 
118 Eskola ym. 2017, s. 299. 
119 Pekkala ym. 2017, s. 242. 
120 Eskola ym. 2017, s. 299. 
121 Määttä & Voutilainen 2017, s. 328. 
122 Eskola ym. 2017, s. 305. 
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kilpailuun osallistuville toimittajille, hankintayksikölle itselleen ja julkisten varojen kyseessä 

ollessa myös koko yhteiskunnalle. 

Hankintalain 58.2 §:ssä kuitenkin mainitaan hankintayksikön voivan toimittaa julkaistavaksi 

suorahankintailmoituksen. Säännöksen sanamuodon mukaisesti kyse on vapaaehtoisesta 

ilmoituksesta. Mikäli suorahankintailmoitus kuitenkin tehdään, on hankintasopimuksen 

tekeminen mahdollista aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on julkaistu EU:n 

virallisessa lehdessä (HankL 131.1 §). Suorahankintailmoituksen tarkoituksena on avoimuuden 

ja oikeussuojakeinojen tehokkuuden lisääminen. Uudistetun hankintalain myötä 

suorahankintailmoituksesta tuli mahdollista EU-hankintojen lisäksi myös kansalliset 

kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, jotta niidenkin avoimuutta voitiin lisätä.123 

On hyvä huomioida, ettei hankintailmoituksen tekemättä jättämisellä suorahankinnassa ole 

kuitenkaan liityntää velvollisuuteen tehdä hankintapäätös. Kaikista ehdokkaiden ja tarjoajien 

asemaan vaikuttavista ratkaisuista ja tarjousmenettelyn ratkaisuista on aina tehtävä kirjallinen, 

perusteltu päätös (HankL 123.1 §). Poikkeuksena päätöksentekovelvoitteeseen on 41 §:n 

mukainen suorahankinta lisätilauksesta, josta päätöstä ei tarvitse tehdä (HankL 123.3 §). 

Päätöksentekovelvollisuus ulottuu myös hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 

hankintoihin124. 

Hankintalain 58.1 §:n 6 kohdan mukaan hankintayksikön on julkaistava lisäksi jälki-ilmoitus 

EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja muista erityisistä 

palveluhankinnoista sekä käyttöoikeussopimuksista. Jälki-ilmoitus julkaistaan 30 päivän 

kuluessa hankintasopimuksen tai päätöksen tekemisestä ja käyttöoikeussopimusten osalta 48 

päivän kuluessa (HankL 58.5 §). Jälki-ilmoituksen julkaisemisella on merkitystä 

suorahankinnan muutoksenhaun kannalta. Muutoksenhakuaika on lähtökohtaisesti 14 päivää 

hankintapäätökseen tiedoksisaannista tai mahdollisen suorahankintailmoituksen 

julkaisemisesta. Jos ilmoitusta ei kuitenkaan julkaista, on valitus suorahankinnasta tehtävä 30 

päivän kuluessa jälki-ilmoituksen julkaisemisesta tai kuuden kuukauden kuluessa 

hankintasopimuksen tekemisestä. (HankL 147 §.) 

                                                 
123 HE 108/2016 vp, s. 224–225. 
124 Määttä & Voutilainen 2017, s. 395. 
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3.3 Pienhankinnan ja suorahankinnan välisen rajan merkitys 

Suorahankinnan ohella myös kansalliset kynnysarvot alittava pienhankinta on vastaavasti 

poikkeus hankintailmoituksen jättämisvelvollisuudesta. Koska pienhankinnat jäävät 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle (HankL 25.2 §), ei ainakaan lain nojalla 

hankintailmoitusta tarvitse julkaista. Hankintayksiköiden sisäiset hankintaohjeet sen sijaan 

voivat velvoittaa pienhankintailmoituksen tekemiseen: esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin 

hankintaohje lähtee siitä, että pienhankinnoista julkaistaan aina ilmoitus kaupungin omassa 

pienhankintaportaalissa.125 Myös Kokkolan kaupungilla on käytössään pienhankintaportaali, 

jonka käyttö ilmoituskanavana todetaan pääsäännöksi, mutta siihen ei hankintaohjeessa aivan 

yhtä vahvasti kuitenkaan velvoiteta. Vaihtoehdoiksi todetaan myös sähköpostikyselyt ja 

kirjalliset tarjouspyynnöt suoraan potentiaalisille yrityksille.126 

Vaikka hankintayksikön tosiasiallisena tarkoituksena olisikin pienhankinnan tekeminen, 

voidaan eräissä tilanteissa liikkua vaarallisesti pienhankinnan ja kielletyn suorahankinnan 

rajalla. Esimerkiksi virheet hankinnan ennakoidun arvon laskemisessa tai liian alakanttiin 

menevät arviointiheitot kynnysarvojen rajan tuntumassa voivat lopulta johtaa jopa kiellettyyn 

suorahankintaan. Tällainen voi tulla kyseeseen olla esimerkiksi tilanteessa, jossa 

hankintailmoitusta ei julkaista, vaikka todellisuudessa kansallinen kynnysarvo ylittyisikin. 

Myös väärän ilmoituksen julkaiseminen voi johtaa kiellettyyn suorahankintaan, jos EU-

kynnysarvon ylittyessä julkaistaan EU-ilmoituksen sijaan kansallinen hankintailmoitus. 

Halosen mukaan kynnysarvon lähellä liikkuessa hankintayksikön olisikin hyvä pyrkiä 

menettelemään kuin kynnysarvo olisi ylittynyt, tai vähintäänkin varautua vastaamaan 

näyttökysymyksiin ennakoidun arvon paikkansapitävyydestä.127  

Hankintoja tehdessä ennakoidun arvon määrittelyllä voi siis olla suurikin merkitys myös siitä 

näkökulmasta, että kyseessä voidaan katsoa olevan kielletty suorahankinta. Koska 

pienhankintojen julkinen ilmoittaminen ei ole lainsäädännön nojalla pakollista, on kuitenkin 

mahdollista, ettei kysymys kynnysarvon mahdollisesta ylittymisestä tule koskaan esiin. 

Kielletty suorahankinta voi jäädä huomaamatta ja jos mikään taho ei tee asiasta valitusta, jää 

                                                 
125 Hämeenlinnan kaupunki 2020, s. 14. 
126 Kokkolan kaupunki 2020, s. 24–25. 
127 Halonen 2013, s. 24–26. 
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hankintayksikön toimintakin sanktioimatta. Mikäli kielletystä suorahankinnasta kuitenkin 

jäädään kiinni, voi seurauksena olla esimerkiksi hankintapäätöksen kumoaminen, 

tehottomuusseuraamus tai hyvitysmaksun maksaminen128. 

3.4 Kilpailuoikeudellinen näkökulma suorahankintoihin 

Suorahankintoja käsitellessä on vaikeaa olla pohtimatta niiden kilpailuoikeudellista merkitystä 

– onhan julkisten hankintojen tärkeimpiä lähtökohtia kilpailuttaminen ja markkinoiden 

kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, joista suorahankinnat voidaan nähdä eräänlaisena 

poikkeuksena. 

Julkisten hankintojen kuuluminen kilpailuoikeuden alaan on jokseenkin kiistanalaista. 

Esimerkiksi Wikberg toteaa Johdatus kilpailuoikeuteen -teoksen esipuheessa, että kotimaisissa 

kilpailuoikeuden teoksissa julkiset hankinnat saatetaan ottaa mukaan tarkasteluun, kun halutaan 

tarkastella kilpailuoikeutta hyvin laajasti. Wikbergin mukaan julkisia hankintoja ei kuitenkaan 

tosiasiassa katsota osaksi kilpailuoikeutta, eikä siten niitä käsitellä hänenkään teoksessaan.129 

Kuoppamäen Uusi kilpailuoikeus sen sijaan käsittelee julkisia hankintoja tasavertaisesti muihin 

kilpailuoikeuden teemoihin, kuten määräävään markkina-asemaan ja yrityskauppavalvontaan, 

verrattuna130.  

Kilpailuoikeudellisesti katsoen toimiva kilpailu markkinoilla tarkoittaa sekä oikeudellista 

mahdollisuutta kilpailuun, että tosiasiallista yritysten välistä kilpailua. Toimiva kilpailu on 

edellytyksenä talouden tehokkuuden kasvamiselle ja ylläpitämiselle ja on samalla kuluttajien 

etu. Kuoppamäen mukaan kilpailulailla (948/2011) suojellaankin markkinataloutta itsessään 

sekä kilpailua instituutiona ja prosessina.131 Esimerkiksi kilpailulain 5 §:n kielletyillä 

kilpailunrajoituksilla kielletään sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joiden 

tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun merkittävä estyminen, rajoittuminen tai 

vääristyminen. 

                                                 
128 Parikka & Pökkylä 2011, s. 24. 
129 Wikberg 2011, esipuhe. 
130 Kuoppamäki 2018. 
131 Kuoppamäki 2018, s. 41–43. 
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Julkiset hankinnat ovat kilpailuoikeuden näkökulmasta sinänsä oleellisia, että ne muodostavat 

merkittävän osan markkinoista. Hankintasääntelyn keinoin nämä aiemmin suljetut 

hankintamarkkinat on saatu avoimiksi kilpailulle132. Suorahankintojen osalta tilanne on 

toisenlainen, sillä suorahankinnoissa avoimuus voi jäädä pitkälti huomioimatta. Tavara tai 

palvelu voidaan tietyissä tapauksissa hankkia suoraan tiedossa olevalta toimittajalta, jolloin 

kilpailuttaminen jää välistä ja hankintamarkkinat jäävät tältä osin edelleen suljetuiksi. 

Suorahankinnoista ilmoittaminenkin on vapaaehtoista, jolloin suorahankinta voi jäädä täysin 

pimentoon.  

Halonen katsoo, että myös hankintasopimuksilla voidaan vaarantaa tehokasta kilpailua 

markkinoilla, jos kyse on esimerkiksi erityisen pitkäkestoisista sopimuksista, jolloin hankinnan 

kohteena olevan hyödykkeen kilpailu suljetaan pitkäksi aikaa. Myös erityisen suuret 

hankintakokonaisuudet voivat rajoittaa kilpailua. Halosen mukaan julkisten hankintojen osalta 

useimmissa tapauksissa on kuitenkin kyse sellaisista hankintamenettelyyn liittyvistä 

toimintatavoista, joissa markkinoilla toimivien yritysten tasapuolinen kilpailu vaarantuu 

kohteena olevan hankinnan osalta. Puuttumisen keinona tällaisiin tapauksiin toimii yleensä 

tehottomuusseuraamus,133 jota tarkastellaan syvemmin tämän tutkielman luvussa 3.6. 

3.5 Hankintalain sallimat suorahankintaperusteet 

3.5.1 Olosuhteisiin liittyvät perusteet 

Hankinta voidaan eräissä tapauksissa joutua tekemään suorahankintana ikään kuin olosuhteiden 

pakosta. Joko hankintaan liittyvät olosuhteet ovat ilman hankintayksikön vaikutusta 

muodostuneet sellaisiksi, että suorahankinta on välttämätön keino tehdä julkinen hankinta, tai 

sitten hankintayksikkö on omalla toiminnallaan vaikuttanut tähän lopputulokseen. Monet 

hankintalain sallimista suorahankintaperusteista liittyvät juuri suorahankinnan 

tarkoituksenmukaisuutta perusteleviin olosuhteisiin. 

Ensimmäinen olosuhteita koskeva peruste liittyy tilanteeseen, jossa soveltuvia hakemuksia tai 

tarjouksia ei yksinkertaisesti ole saapunut. Parikka & Pökkylän mukaan tämä on kaikista 

                                                 
132 Kuoppamäki 2018, s. 189. 
133 Halonen 2015, s. 9. 
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suorahankintaperusteista yleisimmin käytetty134. Hankintayksikkö voi tehdä hankintalain 40.2 

§:n 1 kohdan perusteella suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole 

saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia tai mahdolliset saapuneet hakemukset tai 

tarjoukset eivät ole olleet soveltuvia. Lisäedellytyksenä perusteen soveltamiselle on, ettei 

alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja muuteta olennaisesti. Jos ehtoja kevennetään, poistetaan tai 

muuten olennaisesti muutetaan, on hankinta lähtökohtaisesti käynnistettävä uudelleen uudella 

hankintailmoituksella135, vaikkakin pienet muutokset voisivat mahdollisesti olla sallittuja136. 

Suorahankintaan ei kuitenkaan lähtökohtaisesti saa päätyä muokkaamalla hankinnan ehtoja 

keinotekoisesti olosuhteisiin sopiviksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö on vastaanottanut vain 

soveltumattomia tarjouksia. 

Toinen hankinnan olosuhteisiin selvästi liittyvä peruste on ennalta arvaamattomasta syystä 

aiheutunut äärimmäinen kiire, jota säännellään hankintalain 40.2 § kohdassa 4. Sen mukaan 

suorahankintaperuste on käsillä, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä 

säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta 

arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Tähän 

suorahankintaperusteeseen syvennytään tarkemmin luvussa 4.  

Edellä kuvatut kaksi suorahankintaperustetta liittyvät selkeästi sellaisiin olosuhteisiin, joihin 

hankintayksikön toiminnalla ei ole ollut (eikä ole saanut olla) suoraa vaikutusta. Hankinnan 

olosuhteisiin liittyviksi suorahankintaperusteiksi voidaan kuitenkin katsoa myös 

suunnittelukilpailun perusteella tehtävät palveluhankinnat sekä lisätilauksena tehtävät 

suorahankinnat, vaikkakaan näissä tilanne ei ole aivan edellä kuvatun kaltainen. Kummassakin 

tapauksessa suorahankintaan johtaneisiin olosuhteisiin on tavalla tai toisella ollut vaikutusta 

hankintayksikön aiemmin tekemillä hankintoihin liittyvillä päätöksillä. 

Kolmas olosuhteisiin liittyvä suorahankintaperuste on siten suunnittelukilpailun perusteella 

tehtävä palveluhankinta. Suorahankintaperuste tulee kysymykseen, kun kyseessä on 

palveluhankinta, joka tehdään 54 §:n mukaisen suunnittelukilpailun perusteella ja joka on 

suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa. Jos voittajia on 

useita, hankinta tehdään näistä jonkun kanssa ja tällöin kaikki voittajat on kutsuttava 

                                                 
134 Parikka & Pökkylä 2011, s. 5. 
135 HE 108/2016 vp, s. 133. 
136 Parikka & Pökkylä 2011, s. 6. 
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osallistumaan neuvotteluihin. (HankL 40.2 § kohta 8.) Suunnittelukilpailua suositellaan 

käytettäväksi hankintamenettelytapana etenkin jos tarkoituksena on hankkia jonkinlainen 

luovan työn tulos, kuten kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, taideteokseen tai tekniseen 

suunnitteluun liittyvä suunnitelma tai hanke137. Kilpailun voittajan valitsee tuomaristo (HankL 

4 § 19 kohta). Suunnittelukilpailua koskevien säännösten tarkoituksena on mahdollistaa mm. 

ehdotusten nimetön ja tasapuolinen arviointi sekä ehdokkaille suunnitelmista maksettava 

taloudellista rasitusta vähentävän palkkion maksaminen138.  

Hankintayksikkö on siis tässä tapauksessa päätynyt valitsemaan eri hankintamenettelytavoista 

suunnittelukilpailun, jonka luomien olosuhteiden pakosta hankintayksikön on tehtävä 

suorahankinta voittajan kanssa. Suunnittelukilpailuakaan ei voi järjestää kilpailua rajoittavasti 

tai keinotekoisesti esimerkiksi niin, että vain tietyt hankintayksikön suosimat yritykset 

valittaisiin mukaan. Hankintalain 54.1 §:n mukaan osallistujien määrää voidaan kyllä rajoittaa, 

mutta rajaamisessa on noudatettava ennalta ilmoitettuja perusteita. Rajoittavien sääntöjen tulee 

olla selviä ja syrjimättömiä.139 Jotta todellinen kilpailu saadaan varmistettua, on kilpailuun 

myös kutsuttava riittävästi osallistujia (HankL 54.1 §). Lisäksi huomionarvoista on, että tätä 

suorahankintaperustetta voidaan käyttää ainoastaan palveluhankinnoissa – ei siis esimerkiksi 

tavarahankinnoissa tai rakennusurakoissa.  

Parikka & Pökkylän pohdinnan mukaan suunnittelukilpailua koskevan suorahankintaperusteen 

taustalla lienee ajatus siitä, ettei suunnitelman tai hankkeen lopullinen toteuttaminen toisen 

tahon kanssa olisi kovin tarkoituksenmukaista: onhan suunnittelukilpailun voittaja laatinut 

alkuperäisenkin suunnitelman. Kun hankintayksikkö valitsee kilpailun voittajan suunnitelman 

tai hankkeen toteuttajaksi, on varmempaa, että hankinta saa lopulta juuri sen muodon, joka 

suunnittelukilpailun tuloksena on tarkoitettukin syntyväksi.140 Koska yksi hankintasääntelyn 

tärkeimmistä tavoitteista on julkisten varojen käytön tehostaminen, on suorahankintaperuste 

aiheellinen: jos hankinnan lopullinen toteuttaja tulisi vielä erikseen kilpailuttaa 

suunnittelukilpailun jälkeen, veisi pitkä hankintaprosessi aikaa ja muita hankintayksikön sekä 

toimittajienkin resursseja.  

                                                 
137 HE 108/2016 vp, s. 82 ja 150. 
138 HE 108/2016 vp, s. 150. 
139 HE 108/2016 vp, s. 150. 
140 Parikka & Pökkylä 2011, s. 23 
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Neljäs olosuhteisiin liittyvä suorahankintaperuste on suorahankinta lisätilauksena, josta 

säännellään edellä mainituista suorahankintaperusteista erillään hankintalain 41 §:ssä. 

Suorahankinta lisätilauksena eroaakin muista suorahankintaperusteista siten, että merkitystä on 

erityisesti hankintayksikön samasta kohteesta aiemmin tekemällä hankinnalla. Tavarahankinta 

voidaan tehdä suorahankintana ensinnäkin, jos se tehdään alkuperäisen toimittajan kanssa 

lisätilauksena, jonka tarkoituksena on aiemman hankinnan osittainen korvaaminen tai 

laajentaminen. Olennainen edellytys on, että toimittajan vaihtaminen olisi käytännössä 

mahdotonta: se johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen ja siten 

yhteensopimattomuuksiin tai suhteettoman suuriin teknisiin vaikeuksiin. (HankL 41.1 §)  

Lisätilausta koskeva suorahankintaperuste koskee osin myös rakennusurakkasopimuksia tai 

palveluhankintoja siltä osin kuin ne vastaavat aiemmin tehtyjä. Tällöin edellytyksenä on, että 

alkuperäisen hankinnan hankintailmoituksessa on maininta mahdollisesta myöhemmästä 

suorahankinnasta ja tämän ennakoitu arvo on huomioitu alkuperäisen sopimuksen arvoa 

laskettaessa. (HankL 41.2 §.) Rakennusurakoiden ja palveluhankintojen osalta 

suorahankintaperuste ei siis mahdollista lisätilausten tekemistä aina tarpeen vaatiessa, vaan 

lisätilausten tulisi olla jo ennalta ajallisesti ja sisällöllisesti määriteltyjä141 mahdollista tulevaa 

tarvetta ajatellen. Lisätilausta suorahankintana tehdessä on huomioitava myös lain 

määrittelemät aikamääreet: tavarahankinnoissa lisätilaussopimusten voimassaolo saa 

ainoastaan poikkeuksellisesti olla yli kolme vuotta. Palvelu- tai rakennusurakkahankinnoissa 

suorahankinnan voi tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisestä sopimuksesta. 

(HankL 41 §.) 

Suorahankinnan ollessa yleisestikin poikkeus kilpailuttamisvelvollisuudesta, on myös lisätilaus 

suorahankinnan perusteena poikkeuksellinen. Perusteelle asetetut edellytykset ovat tiukkoja, 

jottei hankintalain säännöksiä voitaisi helposti kiertää tekemällä hankintoja aina uudelleen 

lisätilauksina142. Tavanomaisesti kilpailutetuissa hankinnoissa lisätilausten tarve tulee ottaa 

huomioon hankinnan suunnitteluvaiheessa. Tällöin tulevaisuuden lisätilaukset tulisi huomioida 

optioina jo alkuperäistä hankintaa toteuttaessa. Lisätilausten tarve voi kuitenkin yllättää 

esimerkiksi tietoteknisissä hankinnoissa, joissa tekninen yhteensopivuus voi tuottaa haasteita: 

                                                 
141 Pekkala ym. 2017, s. 251. 
142 Parikka & Pökkylä 2011, s. 19. 
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esimerkiksi lisäominaisuuksien hankkiminen aiemmin hankittuun ohjelmistoon joustavoituu, 

kun se on mahdollista toteuttaa suorahankintana.143  

Niin sanottu toimittajaloukku on tyypillinen erityisesti sellaisissa ICT-hankinnoissa, joissa 

tietojärjestelmää tarjoaa vain yksi tunnettu toimittaja. Tietojärjestelmän vaihtaminen toiseen 

voisi koitua suhteettoman kalliiksi, jolloin järjestelmän jatkokehittämisen kannalta voidaan 

jäädä riippuvaisiksi tästä yhdestä toimittajasta. Toimittajaloukku voidaan kuitenkin välttää 

aktiivisella ja huolellisella suunnittelulla hankintaprosessin valmisteluvaiheessa: 

tarjouspyyntöön voidaan ottaa loukun välttäviä vaatimuksia, kuten järjestelmälisenssin 

luovutukseen liittyviä ehtoja. Jos toimittaja ei pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin, on 

hankintayksikön hylättävä tarjous.144 Hankintaosaaminen yksikössä korostuu jälleen, sillä 

huolellinen valmisteluvaiheen toteuttaminen on tässäkin tapauksessa ensisijaisen tärkeää 

loukun välttämiseksi. 

Viimeinen olosuhteisiin liittyväksi luettava peruste on ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluita 

sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva suorahankintaperuste, joka esiintyy 

hankintalaissa muista perusteista (40–41 §) erillään pykälässä 110. Sen mukaan myös sote- ja 

muihin erityisiin palveluhankintoihin sovelletaan ensinnäkin pykäliä 40 ja 41. Näissä esitettyjen 

perusteiden lisäksi hankintayksikkö voi kuitenkin yksittäisissä tapauksissa tehdä 

suorahankinnan, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palveluntarjoajan vaihtaminen olisi 

ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän 

hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi (110 §). Peruste ei pohjaudu EU:n hankintadirektiiviin, 

vaan on puhtaasti kansallista sääntelyä. Esitöissä onkin korostettu EU:n näkemystä avoimuus- 

ja yhdenvertaisuusperiaatteiden ulottumisesta myös hankintadirektiivien ulkopuolisiin 

hankintoihin, minkä takia kansallisessa sääntelyssäkään ei tule säätää avoimuusperiaatteesta ja 

kilpailuttamisvelvoitteesta poikkeamisesta EU-oikeutta laajemmin.145  

Yksittäisiä sote- ja muita erityisiä palveluhankintoja koskeva suorahankintaperuste on pysynyt 

samansisältöisenä kuin vanhassa hankintalaissa, jonka esitöissä korostetaan menettelyn 

poikkeuksellisuutta: perusteen olemassaoloa on harkittava ja aina erikseen perusteltava 

esimerkiksi jokaisen potilaan tai asiakkaan osalta. Peruste voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa 

                                                 
143 Pekkala ym. 2017, s. 250–251. 
144 Paukku & Puhakainen 2020, s. 16–17.  
145 HE 50/2006 vp, s. 114. 
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on kyse pitkäaikaisen asiakassuhteen jatkamisesta sopimuskauden päättyessä. Jos hoito- tai 

asiakassuhteella on asiakkaalle henkilökohtaisista syistä erityinen merkitys, voi tämän 

yksittäisen asiakassuhteen uudistaminen suorahankintana olla mahdollista. Käytännössä 

suorahankintaperustetta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa vaikeasti sairaan tai 

kehitysvammaisen asumispalveluiden jatkuminen ennallaan halutaan varmistaa.146 

3.5.2 Hankinnan ainutlaatuisuus suorahankinnan perusteena 

Suorahankinta on mahdollista toteuttaa myös hankinnan kohteen taiteellisen ainutkertaisuuden 

tai teknisen tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvän syyn perusteella. Kummassakin 

tapauksessa suorahankintaperuste liittyy hankinnan ainutlaatuisuuteen: taide on 

lähtökohtaisesti aina uniikkia ja tekninen tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvä syy itsessään 

tekee hankinnan kohteesta ainutlaatuisen.  

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen 

liittyvästä syystä, jos tämän takia vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. 

Lisäedellytyksenä on, ettei järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole, eikä kilpailun 

puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. (HankL 40.2 § 2 kohta.) 

Edellä kuvattu suorahankintaperuste tilanteessa, jossa hankintayksikkö ei ole saanut 

(soveltuvia) hakemuksia tai tarjouksia, sisältää vastaavan kaltaisen lisäedellytyksen: 

hankintayksikkö ei saa kummassakaan tapauksessa vaikuttaa ehtoihin tarkoituksenaan 

hyödyntää jompaakumpaa suorahankintaperusteista. 

Suorahankintaperuste perustuu siihen, ettei kilpailua markkinoilla ole teknisen tai 

yksinoikeuden suojaamiseen liittyvän syyn takia147. Tällöin kilpailuttaminen osoittautuisi 

lopulta turhaksi. Teknisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei mikään muu toimittaja voi 

teknisesti saavuttaa vaadittua suoritustasoa tai vain tällä yhdellä toimittajalla on käytettävissään 

tarvittavaa erityistä tietotaitoa, välineitä tai keinoja.148 Hankintayksiköllä on kuitenkin 

näyttövelvollisuus sen suhteen, onko vastaavaa tuotetta tai palvelua olemassa. Myös 

hankintakohteen markkinaolosuhteet tulisi olla riittävissä määrin yksikön tiedossa hankinnan 

valmisteluvaiheessa. Jotta suorahankintaperusteeseen voi vedota, on myös kohteen kuvauksen 

                                                 
146 HE 50/2006 vp, s. 113. 
147 HE 108/2016 vp, s. 134. 
148 HE 108/2016 vp, s. 134. 
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oltava kestävällä pohjalla: kuvauksen perusteella kun todetaan, voiko vain yksi toimittaja 

toteuttaa hankinnan.149 

Rainialan mukaan voidaan pitää lähtökohtaisesti läpinäkyvänä menettelyä, jossa kilpailutus 

kuitenkin järjestetään ja täten annetaan mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun myös muille 

mahdollisille toimittajille, jos näitä siis on olemassa. Mahdollistaahan avoin kilpailutus 

kilpailun olemassaolon toteamisen selvästi toimivammin kuin suorahankinta, jossa sopimus 

tehdään jo valmiiksi tiedetyn toimittajan kanssa. Siksi suorahankintaperusteiden tulkinta tulee 

lähtökohtaisestikin olla suppeaa.150 Toisaalta, mikäli vain yhden toimittajan olemassaolo on 

huolellisen markkinakartoituksen perusteella täysin selvää ja hankinnan kohde on määritelty 

tarjouspyynnössä kestävästi, voi suorahankinta olla julkisen talouden kannalta tehokkaampi ja 

resursseja säästävämpi vaihtoehto. Markkinaolosuhteiden kartoittaminenkin voi tosin viedä 

hankintayksikön resursseja. Valinta suorahankinnan ja avoimen kilpailuttamisen välillä ei ole 

aina ongelmaton, vaikka hankintalain mukainen peruste olisi sinänsä olemassa. 

Yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä suorahankinta on mahdollinen, kun hankinnan 

kilpailuttaminen on mahdotonta ainoan olemassa olevan toimittajan suojattujen 

immateriaalioikeuksien takia151. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos 

toimittajan liikesalaisuus paljastuisi hankintailmoituksen julkaisemisen yhteydessä. Parikka & 

Pökkylä kuitenkin huomauttavat, ettei yksinoikeuskaan anna automaattisesti oikeutta tehdä 

suorahankintaa.152 Hankintayksiköllä onkin velvollisuus perustella, miksei esimerkiksi 

vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja voi käyttää.153 Hallituksen esityksessä viitataan 

hankintadirektiivin johdanto-osan 50 perustelukappaleeseen, jonka mukaan 

suorahankintamenettely on perusteltu vain, kun kyse on objektiivisesta yksinoikeudesta eli 

hankintaviranomainen ei ole saanut yksinoikeutta aikaan hankintamenettelyä ajatellen. Jälleen 

korostetaan siis hankintayksikön puuttumattomuutta suorahankintoihin johtaviin tilanteisiin.  

Suorahankintaperuste teknisestä ja yksinoikeuden suojaamisesta johtuvasta syystä perustuu 

siihen, että avoimen kilpailun järjestäminen olisi turhaa, jos todellista kilpailua markkinoilla ei 

edellä mainituista syistä ole.154 Hankintayksikön on kuitenkin huolellisesti harkittava, kuinka 

                                                 
149 Rainiala 2017, s. 66–68.  
150 Rainiala 2017, s. 66–67. 
151 HE 108/2016 vp, s. 134. 
152 Parikka & Pökkylä 2011, s. 13. 
153 HE 108/2016 vp, s. 134. 
154 Pekkala ym. 2017, s. 245. 
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toimia suorahankinnan ja kilpailuttamisen rajamailla: jos tekniseen tai yksinoikeuden 

suojaamiseen perustuva ainutlaatuisuus on täysin selvä ja hyvin perusteltavissa, voi 

kilpailuttamatta jättäminen olla taloudellisesta näkökulmasta edullisempaa. Toisaalta, jos 

ainutlaatuisuuden suhteen herää minkäänlaisia kysymyksiä, voi avoin kilpailuttaminen olla 

ainoa vaihtoehto selvittää, onko kilpailua markkinoilla olemassa. Myös hankinnan ehtoihin ja 

kilpailuttamatta jättämisen perusteluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Hankintalain 40.2 § 3 kohdan mukaan suorahankinnan voi valita, jos hankinnan tarkoituksena 

on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Taiteellinen 

syy voi siis kytkeytyä johonkin tiedettyyn ainutlaatuiseen taideteokseen tai esimerkiksi siihen, 

että hankinnan tarkoituksena olisi, että jokin tietty taiteilija tekisi jonkin tietyn taideteoksen. 

Taideteoksen ainutkertaisuuden toteaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta: vaikeuksia voi 

tulla eteen teoksen uniikkiarvoa selvittäessä sekä muiden tuotteiden vastaavuutta arvioidessa.155  

Vanhassa hankintalaissa (laki julkisista hankinnoista, 348/2007) taiteellinen syy oli vielä liitetty 

samaan suorahankintaperusteeseen kuin edellä käsitellyt: sen mukaan suorahankinnan voi 

valita, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 

toimittaja voi toteuttaa hankinnan (27 § 2 kohta). Mielenkiintoista on, ettei taiteellista syytä ole 

käsitelty lainkaan kyseistä kohtaa koskevissa hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa 

perusteluissa. Uutta hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä taidetta koskevat 

perustelut ovat edelleen varsin suppeat. Perusteluissa mainitaan ainoastaan säännöksen 

perustuvan hankintadirektiiviin ja että selkeyden vuoksi sanamuoto on nyt mukautettu sen 

kanssa, vaikkakin sisällöllisesti säännös vastaa edelleen vanhan hankintalain säännöstä. Lisäksi 

hankinnan kohteen on täsmennetty tarkoittavan ”taideteoksia tai taideteollisia esineitä, joissa 

taiteilijan henkilö määrää taideteoksen ainutlaatuisen luonteen ja arvon”.156  

Koska suuri osa suorahankintaperusteista on tätä tarkemmin määritelty, on mielenkiintoista, 

ettei juuri hankalasti määriteltävää taidetta ja taideteosta ole otettu tarkempaan käsittelyyn 

uuden tai vanhan hankintalain esitöissä. Ensinnäkin herää kysymys siitä, mikä lopulta on 

taideteos tai taiteellinen esitys – ja kuka sen määrittelee? Lisäksi hallituksen esityksen 

täsmennys taiteilijan henkilöön liittyen saa pohtimaan, miten taiteilija määritellään. Koska 

hankintasääntelyssä näihin kysymyksiin ei ole juuri annettu vastauksia, on mahdollista, että 
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156 HE 108/2016 vp, s. 135. 



45 

 

suorahankintaperustetta voitaisiin käyttää laveasti. Voidaanko mikä tahansa uniikki asia, jonka 

taiteilijaksi itseään kutsuva henkilö on luonut, hankkia tähän suorahankintaperusteeseen 

vedoten? Taidetta koskeva suorahankintaperuste on hyvä esimerkki siitä, kuinka 

suorahankintaperusteiden lähtökohtainen suppea tulkinta voi törmätä hankintaa koskevan 

perusteen laajahkoon määrittelyyn. Kuinka tulkita mahdollisimman suppeasti perustetta, jonka 

määritelmä antaa mahdollisuuksia suhteellisen laajaankin tulkintaan? 

3.5.3 Tavarahankintoihin liittyvät suorahankintaperusteet 

Suorahankintaperusteista kolme kohdistuu ainoastaan tavaroiden hankintaan. Palveluhankinnat 

ja rakennusurakat jäävät siis kokonaan seuraavassa esiteltävien perusteiden soveltamisalan 

ulkopuolelle.  

Ensimmäinen näistä tavaroita koskevista suorahankintaperusteista on käsillä, kun hankittava 

tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten. 

Edellytyksenä on, ettei kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen 

kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. (HankL 

40.2 § 5 kohta.) Hallituksen esityksessä esimerkiksi on nostettu kehitysprojektit, joissa tavaraa 

valmistetaan kokeilua tai tuotekehitystä varten tilaajille vain yksittäisiä kappaleita. 

Tarkoituksena on estää julkisen hankinnan muodossa annetun epäsuoran valtiontuen 

aiheuttama kilpailun vääristyminen, joka voisi aiheutua jos jokin tietty yritys saisi tällä tavoin 

ikään kuin tukea tuotekehittelykustannuksiinsa.157 

Tavaran hankkiminen suorahankintana on sallittua myös silloin, kun tavara on 

perushyödykemarkkinoilla noteerattu ja sieltä hankittu (HankL 40.2 § 6 kohta). Käytännössä 

perushyödykemarkkinoilla tarkoitetaan esimerkiksi kansainvälisiä jalometalli-, vilja- ja 

kahvimarkkinoita, joilta tehtyihin hankintoihin ei Pekkalan ja kumppaneiden mukaan yleensä 

liity syrjivyysriskejä.158 Myös hallituksen esityksessä on perusteltu tämän suorahankinnan 

mahdollisuutta sillä, että kyse on valvotuista kauppapaikoista, joissa hyödykkeiden 

markkinahintaisuus perustuu avoimuuteen.159 
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Lisäksi tavaran suorahankinta on hankintalain mukainen, kun tavarahankinta tehdään erityisen 

edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä 

maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena (HankL 40.2 § 7 

kohta). Peruste on käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa tavaroita myydään erityisen edulliseen, 

markkinahintoja alhaisempaan hintaan liiketoiminnan päättyessä.160 

3.5.4 Yhteenvetoa ja vertailua 

Edellä esitellyt hankintalain 40–41 §:issä ja 110 §:ssä esitellyt suorahankintaperusteet kattavat 

laajasti erilaisia hankinnoissa vastaan tulevia tilanteita. Peruste suorahankinnalle voi syntyä niin 

hankinnan kohteen erityisten ominaisuuksien kuin erilaisten hankintaolosuhteidenkin 

perusteella. Myös hankinnan kohteella on merkitystä: palvelu- ja rakennusurakkahankinnoille 

on olemassa vähemmän suorahankintaperusteita kuin tavarahankinnoille, ja toisaalta yksi 

suorahankintaperuste koskee ainoastaan sote- ja muita erityisiä palveluhankintoja. 

Suorahankintaperusteiden selkeä yhteinen nimittäjä on tilanteiden poikkeuksellisuus. Perusteen 

ollessa käsillä, on joko olosuhteissa tai hankinnan kohteessa jotakin poikkeuksellista: 

hankintayksikkö on kohdannut ennalta arvaamattoman, äärimmäisen kiireen tai tarjouksia ei 

yksinkertaisesti ole saapunut. Toisaalta kyse voi olla yksittäisen asiakashoitosuhteen 

jatkuvuuden varmistamisesta, jota on tarkasteltava poikkeuksellisena tilanteena. 

Tavanomaisena hankintana ei voida pitää erityisen edullista hankintaa pesänhoitajalta tai 

selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn seurauksena.  

Vaikka kilpailuttaminen onkin julkisten hankintojen lähtökohta, ei kilpailutusprosessin 

järjestäminen ole välttämättä asianmukaista kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Määttä & 

Voutilainen huomauttavat, etteivät tarkoituksenmukaisuuskysymykset voi olla suorahankinnan 

perusteina, vaan edellytyksiä on aina arvioitava hankintasäännösten perusteella161. 

Suorahankintaperusteita koskeva sääntely vaikuttaisi kuitenkin osin perustuvan myös 

tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. On selvää, ettei monivaiheisen kilpailutusmenettelyn 

käynnistäminen ole viisasta tilanteessa, jossa sopimuksen tekeminen on välttämätöntä, mutta 

hankintayksikkö kohtaa hankintaa koskevan ennakoimattoman ja äärimmäisen kiireen. 

Suunnittelukilpailun perusteella tehtävän palveluhankinnan osalta Parikka & Pökkyläkin 
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katsoo, ettei muiden kuin kilpailun voittajan valitseminen hankinnan toteuttajaksi olisi 

kovinkaan tarkoituksenmukaista.162 Lisäksi, jos tiedossa on, ettei hankinnan kohdetta voi 

hankkia kuin yhdeltä tiedossa olevalta toimittajalta, voisi kilpailutuksen järjestäminen olla 

melkoisen epätarkoituksenmukaista ja turhaa.  

Kilpailuttaminen voi siis joissakin hankintatilanteissa olla epätarkoituksenmukaista 

hankintasääntelyn tarkoituksiin nähden. Hankintamenettelyprosessi on monivaiheinen ja se syö 

niin hallinnollisia kuin taloudellisiakin resursseja – kilpailuttamisen turhaa järjestämistä olisi 

siis hyvä välttää. Erityisesti hankinnan kohteen ainutlaatuisuuteen perustuvat 

suorahankintaperusteista vastaavat tähän ongelmaan: kilpailutusta on turha järjestää, jos 

hankinnan kohde on niin ainutlaatuinen, ettei kilpailua markkinoilla ole. Ongelmaksi 

muodostuu kuitenkin se, kuinka näyttää tämä toteen. Myös markkinaselvitysten tekeminen voi 

aiheuttaa kustannuksia ja onkin arvioitava, milloin selvityskustannukset ylittävät 

kilpailutusprosessin aiheuttamat kustannukset.  

Yksi hankintasääntelyn tavoitteista on julkisten varojen käytön tehostaminen. Hankintoja 

tehdessä taloudellinen tehokkuus on siis tärkeä arvo, jota tulee peilata myös suorahankintoihin. 

Tehokkaampi julkisten varojen käyttö lienee ollut tarkoituksena, kun suorahankintaperuste 

erityisen edullisesta hankinnasta pesänhoitajalta tai muulta vastaavalta taholta on luotu. 

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittavien tavaroiden 

markkinahintaisuuteen luotetaan markkinoiden avoimen luonteen takia163 ja tällaisten 

tavaroiden kilpailuttaminen voisikin olla taloudellisesti melko tehotonta – hinta tuskin alenisi 

merkittävästi kilpailuttamallakaan. 

Kuten todettua, on suorahankintaperusteita tulkittava ankaran suppeasti. Suorahankinnan 

käyttöedellytysten suppeaan tulkintaan viitataan hankintalakia koskevassa hallituksen 

esityksessä yleisellä tasolla164 ja lisäksi erityisemmin koskien kahta perustetta: jos soveltuvia 

tarjouksia ei ole saapunut, on esitöiden mukaan suppean tulkinnan takia soveltumattomaksi 

arvioitavan tarjouksen oltava merkittävästi hankinta-asiakirjojen vastainen tarjous. Myös 

suunnittelukilpailua koskevaa suorahankintaperustetta on tulkittava suppeasti siten, ettei 
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suorahankinta voi koskea esimerkiksi suunnittelukilpailun kohdetta laajempaa hankintaa.165 

Myös oikeuskirjallisuus korostaa suorahankintaperusteiden osalta hyvin suppeaa tulkintaa.166 

3.6 Suorahankintojen valvonta ja oikeussuojakeinot 

Julkisten hankintojen valvonta on aiemmin painottunut lähinnä jälkikäteisvalvontaan 

markkinaoikeudessa167. Oikeusministeriön vuonna 2010 julkaisemassa julkisten hankintojen 

oikeussuojajärjestelmän kehittämistä koskevassa raportissa todettiin, että valtiontalouden 

tarkastusvirasto toteuttaa osin hankintojenkin valvontaa osana viraston muuta 

tarkastustoimintaa. Sisäistä valvontaa ja muuta tarkastustoimintaa tapahtuu myös eri virastoissa 

ja kunnallisissa tarkastuslautakunnissa. Valvonta ei näissäkään kuitenkaan kohdistu erityisesti 

julkisiin hankintoihin.168 Aiemmin nimenomaista valvontaviranomaista ei siis ole ollut, mutta 

uudistetun hankintalainsäädännön myötä tämä tehtävä on nyt annettu kilpailu- ja 

kuluttajavirastolle169.  

KKV on saanut tehtäväkseen hankintalainsäädännön noudattamisen valvonnan erityisesti 

ilmoittamatta tehtyjen, selvästi lainvastaisesti toteutettujen suorahankintojen takia. Lisäksi 

tarkoituksena on puuttua muihin merkittäviin suorahankintoihin rinnastuviin hankintoihin, 

joiden menettely on ollut virheellistä tai syrjivää.170 Suorahankintoja koskevien ongelmien 

laajuuden arviointi on kuitenkin haasteellista, koska suorahankinnoista ei välttämättä ilmoiteta 

missään eikä niistä siten saada tietoja yhtä lailla kuin kilpailutetuista hankinnoista171. Vaikka 

hankintalainsäädäntö antaakin suorahankintailmoituksen tekemiselle mahdollisuuden, ei kyse 

ole velvoitteesta. Tällöin erityisesti tarkoituksella lainvastaisesti tehdyt suorahankinnat jäävät 

helposti huomaamatta: kukapa tekisi vapaaehtoisen ja avoimen ilmoituksen hankinnasta, jos 

tarkoituksenakin on ollut, ettei hankintalain säännöksiä aivan noudateta. 

Pian lainsäädäntöuudistuksen jälkeen julkaistussa teoksessaan Määttä & Voutilainen arvelivat 

KKV:n käsiteltäväksi tulevan erityisesti tilanteita, joissa suorahankinta on joko tehty ilmeisen 

                                                 
165 HE 108/2016 vp, s. 134–136. 
166 Kts. esim. Parikka & Pökkylä 2011, s. 3; Pekkala ym. 2017, s. 242; Määttä & Voutilainen 2017, s. 163. 
167 Määttä & Voutilainen 2017, s. 445. 
168 Oikeusministeriö 2010, s. 62. 
169 Pekkala ym. 2017, s. 554. 
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tarkoituksella, suorahankintaperusteita on sovellettu väärin tai joissa hankintayksikkö on 

arvioinut hankinnan olevan hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolinen.172 Vuonna 

2020 KKV:ssa vireille tuli 61 asiaa, jotka koskivat julkisia hankintoja. Niistä 39:ssä epäiltiin 

lainvastaista suorahankintaa. Suureen osaan liittyivät sopimusmuutokset, ja lisäksi 

äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteeseen oli vedottu vireille tulleissa asioissa aiempia 

vuosia enemmän.173 

Hankintalain 139 §:n mukaan jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain 

vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön menettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi. 

Myös virasto itse voi ottaa omasta aloitteestaan asian tutkittavaksi. Suorahankintojen 

näkökulmasta olennainen toimenpide on KKV:n oikeus kieltää suorahankintaa koskevan 

päätöksen täytäntöönpano tilanteessa, jossa virasto katsoo että suorahankinta on tehty ilman 

hankintalain mukaista perustetta. Tämä ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa hankintasopimus 

on jo ehditty tehdä. (HankL 140.1 §.) Tällöin KKV voi kuitenkin esittää markkinaoikeudelle 

esimerkiksi tehottomuusseuraamuksen tai seuraamusmaksun määräämistä (HankL 141.1 §). 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen, joka koskee kieltoa panna suorahankintaa koskevan 

päätöksen täytäntöön, voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (HankL 164 §). 

Markkinaoikeus käsittelee pääasiassa kirjallisessa menettelyssä mm. kilpailulakiin perustuvien, 

kuluttajansuojaa ja markkinointia koskevien ja tekijän- ja teollisoikeudellisten asioiden ohella 

myös julkisia hankintoja koskevia asioita.174 Markkinaoikeuteen voi hankintalain mukaan tehdä 

valituksen se, jotka asia koskee (HankL 145.1 §). Lähtökohtaisesti asianosaiseksi voidaan 

katsoa toimija, joka on jättänyt hakemuksen tai tarjouksen, mutta myös sellaiset toimialalla 

toimijat, joilla on jokin muutoksenhakuun liittyvä intressi hankinta-asiaan liittyen. 

Suorahankintojen osalta asianosaisasemassa voi aina olla tällainen alan yritys tai muu toimija, 

joka havaitsee oikeussuojan tarpeen – riippumatta siitä, havaitaanko tarve heti suorahankinnan 

tehtyä vai vasta juuri ennen muutoksenhakuajan päättymistä.175 

Muutoksenhaun kohteena voi olla hankintayksikön päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty 

ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan (HankL 146.1 §). Kirjallinen 

valitus tulee tehdä lähtökohtaisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (HankL 

                                                 
172 Määttä & Voutilainen 2017, s. 450 
173 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2021, s. 5.  
174 Kuoppamäki 2018, s. 82–83. 
175 Määttä & Voutilainen 2017, s. 295–300. 
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147.1 §). Jos hankintapäätös tai sen valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen, käytetään 

kuuden kuukauden määräaikaa (HankL 147.3 §). Suorahankintaa koskevia valituksia koskevat 

hieman eriävät määräajat. Jos suorahankinnasta on julkaistu suorahankintailmoitus, on 

valitusaika tällöinkin 14 päivää ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli ilmoitusta ei kuitenkaan 

ole julkaistu, on muutoksenhaku tehtävä 30 päivän kuluessa mahdollisesta jälki-ilmoituksen 

julkaisemisesta tai kuuden kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä. (HankL 147 

§ 4–5 mom.)  

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmä sisältää Siikavirran mukaan poikkeuksellisen 

monimuotoisia seuraamuksia: niin hallinto-oikeudellisia seuraamuksia päätöksiin kohdistuen 

kuin sanktioita hankintayksiköille ja taloudellisten menetysten korvaamista toimittajille176. 

Markkinaoikeus voi määrätä erinäisiä seuraamuksia, jos hankintamenettely on joltain osin ollut 

hankintalain, EU-lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan 

sopimuksen vastainen. Markkinaoikeus voi esimerkiksi osin tai kokonaan kumota 

hankintayksikön tekemän päätöksen, kieltää virheellisen kohdan tai menettelyn soveltamisen, 

määrätä tehottomuusseuraamuksen, lyhentää sopimuskautta tai määrätä yksikön maksamaan 

hyvitysmaksun asianosaiselle tai valtiolle seuraamusmaksun. (HankL 154.1 §.) 

Markkinaoikeudella on seuraamusten osalta harkintavaltaa, mutta ensisijaisesti virheelliseen 

menettelyyn tulisi puuttua päätöksen kumoamismääräyksellä, virheellisen kohdan tai 

menettelyn kiellolla tai virheellisen menettelyn korjaamiseen velvoittamalla, joita valittajankin 

tulisi ensisijaisesti vaatia. Näihin nähden toissijainen hyvitysmaksu voi tulla kyseeseen 

esimerkiksi, kun ensisijaisten seuraamusten määrääminen on mahdotonta, kun sopimus on jo 

tehty.177 

Suorahankintaa koskee erityisesti tehottomuusseuraamus, joka on kielletyn suorahankinnan 

osalta ensisijainen seuraamusmuoto178. Tehottomuusseuraamus tulee seuraamusmaksun ja 

sopimuskauden lyhentämisen ohella kyseeseen vain EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 

sekä kansallisen kynnysarvon ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa (HankL 

154.3 §). Tehottomuusseuraamuksesta aiheutuu käytännössä hankintapäätöksen 

                                                 
176 Siikavirta 2015, s. 179. 
177 Pekkala ym. 2017, s. 593, 597–598. 
178 Halonen 2015, s. 37–38. 
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vaikutuksettomuus, jonka lisäksi markkinaoikeus voi määrätä myös edellä kuvattuja ensisijaisia 

seuraamuksia eli ns. reaalikeinoja, kuten kumota hankintapäätöksen179.  

Markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tehottomaksi, jos suorahankinta on tehty ilman 

hankintalain mukaista perustetta. Lisäedellytyksenä on, ettei suorahankinnasta ole tehty 

hankintailmoitusta. (HankL 156.1 § 1 kohta.) Jos vapaaehtoinen suorahankintailmoitus on 

julkaistu, ei markkinaoikeus siis voi määrätä tehottomuusseuraamusta ja suorahankinta on 

lainvoimainen, jos siitä ei valiteta määräajassa. Tehottomuusseuraamus voi koskea siten vain 

sellaisia suorahankintoja, joista ei ole avoimesti ilmoitettu.180 Mikäli tehottomuusseuraamus 

määrätään, voi se koskea vain vielä täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita, ja on 

markkinaoikeuden harkintavallassa päättää, mihin näistä velvoitteista seuraamus ulottuu. 

(HankL 156.4 §.)  

Vaikka markkinaoikeudella onkin lähtökohtaisesti harkintavaltaa seuraamusten 

määräämisessä, on hankintalain 157 §:ssä säädetty tehottomuusseuraamuksen määräämättä 

jättämisestä, joka on mahdollista lähtökohtaisesti vain yleiseen etuun liittyvistä pakottavista 

syistä. Sopimukseen liittyvät taloudelliset edut katsotaan pakottaviksi vain, jos sopimuksen 

tehottomuus aiheuttaisi kohtuuttomia seurauksia. 

Markkinaoikeus voi tehostaa määräämiänsä seuraamuksia uhkasakon asettamalla (HankL 

161.1 §). Markkinaoikeuden päätöksiin voi hakea muutosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

valittamalla, jos KHO myöntää tähän valitusluvan (HankL 165 §).  

Hankintaa koskevaan päätökseen voi hakea myös hankintaoikaisua suoraan hankintayksiköltä. 

Hankintaoikaisu voi tulla vireille hankintayksikön omasta aloitteesta, jolloin yksikön on 

otettava päätös tai ratkaisu korjattavakseen 90 päivän kuluessa päätöksen tai ratkaisun 

tekohetkestä. Asianomaisen vaatiessa hankintaoikaisua, on vaatimus tehtävä 14 päivän 

kuluessa päätöksen tai ratkaisun tiedoksisaannista. (HankL 133 §.) Hankintayksikön selvästi 

pidempi määräaika perustuu siihen, että hankintayksikkö voi halutessaan korjata päätöstään 

saatuaan tiedon markkinaoikeuteen tehdystä valituksesta181. Hankintaoikaisun voi tehdä myös 

hankintapäätöksestä tai muusta hankintayksikön ratkaisusta, joka ei kuulu hankintalain 
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soveltamisalaan. Tällöin hankintaoikaisun johdosta tehtävästä päätöksestä ei voi kuitenkaan 

valittaa markkinaoikeuteen. (HankL 135 §.)  

Käytännössä esimerkiksi pienhankinnoissa hankintalain oikeussuojakeinoista on käytettävissä 

vain hankintaoikaisu, ja hankintasääntelyn ulkopuoliset oikeussuojakeinot voivat jäädä 

joissakin tilanteissa tehottomiksi182. Laitonta suorahankintaa epäillessä hankinnan arvo nousee 

jälleen merkitykselliseen asemaan: mikäli hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, on 

käytännössä kyse hankintalain piiriin kuuluvasta hankinnasta, josta voi valittaa esimerkiksi 

myös markkinaoikeuteen. Kansallisen kynnysarvon alapuolelle jäävä, käytännössä 

pienhankinnaksi katsottava laittomaksi epäilty suorahankinta sen sijaan jää heikompaan 

asemaan suhteessa oikeussuojakeinojen määrään.  

Määttä & Voutilainen suosittelevat, että asianosainen tekisi hankintaoikaisun lisäksi samalla 

myös valituksen markkinaoikeuteen samoilla perusteilla. Koska hankintaoikaisulla ei ole 

merkitystä markkinaoikeuteen tehtävän valituksen valitusaikaan, on asianosaisen oikeusturvan 

varmistamisen takia hyvä tehdä nämä samaan aikaan.183 Asianosainen voi kuitenkin päättää, 

tekeekö hankintaoikaisun, valituksen markkinaoikeuteen vai molemmat – nämä 

oikeussuojakeinot ovat rinnakkaisia, mutta määräaikojen, kustannusten ja tehokkuuden 

punnitseminen on tärkeää184.  

Jos ehdokkaan tai tarjoajan oikeusasemaan vaikuttaa hankintamenettelyssä tehty päätös tai 

ratkaisu, voi tämä toimia hankintaoikaisussa asianosaisena. Asianosainen voi siis olla 

esimerkiksi tarjoaja, jonka tarjousta ei ole valittu tarjouskilpailun voittajaksi. Jos 

tarjouskilpailua ei ole järjestetty lainkaan, voidaan asianosaiseksi katsoa myös mikä tahansa 

kyseisen toimialan toimija, jos tämä olisi todennäköisesti voinut osallistua tarjouskilpailuun, 

mikäli se olisi järjestetty.185 Lähtökohdaksi asianosaisasemalle kuitenkin katsotaan 

osallistuminen tai vähintäänkin pyrkimys osallistua kilpailuun186.  

                                                 
182 Nenonen 2015, s. 249, 255. 
183 Määttä & Voutilainen 2017, s. 420. 
184 Pekkala ym. 2017, s. 570. 
185 Pekkala ym. 2017, s. 565–566. 
186 Siikavirta 2015, s. 174. 
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Kuten koko hankintamenettelyprosessissa, myös hankintaoikaisun käsittelyssäkin 

hankintayksikön on noudatettava julkisia hankintoja koskevia oikeusperiaatteita.187 

Hankintaoikaisun käsittelyssä hankintayksiköllä ei ole harkintavaltaa, vaan oikaisujen 

käsittelyyn sillä on velvollisuus.188 

Vahingonkorvaus hankintamenettelyssä voi tulla kyseeseen, jos toimitaan hankintasääntelyn 

vastaisesti aiheuttaen ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahinkoa. Vahingonkorvausasiat 

käsitellään käräjäoikeudessa. (HankL 169 §.) Vahingoksi voidaan katsoa hankintamenettelyyn 

osallistumisen takia aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös muitakin kustannuksia, kuten 

yrityksen saamatta jääneen katteen189.  

                                                 
187 Pekkala ym. 2017, s. 568. 
188 Pekkala ym. 2017, s. 567. 
189 Pekkala ym. 2017, s. 614. 
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4 ÄÄRIMMÄINEN KIIRE SUORAHANKINNAN 

PERUSTEENA 

4.1 Säännöksen sisältö ja käsitteet 

Äärimmäinen kiire suorahankintaperusteena on varsin moniulotteinen kokonaisuus. Vaikka 

tässä tutkimuksessa siihen viitataan käsitteen yksinkertaistamisen vuoksi nimenomaisesti 

äärimmäisen kiireen perusteena, sisältyy perusteeseen myös useita muita huomioon otettavia 

käsitteitä. Hankintalain 40.2 §:n 4 kohdan mukaan suorahankinnan voi tehdä, jos  

sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä 

määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta 

arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi  

Säännökseen sisältyviä ulottuvuuksia ovat siten sopimuksen tekemisen ehdoton 

välttämättömyys, äärimmäinen kiire, ennalta arvaamattomuus sekä kiireen riippumattomuus 

hankintayksiköstä. Lisäksi säädettyjen määräaikojen noudattamisen tulee olla mahdotonta

 . Kaikkien näiden elementtien on toteuduttava yhtä aikaa, jotta suorahankinnalle 

on sääntelyn mukainen peruste. 

Kansallinen sääntely äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteesta vastaa sisällöllisesti 

hankintadirektiivissä säädettyä. Direktiivin 32 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan 

suorahankintaa eli ”neuvottelumenettelyä, josta ei julkaista ilmoitusta”, voidaan käyttää  

sikäli kun se on ehdottoman tarpeellista, kun avoimille tai rajoitetuille 

menettelyille taikka tarjousperusteisille neuvottelumenettelyille asetettuja 

määräaikoja ei voida hankintaviranomaisten kannalta ennalta arvaamattomista 

tapahtumista aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. Seikat, jotka 

esitetään äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa johtua 

hankintaviranomaisista. 
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Kuten muidenkin suorahankintaperusteiden osalta, on myös äärimmäistä kiirettä koskevan 

perusteen tulkinta hyvin suppeaa ja käyttöedellytykset rajattuja190. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste voi siis olla mahdollinen, mikäli hankintaa 

kilpailuttaessa ei pystyttäisi noudattamaan hankintasääntelyn asettamia määräaikoja191. 

Hankintalain 56 §:ssä säädetään hankintamenettelyjen vähimmäismääräajoista. 2 mom. 

mukaan avoimessa menettelyssä tarjouksen jättämiselle on annettava vähintään 35 päivää siitä 

päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Osallistumishakemusten 

jättämiselle on varattava vähintään 30 päivää rajoitetussa menettelyssä, 

neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä, innovaatiokumppanuudessa 

ja dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa. Näistä rajoitetussa menettelyssä 

varsinaisen tarjousajan on oltava vähintään 30 päivää ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä 

vähintään 10 päivää siitä päivästä, kun tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. 

Neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa määräaika alustavien tarjouksien 

jättämiselle on vastaavasti 30 päivää. Määräaikojen lyhentäminen viidellä päivällä on eräissä 

tapauksissa mahdollista, mikäli hankintamenettelyssä hyödynnetään sähköistä tietojenvaihtoa 

HankL 62 §:n mukaisesti (56.3 §).  

Määräaikoja tulee pidentää, jos hankintayksikkö ei toimita toimittajalle sen pyytämiä lisätietoja 

lain määrittelemässä ajassa ennen tarjousten jättämishetkeä, tai jos tarjouspyyntöön tai muihin 

hankinta-asiakirjoihin tehdään merkittäviä muutoksia (56.5 §). Hankinta voidaan toteuttaa 

myös nopeutetussa menettelyssä 57 §:n mukaisesti, kun kyseessä on avoin, rajoitettu tai 

neuvottelumenettely. Edellytyksenä tällöin on, että hankintalain määrittelemien määräaikojen 

noudattaminen on hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 

mahdotonta. Tällöinkin tarjousajan on oltava avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää. 

Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä osallistumishakemuksen jättämiselle on varattava 

vähintään 15 päivää ja tarjousajan niissä on oltava vähintään 10 päivää. Tarjousajan 

lyhentämiselle on lisäksi edellytyksenä, että asiasta on julkaistu ennakkoilmoitus, joka taas on 

julkaistava vähintään 35 päivää (ja enintään 12 kuukautta) ennen hankintailmoituksen 

lähettämistä (61.2 §). 

                                                 
190 Parikka & Pökkylä 2011, s. 16. 
191 Määttä & Voutilainen 2017, s. 167. 
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Äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen tärkeä elementti on luonnollisesti äärimmäinen 

kiire. Hallituksen esityksen mukaan perusteen tulee siis olla äkillinen.192 Julkisen sektorin 

viranomaisten on suunniteltava julkisten varojen käyttöä monen vuoden osalta etukäteen. 

Määttä & Voutilaisen arvion mukaan äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen tulisi siksi 

tulla eteen vain äärimmäisen harvoin.193 Tapauksessa MAO 666/17 suorahankinnalle ei katsottu 

olleen perustetta, koska MAO:n mukaan kyse ei ollut äärimmäisestä kiireestä. Hankintayksikkö 

hankki koulukuljetuspalvelua n. viideksi kuukaudeksi suorahankintana, koska ELY-keskus oli 

kahta kuukautta aiemmin ilmoittanut kahden merkittävän reittiliikenneluvan mukaisia reitin 

lakkauttamisesta. MAO katsoi, että kaksi kuukautta olisi riittänyt hankintamenettelyn 

toteuttamiseen, eikä siten tilanteen katsottu olleen äärimmäisen kiireellinen. Asian arvioinnin 

kannalta merkitystä ei ollut hankintayksikön sisäisen päätöksenteon aikatauluilla. 

Suorahankinnan tekemiselle tulee olla ennalta arvaamaton syy, jota hankintayksikkö ei ole 

voinut kohtuudella ennakoida.194 Käytännössä tällainen ennalta arvaamaton syy voisi olla 

esimerkiksi äkillinen luonnonilmiö tai onnettomuus, joka aiheuttaa toiminnoille kriittisen 

tavaran rikkoutumisen195. Ennalta arvaamattomuutta on käsitelty esimerkiksi tapauksessa KHO 

2019:10. Hankintayksikkö oli laajentanut käytössään olleen potilastietojärjestelmän 

käyttöoikeutta suorahankintana ja perusteli sitä mm. sote-uudistuksella, jonka oli mahdollisesti 

tarkoitus tapahtua vuonna 2018. KHO katsoi, ettei hankintayksikkö ensinnäkään osoittanut 

velvollisuutta yhtenäistää alueensa tietojärjestelmiä ennen sote-uudistusta. Lisäksi KHO totesi, 

ettei hankintayksikön kannalta ennalta arvaamattomana voitu pitää sitä, että sote-alan 

toimintaympäristössä saattaa tapahtua rakenteellisia tai organisatorisia muutoksia. 

Mahdollinen sote-uudistus ja aikataulujen epävarmuus eivät KHO:n mukaan riittäneet 

täyttämään äärimmäisen kiireen edellytyksiä. Mikäli sote-uudistus olisi tuolloin toteutunut ja 

asettanut hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia, olisi ennalta arvaamaton syy voinut olla 

mahdollisesti käsillä. 

Yksi äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen edellytyksistä on kiireen riippumattomuus 

hankintayksiköstä. Kiire ei siten saa johtua hankintayksiköstä, vaan jostakin yksikön 

ulkopuolisesta seikasta. Mikäli hankintayksikkö on esimerkiksi viivytellyt hankinnan 

                                                 
192 HE 108/2016 vp, s. 135. 
193 Määttä & Voutilainen 2017, s. 168. 
194 HE 108/2016 vp, s. 135. 
195 Parikka & Pökkylä 2011, s. 16. 
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toteuttamisessa, ei tämä suorahankintaperuste tule kysymykseen.196 Direktiivissä tätä 

vaatimusta on korostettu erillisellä lauseella: ”Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 

perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa johtua hankintaviranomaisista.” Esimerkiksi 

hankintayksikön puutteellinen riskienhallinta tai huonosti toteutettu hankintasuunnittelu ei voi 

olla syynä kiireelle197. 

Hankintayksiköstä riippumattomiksi tekijöiksi ei katsottu osakkeiden myyntijärjestelyä 

tapauksissa MAO H130-133/2021. Hankintayksiköiden omistuksessa oli ollut tulkkaus-, 

käännös- ja muita niihin liittyviä palveluja tarjoava yhtiö. Hankintayksiköistä yksi omisti 

osakkeista 99,6 % ja muut yhden osakkeen. Osakkeenomistajat olivat päättäneet luopua yhtiön 

omistuksesta, koska koronapandemia oli vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan negatiivisesti alan 

palveluiden muuttuessa yleisesti etäpainotteisemmiksi. Yhtiöllä ei ollut riittäviä valmiuksia 

vastata tähän tarpeeseen. Koska näiden lakisääteisten palvelujen järjestäminen oli ehdottoman 

välttämätöntä, oli palvelut päätetty hankkia suorahankintana yhtiön ostaneelta toiselta yhtiöltä 

siksi aikaa, kunnes tulkkauspalveluiden kilpailutus valmistuisi. MAO ei pitänyt perusteluja 

hankintayksiköstä riippumattomina tekijöinä. Vaikka yrityskaupan toteutumisessa olikin ollut 

eräitä epävarmuustekijöitä, oli sopimusten päättäminen ja osakekaupan ehdoista sopiminen 

ollut hankintayksiköiden harkintavallassa. Siten kiireen ei katsottu johtuneen hankintayksiköstä 

riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä, eikä suorahankinta ollut 

suorahankintaperusteen mukainen.  

Suorahankintaperusteen mukaan hankintasopimuksen tekemisen on oltava ehdottoman 

välttämätöntä. Hankintadirektiivissä tämä on muotoiltu sanoin ”ehdottoman tarpeellista”. 

Edellä kuvatussa koulukuljetuksia koskevassa tapauksessa MAO 666/17 koulukuljetusten 

järjestämisen reittiliikenteen kahden reitin lakkauttamisen jälkeen katsottiin olevan 

välttämätöntä, vaikkakaan kokonaisuudessaan tapauksessa äärimmäisen kiireen 

suorahankintaperusteen edellytykset eivät täyttyneet. Myös tapauksissa MAO H130-133/2021 

lakisääteisiin tehtäviin liittyvien tulkkauspalvelujen saatavuuden turvaamisen katsottiin olevan 

hankintayksiköille ehdottoman välttämätöntä, vaikkeivat muut suorahankintaperusteen 

edellytykset täyttyneet. Ehdotonta välttämättömyyttä kuvaa myös tapaus MAO 466/19, jossa 

lakisääteisten työtapaturmavakuutusten ja muiden välttämättömien vakuutusten sopimusten 

pitäminen jatkuvasti voimassa katsottiin välttämättömäksi. Myöskään tässä tapauksessa muut 

                                                 
196 HE 108/2016 vp, s. 135. 
197 Määttä & Voutilainen 2017, s. 167. 
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edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet, eikä äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen 

käyttämiselle katsottu olleen riittäviä perusteita. Yhteenvetona voisi todeta, että kunnan 

lakisääteisten tehtävien täyttäminen keskeytyksettä katsotaan ehdottoman välttämättömäksi 

syyksi, mutta se ei yksinään riitä äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen edellytysten 

täyttämiseen. 

Hallituksen esityksessä on nostettu esiin hankintayksikön näyttövelvollisuus: yksikön on 

pystyttävä näyttämään toteen, että suorahankintaperusteen edellytykset täyttyvät.198 Korkein 

hallinto-oikeus on todennut tämän esimerkiksi edellä kuvatussa potilastietojärjestelmää 

koskevassa tapauksessa KHO 2019:10. Siinä KHO ei ollut saanut hankintayksiköltä selvitystä 

siitä, että hankintayksikön käyttöön soveltuvia, hankintayksikön käytössä olevan ohjelmiston 

kanssa yhteensopivia ohjelmistoja ei olisi saatavilla tai että muu kuin valittu palveluntarjoaja ei 

olisi voinut sellaista toimittaa. 

Jotta äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta voidaan soveltaa hankintalain mukaisesti, on 

perusteen kaikkien ulottuvuuksien, kuten äärimmäisen kiireen ja ennalta arvaamattomuuden, 

toteuduttava. Lisäksi kiireperusteen soveltaminen on mahdollista vain väliaikaisesti. 

Hankinnan kilpailutus on järjestettävä kohtuullisessa ajassa suorahankinnan toteuttamisen 

jälkeen.199 Suorahankintaperustetta ei siis voi käyttää hyväkseen siten, että edellytysten sinänsä 

täytyttyä hankintakokonaisuus toteutettaisiin suorahankintana, vaikka kiiretilanne olisikin 

väliaikainen ja kilpailuttaminen mahdollistuisi tilanteen lauettua.  

4.2 Oikeusperiaatteiden ja hankintalain tavoitteiden näkökulma 

Hankintalain tarkoituksena on 1.1 §:n mukaan se, että hankintayksiköiden on kilpailutettava 

hankintansa laissa säädetyn mukaisesti. Lähtökohtana on kilpailuttamisvelvollisuus, johon 

nähden suorahankinta on lähes vastakohta. Suorahankinnassa on siten kyse poikkeuksellisesta 

tilanteesta. Suorahankinta on niin ikään julkisten varojen käytön tehostamista koskevan 

tavoitteen vastainen, jos kilpailuttamisen katsotaan puhtaasti tuovan säästöjä. Kuitenkin 

tilanteessa, jossa äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta voidaan käyttää, 

kilpailuttaminen voi olla mahdotonta. Suorahankinta voi myös tällaisessa tilanteessa jopa 

tehostaa julkisten varojen käyttöä, jos vaihtoehtona olisi hankintayksikön resurssien kohtuuton 

                                                 
198 HE 108/2016 vp, s. 135. 
199 Määttä & Voutilainen 2017, s. 168. 
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kuormittaminen kiiretilanteen voittamiseksi. Lisäksi on huomioitava, että hankintojen 

kilpailuttaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii hankintayksiköltä resursseja. Se, 

tehostaako kilpailuttaminen vai todellisuudessa suorahankinta julkisten varojen käyttöä, on 

pitkälti hankintakohtaista. 

Laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekeminen 2 §:ssä kuvatun tavoitteen 

mukaisesti voi käytännöllisesti katsoen jäädä helposti äärimmäisen kiireen jalkoihin. 

Innovatiivisuus voi kuitenkin joissain tapauksissa olla avainsana hankinnan tekemiseen 

äärimmäisen kiireellisessä tilanteessa, jossa hankinnan kohteita ei ole helposti saatavilla200. 

Innovatiivisilla ratkaisuilla hankinta voidaan mahdollisesti toteuttaa myös haastavissa 

tilanteissa. Myös laadukkaiden ja kestävien hankintojen tekeminen voi olla haaste äärimmäisen 

kiireen tuottamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, vaikkakin tavoitteisiin tulisi silloinkin 

mahdollisuuksien mukaan pyrkiä. Lain tavoitteiden mukaan hankintayksiköiden tulisi pyrkiä 

huomioimaan hankintojen toteuttamisessa myös ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. On 

jälleen pohdittava, voivatko nämäkin näkökohdat jäädä kiireen takia toissijaisiksi ollessaan 

hankintayksikön harkintavallassa. Huolellinen pohjatyö ja varautuminen poikkeuksellisiin 

tilanteisiin voivat kuitenkin edistää hankintayksikön tuntemusta hankinnan kohteen alan 

erityisominaisuuksista. Ennen kiiretilannetta kerätty tieto voi olla arvokasta hankintaa 

toteuttaessa. 

Suorahankintojen osalta ongelmalliseksi voi muodostua hankintalain 2 §:n tavoite pienten ja 

keskisuurten yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien 

turvaamisesta. Kun hankintaa ei kilpailuteta, voi 3 §:n mukaisten julkisten hankintojen 

periaatteiden, kuten toimittajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä hallintolain 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen olla muutoinkin haastavaa. Jos hankintayksiköllä on 

tiedossa sopiva tarjoaja, jolta tavara tai palvelu voidaan hankkia äärimmäisessä kiireessä 

tarpeeksi nopeasti, voi muiden markkinatilanteen tarkastelu jäädä jälleen kiireessä paitsioon. 

Suorahankintatilanteessa markkinoiden kartoittaminen ei ole välttämätöntä, jolloin 

hankintayksikölle ennestään tuttu tarjoaja on muita selvästi edullisemmassa asemassa. 

                                                 
200 Tällainen tilanne on voinut tulla eteen esimerkiksi covid-19-pandemian takia. EU-komissio on kehottanut 

innovatiivisuuden hyödyntämiseen tiedonannossaan 2020/C 108 I/01. Tätä kuvataan tarkemmin tutkielman 

luvussa 4.3.1. 
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Olennainen julkisten hankintojen oikeusperiaate on avoimuus, josta säädetään hankintalain 3.1 

§:ssä. Suorahankinta on lähtökohtaisesti tämän vastainen: suorahankinnan tekeminen ilman 

julkista ja avointa ilmoittelua on mahdollista. Avoimuutta voidaan kuitenkin edistää 

suorahankintailmoituksella, jonka julkaiseminen ei kuitenkaan ole pakollista. Avoimuuden 

periaatteen toteuttaminen jää siten pitkälti hankintayksikön harkintavallan varaan. Lisäksi 

äärimmäisen kiireellisessä tilanteessa suorahankintailmoitus voi jäädä tekemättä 

aikataulullisista syistä: hankintasopimuksen voi tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua 

suorahankintailmoituksen julkaisemisesta (131.1 §). Toisaalta EU-kynnysarvot ylittävistä 

suorahankinnoista on julkaistava jälki-ilmoitus, jolloin hankinnasta annetaan tietoja 

jälkikäteen. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta käytettäessäkin on muistettava hankintalain ja 

hallintolain vaatimukset suhteellisuusperiaatteen mukaisesta toiminnasta. Hankintamenettelyn 

eri osa-alueiden on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Äärimmäisen 

kiireen perustetta käytettäessä tämä tulisi huomioida esimerkiksi suorahankinnan laajuuden 

osalta: onko suorahankinta vain sen laajuinen, kuin äärimmäisen kiireen tilanteessa on 

välttämätöntä?  

Hallinnon oikeusperiaatteista puolueettomuusperiaatteen toteutumisen arviointi voi tulla eteen 

tilanteessa, jossa hankinnasta vastaava asiantuntija tai päättäjä on vaikuttanut suorahankinnan 

tekemiseen esimerkiksi läheisensä omistamalta yritykseltä. Vaikka suorahankinta jouduttaisiin 

tekemään äärimmäisen kiireellisissä olosuhteissa, on tällaista tilannetta tarkasteltava hyvin 

kriittisesti. Suorahankinnan tekeminen äärimmäisessä kiireessä voi antaa puolueelliselle 

toiminnalle vaarallisen otolliset olosuhteet. Puolueettomuutta arvioidessa on hyvä tarkastella 

myös hankintayksikön organisaatiota: onko suorahankinta tehty hankintayksikön 

organisaatiolta kuuluvalta yksiköltä, ja onko tässä tapauksessa muita mahdollisia tarjoajia 

kohdeltu tasapuolisesti, kuten hankintalain 3.2 § vaatii? 

Luottamuksensuojaperiaate voidaan kytkeä pitkälti hankintasäännösten noudattamiseen. 

Hankintalain noudattaminen luo luottamuksensuojaa, mutta asia ei ole kuitenkaan näin 

yksinkertainen. Hankintasääntely on monimutkaista, sen tulkitseminen haastavaa ja jos kaiken 

lisäksi hankintayksikön hankintaosaamisessa on parantamisen varaa, voi sääntelyn 

noudattaminen tuottaa haasteita – vaikka tarkoitus olisikin toimia säännösten mukaisesti. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste elementteineen sisältää monitulkintaisuutta: 
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äärimmäinen kiireellisyys, ennalta arvaamattomuus ja ehdoton välttämättömyys ovat 

abstrakteja käsitteitä. On oikeastaan mahdotonta vetää selvää rajaa sille, milloin äärimmäisen 

kiireen suorahankintaperuste on oikea valinta: milloin ylittyy äärimmäisen kiireellisyyden tai 

ehdottoman välttämättömyyden kynnys? Tulkinta on aina tilanne- ja hankintakohtainen, ja 

lopullinen raja voidaan vetää ehkä vasta tuomioistuimissa. 

4.3 Äärimmäinen kiire koronapandemia-aikana  

4.3.1 Asian tausta 

Vuonna 2020 maailmaa mullistanut covid-19-pandemia on vaikuttanut osaltaan myös julkisiin 

hankintoihin. Osana pandemian torjumista ja siltä suojautumista julkisen sektorin hankintoja, 

kuten suojautumisvälineitä ja sairaalatekniikkaa, on jouduttu tekemään nopein ottein näissä 

täysin uudenlaisissa olosuhteissa.  

Euroopan komissio antoi huhtikuussa 2020 ohjeita julkisiin hankintoihin covid-19-kriisiin 

liittyvässä hätätilanteessa. Komissio myönsi erityisesti äärimmäisen kiireellisissä tapaukissa 

tehtäviin hankintoihin kohdistuvassa ohjeessaan hankintayksiköille eräitä 

joustomahdollisuuksia, jotta kriisiin voitaisiin reagoida nopeasti ja älykkäin ratkaisuin. 

Tarkoituksena oli saada vastattua kriisin keskellä olennaisten tavaroiden ja palvelujen, kuten 

hengityssuojainten, lääkinnällisten laitteen ja muiden lääkintätarvikkeiden, kysynnän suureen 

kasvuun.201 

Komissio myönsi ohjeessaan kolme erilaista joustovaihtoehtoa. Ensinnäkin hankintayksiköillä 

voi kiireellisissä tapauksissa olla mahdollisuus menettelyjen määräaikojen huomattavaan 

lyhentämiseen, jotta hankintamenettely nopeutuisi. Mikäli määräaikojen lyhentäminen on 

riittämätön ratkaisu, on neuvottelumenettely, jossa ei julkaista hankintailmoitusta, 

harkitseminen mahdollista. Kansallisessa merkityksessä tämä tarkoittaa siis käytännössä 

suorahankintaa. Komission mukaan kyseeseen voi mahdollisesti myös tulla sopimuksenteko 

suoraan etukäteen valitun toimittajan kanssa. Ehtona tähän on, että kyseinen toimittaja on ainoa, 

joka pystyy toimittamaan tavarat niissä teknisissä ja ajallisissa rajoitteissa, jotka äärimmäisen 

kiireellinen tilanne aiheuttaa. Kolmanneksi vaihtoehdoksi komissio on nostanut 
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yleisluontoisemmin hankintayksiköiden vaihtoehtoisten ratkaisujen harkitsemisen ja yhteistyön 

tekemisen markkinoiden kanssa.202 

Koronakriisin aiheuttamaan kiiretilanteeseen sopivaksi hankintamenettelytavaksi komissio 

nostaa esiin siis muiden ohella suorahankintamenettelyn, jolloin hankintayksiköiden tavaroiden 

ja palvelujen mahdollisimman nopea hankkiminen voidaan mahdollistaa. Tällöin muiden 

hankintamenettelytapojen julkaisuvaatimukset, määräajat ja muut menettelyvaatimukset 

voidaan jättää pois. Komissio kutsuu ohjeessaan suorahankintaa covid-19-pandemian 

yhteydessä ”lisävälineeksi”, minkä voi katsoa hienovaraisesti korostavan suorahankinnan 

poikkeuksellisuutta. Kyse on lisävälineestä pandemian aiheuttamasta kriisistä selviämiseen, 

muttei normaali menettelytapa. Lisäksi komissio toteaa suorahankinnan olevan ainoastaan 

väliaikainen ratkaisu, kunnes vakaammat ratkaisut, kuten tavanomaiset hankintamenettelyt, 

ovat jälleen käytettävissä.203 

Yksinään covid-19-pandemia ei kuitenkaan riitä syyksi soveltaa suorahankintamenettelyä, vaan 

hankintadirektiivin mukaiset edellytykset suorahankinnan tekemiselle pätevät komission 

ohjeen mukaan myös tässä tilanteessa. Suorahankintamenettely on siis pandemiankin aikana 

mahdollinen vain, kun se on direktiivin mukaisesti ”ehdottoman tarpeellista kun avoimille tai 

rajoitetuille menettelyille taikka tarjousperusteisille neuvottelumenettelyille asetettuja 

määräaikoja ei voida hankintaviranomaisten kannalta ennalta arvaamattomista tapahtumista 

aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 

perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa johtua hankintaviranomaisista”. 

Komission covid-tiedonannossa on kuitenkin täsmennetty suorahankintaan liittyviä 

edellytyksiä erityisesti pandemianäkökulmasta. Komissio esimerkiksi selventää, etteivät 

kriisiin liittyvät tapahtumat tai niiden kehitys voineet olla hankintayksiköiden ennakoitavissa 

ainakaan tiedonannon julkaisuhetkellä 1.4.2020. Kyseessä on siis ainakin tuolloin ollut ennalta 

arvaamaton tapahtuma. Myöskään määräaikojen noudattamista ei ole voinut ainakaan kaikissa 

tapauksissa koronatartuntamäärien kasvaessa vaatia, koska terveydenhuollon välittömien 

tarpeiden tyydyttäminen kiireesti on ollut ehdottoman tärkeää. Lisäksi komissio toteaa, ettei 
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203 Komission tiedonanto 2020/C 108 I/01. 
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syy-yhteyttä pandemian ja hankintayksiköiden (tässä tapauksessa sairaaloiden ja 

terveydenhoidon yksiköiden) välillä voida kohtuudella epäillä.204 

Euroopan komissio on nostanut tiedonannossaan esiin myös innovatiivisuuden tärkeyden 

tilanteessa, jossa samankaltaisten hyödykkeiden kysyntä kasvaa poikkeuksellisesti ja kun 

toimitusketjut ovat merkittävästi häiriintyneet. Tällöin nopea hankkiminen voi olla hyvin 

haastavaa, mutta vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen etsiminen voi tulla kyseeseen. 

Komissio korostaa vuorovaikutusta toimittajien kanssa sopivimpien ratkaisujen löytämiseksi. 

Myös tässä koronapandemiaa koskevassa tiedonannossa muistutetaan ottamaan mahdollisesti 

huomioon muun ohella esimerkiksi sosiaaliset sekä ympäristöä ja innovaatioita koskevat 

vaatimukset.205 Julkisten hankintojen erinäisiä ympäristö-, innovaatio- ja sosiaalisia tavoitteita 

voidaan siis kriisinkin keskellä edelleen ottaa huomioon ja siihen kannustetaan komission 

tasolta. Erityisesti kaikkein kiireellisimpien hankintojen osalta tämä lienee käytännön tasolla 

kuitenkin vain sivuseikka, ellei haastava tilanne itsessään suorastaan pakota innovatiivisten 

ratkaisujen löytämiseen.  

Vaikka covid-19-pandemia aiheuttaa tämän tutkielman kirjoitushetkellä, syksyllä 2021, 

edelleen laajalti erilaisia erityistoimia valtaosassa maailmaa, voi komission huhtikuussa 2020 

antamaa ohjeistusta katsoa osin jo vanhentuneeksi. Ohjetta voidaan toki huoletta soveltaa 

pandemian alkuvaiheen hankintojen tarkasteluun. Pandemian jatkuessa tällä hetkellä jo toista 

vuotta, voidaan koronavirukseen liittyvän suorahankinnan käyttämiseen äärimmäisen kiireen 

perusteella suhtautua kuitenkin jo selvästi kriittisemmin. Erityisen tarkastelun alla on 

suorahankintaperusteen ennalta arvaamattomia tapahtumia koskeva edellytys: voivatko 

esimerkiksi syksyn 2021 koronakriisiin liittyvät hankinnat olla enää ennalta arvaamattomien 

tapahtumien johdosta tehtyjä? Vaikka tartuntamäärät jatkaisivat ennalta arvaamatonta lasku- tai 

noususuhdannetta, voidaanko enää voimakastakaan tartuntapiikkiä katsoa ennalta 

arvaamattomaksi?  

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat näkyneet jo julkisia hankintoja koskevissa 

tuomioistuinratkaisuissa ja kilpailu- ja kuluttajaviraston antamissa päätöksissä. Tutkielman 
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kirjoitushetkellä markkinaoikeus on jo käsitellyt muutaman covid-19-epidemiaan ja 

äärimmäiseen kiireeseen kytkeytyvän suorahankintaratkaisun.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi kesäkuussa 2021 raportin julkisen hankintojen valvonnan 

tuloksista vuodelta 2020. Raportin mukaan KKV sai käsittelyynsä vuoden 2020 aikana 

useampia asioita, joissa hankinnan perusteluissa oli viitattu koronapandemian aiheuttamiin 

olosuhteisiin. Raportissa todetaan, että erityisesti runsaasti julkisuutta saaneista 

suorahankinnoista saatiin vihjeitä. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne näkyi KKV:ssa 

eniten asioissa, joissa sopimuskauden jatkamista oli perusteltu mm. koronapandemian 

aiheuttamalla kiireellä ja resurssipulalla. Toisaalta suoraan pandemian torjuntaan liittyviä 

hankinnan kohteita koskevia tapauksia virastossa oli vuonna 2020 vireillä vain kaksi.206 Tästä 

on mahdollista päätellä, että koronaviruspandemiaa on käytetty monessa tapauksessa 

perusteluna, vaikkei hankinnan kohde itsessään ole liittynyt pandemiaan. Pandemialla on ollut 

vaikutuksia hankintayksikön toimintaan myös hankinnoissa, joilla ei ole suoraa liityntää 

koronakriisiin. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste on ollut koronaviruspandemian myötä erityisen 

merkityksellinen. KKV kertoo raportissaan, että koronakriisin vaikutus on näkynyt 

merkittävimmin hankinnoissa, joissa on käytetty kiireperustetta. KKV viittaa raportissaan myös 

Euroopan komission covid-tiedonantoon, jossa siinäkin on keskitytty erityisesti äärimmäisen 

kiireen vallitessa tehtäviin hankintoihin.207 

Covid-19-pandemiaa koskevaa oikeuskirjallisuutta julkisten hankintojen kontekstissa on 

saatavilla edelleen vähän. Kuoppamäen maaliskuussa 2020 julkaistussa artikkelissa Korona ja 

kilpailuoikeus on tarkasteltu pandemian vaikutuksia muiden kilpailuoikeudellisten teemojen 

ohella myös julkisten hankintojen näkökulmasta. Yleiset hankintaoikeudelliset periaatteet ja 

keskeiset hankintaoikeudelliset vaatimukset tulisi Kuoppamäen mukaan huomioida myös 

pandemiatilanteessa. Myös poikkeusoloissa lähtökohtana on olemassa olevien 

kilpailumahdollisuuksien hyväksikäyttö ja suorahankintojen suppea tulkinta. Suorahankintojen 

osalta Kuoppamäki toteaa, että äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta käytettäessä tulee 

todella olla kyse aidosta kriisin perusteella syntyneestä yllättävästä tilanteesta. Äärimmäisen 
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kiireen suorahankintaperuste ei myöskään voi tarkoittaa esimerkiksi tarjoajien rikostaustan ja 

taloustietojen tarkastamatta jättämistä.208 

4.3.2 Tapaus MAO 101/21 

Tapauksessa MAO 101/21 hankintayksikkö, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä, oli tehnyt suorahankinnan koronavirusanalytiikkaan tarvittavista tiloista, 

laitteistoista ja tukitoimien vuokraamisesta. Kymmenen kuukauden sopimuskauden 

ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 21.9.2020 allekirjoitetussa hankintapäätöksessä n. 100 

miljoonaa euroa, jonka lisäksi tulivat vielä toiminnasta aiheutuvat muut kustannukset, kuten 

henkilöstöä, tarvikkeita ja logistiikkaa koskevat kustannukset. Lisäksi sopimukseen 

sisällytettiin optio sopimuksen jatkamisesta vuoden 2021 loppuun asti, jos se olisi 

sopimuskauden päättyessä edelleen välttämätöntä. 

Valittajan antamien perusteluiden mukaan hankinnassa esitetty kiireeseen liittyvä peruste ei 

täyttänyt hankintasäännöksien suorahankintaedellytyksiä, eikä se ollut Euroopan komission 

covid-19-pandemiaa koskevan ohjeistuksen mukainen. Hankintayksikkö puolestaan perusteli 

suorahankinnan edellytysten täyttyneen hankinnassa, koska koronakriisi, sen erityislaatuinen 

kehitys ja valtion linjaukset testauskapasiteettia koskien, olivat hankintayksiköstä 

riippumattomia ja ennalta arvaamattomia olosuhteita. Lisäksi hankinnan kohteena olleet laitteet 

olivat hankintayksikön mukaan olennainen osa kiihtyvään pandemiaan vastaamisessa ja sen 

torjunnassa. Syynä kiireelle oli valtioneuvoston syyskuussa 2020 tekemän periaatepäätöksen 

perusteella rajaliikenteessä otettiin käyttöön kahden testauksen malli, josta syntyi akuutti tarve 

testauskapasiteetin voimakkaampaan kasvattamiseen. 

Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan julkisten hankintojen kilpailuttamisen olevan pääsääntö, 

suorahankinnan olevan poikkeus kilpailuttamisvelvollisuuteen ja siten sen käyttöedellytyksiä 

tulee tulkita suppeasti. Markkinaoikeus tarkasteli ratkaisussaan hankintasääntelyn lisäksi 

Euroopan komission covid-19-pandemiaa koskevia ohjeita. 

Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että syyt hankinnan tekemiselle ovat olleet ennalta 

arvaamattomia ja hankintayksiköstä riippumattomia. Hankintayksikkö oli saanut 

markkinaoikeuden mukaan ennalta arvaamattomana pidettävää tietoa sosiaali- ja 
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terveysministeriön linjauksista 19.8.2020 ja eduskunnan infotilaisuudesta 2.9.2020, joka koski 

valtioneuvoston tavoitetta rajatestauksen lisäämiseksi. Asiaan ei ollut vaikutusta niillä seikoilla, 

että mahdollinen testauskapasiteetin ja analyysilaitteiston tarpeen kasvaminen oli jo aiemmin 

hankintayksikön tiedossa, koronavirustartuntojen aaltojen mahdollisuus oli yleisessä tiedossa 

jo keväällä 2020 ja että hankintayksikkö oli ollut keskeisessä roolissa testauksen 

toteuttamisessa. MAO:n mukaan asiassa oli huomioitava koronapandemian luonne ja sen 

vaikutukset koronatestausten tarpeisiin, jotka olivat jatkuvassa muutostilassa. MAO totesi, että 

hankintatarpeiden ennakoiminen on ollut hyvin vaikeaa, koska koronapandemian ja sen 

vaikutusten muuttumisen lisäksi tulee voida ennakoida myös valtion toimijoiden reaktiot näihin 

muutoksiin.  

Määräaikojen noudattamisen osalta hankintayksikkö esitti perusteluissaan, ettei hankintaa voitu 

toteuttaa kilpailutettuna ja päätös jouduttiin tekemään varsin nopealla aikataululla. Valittajan 

mukaan kilpailutus olisi ollut toteutettavissa nopeutetulla aikataululla. Markkinaoikeuden 

mukaan hankintayksikön kiire toteuttaa hankinnat sosiaali- ja terveysministeriön ja 

valtioneuvoston linjausten mukaisesti voitiin katsoa äärimmäiseksi johtuen pandemian 

luonteesta. Markkinaoikeuden mukaan nopeutetunkin menettelyn mahdollisesti onnistuessa, 

tulee huomioida myös hankinnan valmisteluun, tarjousten käsittelyyn ja päätöksen 

valmisteluun kuluvaa aika sekä avoin ja syrjimätön sekä muutoinkin hankintasäännösten 

mukainen menettely. Markkinaoikeus siten katsoi, ettei hankintaa voitu toteuttaa nopeutettuna 

menettelynä.  

Lisäksi ratkaisussa on tarkasteltu hankinnan välttämättömyyttä ja suorahankinnan käyttämistä 

vain vajeen kattamiseksi äärimmäisen kiireen tilanteessa. Markkinaoikeus katsoi, että 

testaustarpeen lisääntymiseen vastaaminen arvioitavana olevalla hankinnalla oli välttämätöntä 

siinä laajuudessa, jossa se on tehty. Asiaa ei muuttanut se seikka, että rajatestauksen toteutuneet 

määrät olivat todellisuudessa vähäisempiä kuin mitä suorahankintapäätöksessä ja 

hankintapäätöksessä oli todettu, koska Suomen rajoilla liikkumisen määrän ennakoiminen 

syksyllä 2020 oli hyvin vaikeaa pandemian vuoksi.  

Markkinaoikeus viittasi ratkaisussaan Euroopan komission covid-tiedonantoon, jonka mukaan 

äärimmäisen kiireen perusteella tehty suorahankinta on väliaikainen ratkaisu, kunnes 

vakaamman vaihtoehdon löytäminen on mahdollista. Markkinaoikeuden mukaan ei ollut 

perusteita sille, etteikö hankintayksikkö olisi kyennyt toteuttamaan hankintamenettelyä 
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muutoin kuin suorahankintana 15 kuukauden ajassa, joka sisältää hankintasopimuksen 

voimassaoloajan optiokausineen. Varsinaisen sopimuskauden jälkeistä noin viiden kuukauden 

optiokautta ei siis voitu markkinaoikeuden mukaan enää katsoa ehdottoman välttämättömäksi. 

Hankintapäätöksessä varattu mahdollisuus jättää hankinta kilpailuttamatta ja ottaa itse 

määritellyillä ehdoilla käyttöön optio, joka laajentaa suorahankinnan sopimusta 

voimassaoloajaltaan laajemmaksi kuin mikä olisi ollut ehdottoman välttämätöntä, katsottiin 

oikeusohjeiden vastaiseksi.  

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan hankintapäätös oli virheellinen vain sen kohteena olevan 

optiokauden osalta. Tältä osin markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi 

hankintayksikköä panemasta sitä täytäntöön 1 000 000 euron sakon uhalla. 

4.3.3 Tapaus MAO 102/21 

Tapauksen MAO 102/21 osapuolet (hankintayksikkö, valittu tarjoaja sekä valittaja) olivat 

samat kuin edellä kuvatussa tapauksessa MAO 101/21. Tapauksen taustana oli, että sosiaali- ja 

terveysministeriö oli 9.4.2020 antanut kansallisen covid-19-testausstrategian, jossa todettiin 

mm. tavoitteellinen suunnitelma testauskapasiteetin nostoon. Sen hetkinen tilanne oli 3 000 

näytettä vuorokaudessa, josta kapasiteettia oli tarkoitus nostaa 10 000:een näytteeseen / vrk. 

Valittu tarjoaja valittiin 13.5.2020 annetulla suorahankintapäätöksellä palveluntuottajaksi 

COVID-19 PCR-näytteiden kuljetukseen, analysointiin ja analyysien tulosten ilmoittamiseen 

ajalle 1.6.2020-31.12.2020.  

Valittaja katsoi, ettei yli puolen vuoden pituiselle suorahankintasopimukselle ollut 

hankintasääntelyn tarkoittamaa kiirettä eikä välttämättömyyttä. Lisäksi valittajan mukaan 

pandemiasta aiheutunut kiire ei voinut olla hankintayksikön näkökulmasta ennalta arvaamaton 

enää toukokuussa 2020. Hankintayksikkö taas vetosi perusteluissaan mm. Euroopan komission 

covid-tiedonantoon, jonka mukaan hankintayksiköt eivät ole voineet ennakoida pandemian 

aiheuttamia tapahtumia tai niiden erityistä kehitystä. Lisäksi suorahankintaperusteen 

kiireellisyys voi koskea kriisin alkamisen ohella myös esimerkiksi tilanteen pahentumista. 

Markkinaoikeus totesi jälleen ratkaisussaan kilpailuttamisvelvoitteen olevan pääsääntö ja 

suorahankinnan olevan siten poikkeuksellinen menettelytapa, jonka käyttöedellytyksiä on 

tulkittava suppeasti. Siitä huolimatta, sekä komission covid-tiedonantoon että kansalliseen ja 

unionin sääntelyyn vedoten, markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt 
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hankintasäännösten vastaisesti. Markkinaoikeus katsoi, että hankinnan kiireellisenä tekemiselle 

on ollut ennalta arvaamaton ja hankintayksiköstä riippumaton syy. Markkinaoikeuden mukaan 

hankintayksikkö ei ole voinut ennen sosiaali- ja terveysministeriön testausta koskevia linjauksia 

tietää testaustarpeen lisääntymisen vaikutuksista hankintayksikön hankintatarpeeseen, vaikka 

itse koronapandemia onkin ollut yleisessä tiedossa jo maaliskuussa 2020. Lisäksi arvioon 

vaikutti pandemian luonne, jonka takia testaustarpeet ovat olleet jatkuvassa muutostilassa 

tehden ennakoinnin hyvin vaikeaksi. 

Valittajan mukaan hankintayksikön olisi ollut mahdollista kilpailuttaa hankinta nopeutetuin 

menettelyin, eikä suorahankintajaksolle olisi ollut oikeutta kuin reilun kuukauden pituiseksi 

ajaksi, kunnes kilpailutus olisi valmistunut. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettei hankintaa 

olisi voitu toteuttaa nopeutettunakaan menettelynä niin, että palvelu olisi voitu aloittaa 

tavoitteen mukaisesti eli kesäkuun 2020 alkuun mennessä. Markkinaoikeus totesi, että 

hankintalain 57 §:n 1 momentin mukaisesti nopeutetussa menettelyssä tarjousajan tulisi olla 

esimerkiksi avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää, jonka lisäksi on huomioitava 

valmisteluun, tarjousten käsittelyyn ja muuhun hankintaan liittyvän työhön kuluva aika. 

Hankinnan valmisteleminen riittävällä tasolla sekä tarjousten käsitteleminen asianmukaisesti 

ovat markkinaoikeuden mukaan keskeisiä seikkoja avoimen ja syrjimättömän sekä muutenkin 

hankintasäännösten mukaisen tavan mukaisen toteuttamisen varmistamiseksi.  

Markkinaoikeus myös katsoi, että suorahankinta on tehty vain sen välttämättömässä 

laajuudessa. Markkinaoikeuden mukaan suorahankintapäätöstä tehdessään hankintayksikkö ei 

ole voinut olla varma, kykeneekö se täyttämään testaustarpeensa kilpailutetuin 

hankintamenettelyin ennen kuin suorahankintaa koskeva sopimuskausi päättyy. Tätä 

markkinaoikeus perusteli mm. testaustarpeiden jatkuvalla muutoksella ja pandemian 

jatkumisella vielä vuonna 2021. Tapauksen lopputuloksena markkinaoikeus hylkäsi valituksen. 

4.3.4 Yhteenvetoa 

Koronaviruspandemialla on ollut oma merkityksellinen roolinsa muun ohella myös julkisten 

hankintojen ja äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen kannalta. Kriisi on pakottanut 

hankintayksiköitä nopeuttamaan työtään ja hankkimaan esimerkiksi kasvomaskeja ja muita 

suojavälineitä tilanteessa, jossa koko maailma tarvitsee niitä samaan aikaan mahdollisimman 

nopeasti. Tilanne on vaatinut aivan uudenlaista mukautumista myös hankintasääntelyn 

maailmassa. 
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Euroopan komission huhtikuussa 2020 julkaisema covid-tiedonanto joustomahdollisuuksineen 

on näytellyt tärkeää roolia korona-ajan hankinnoissa. Komission ohjeisiin julkisten hankintojen 

järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa209 viitataan niin 

markkinaoikeuden korona-ajan suorahankintoja koskevissa ratkaisuissa, kilpailu- ja 

kuluttajaviraston vuotta 2020 koskevassa raportoinnissa kuin Kuoppamäen Korona ja 

kilpailuoikeus -artikkelissakin210. Jokaisessa näistä komission tiedonantoon suhtaudutaan 

varsin tärkeänä ohjenuorana korona-ajan hankintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. 

Komission tiedonannon merkitys oli korostunutta erityisesti heti tiedonannon antamisen 

jälkeen eli kriisin välittömässä alkuvaiheessa. Vaikka ohjeistusta voidaan varmasti monilta osin 

noudattaa jopa edelleen, tutkielman kirjoitushetkellä syksyllä 2021, on tiedonannossa 

annettuihin joustomahdollisuuksiin suhtauduttava jo kriittisemmin. Tiedonannossa esitettyjen 

joustojen käyttäminen tässä vaiheessa pandemiaa, sen jatkuessa jo pitkälle toista vuotta, voi 

olla kyseenalaista. Kun kriisi on kestänyt ajallisesti jo pitkään ja elämme eräänlaista uutta 

normaalia, ei ole syytä varauksetta olettaa hankintayksiköidenkään olevan enää aivan uuden 

edessä. Toisaalta pandemian aaltoileva luonne voi toisinaan tuoda eteen jyrkkiäkin, ennalta 

arvaamattomiakin tartuntahuippuja ja ehkäpä siten vielä ennalta arvaamattomia 

hankintatarpeitakin, mutta erityisesti äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta käytettäessä 

on ennalta arvaamattomuuteen jo tässä vaiheessa syytä suhtautua kriittisesti. 

Lisäksi on syytä huomioida, että komissio on tiedonannossaan todennut vaatimuksen 

suorahankintaperusteiden edellytysten täyttämisestä olevan voimassa myös koronakriisin 

keskellä. Äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta soveltaessa on siis edelleen täytettävä 

hankintasääntelyn asettamat vaatimukset, kuten sen, että sopimuksen tekeminen on ehdottoman 

välttämätöntä ja että äärimmäinen kiire johtuu ennalta arvaamattomasta syystä. 

Koronaviruspandemiakaan ei kevennä suorahankintaperusteen käyttöä koskevia vaatimuksia. 

Lisäksi tiedonannossa tuodaan ilmi, että julkisten hankintojen sosiaalisten sekä ympäristöä ja 

innovatiivisuutta koskevien tavoitteiden huomioiminen olisi pandemiankin keskellä 

kannustettavaa. Hankintasääntely ei lähtökohtaisestikaan pakota kyseisten tavoitteiden 

huomioimiseen, mutta komission suhtautuminen tavoitteiden huomioimiseen kannustavasti 

pandemia-aikanakin korostaa niiden merkityksellisyyttä. 

                                                 
209 Komission tiedonanto 2020/C 108 I/01. 
210 Kuoppamäki 2020. 
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Markkinaoikeuden kahdesta korona-ajan äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta 

koskevasta ratkaisusta voidaan vetää joitakin yhteneväisiä linjoja. Kuten muissakin lähteissä, 

on ratkaisuissa pidetty komission tiedonantoa tärkeänä oikeuslähteenä. Siihen on kummassakin 

ratkaisussa viitattu markkinaoikeuden lisäksi myös hankintayksikön ja valittajan tasolta. 

Kummassakin ratkaisussa on korostettu kilpailuttamisen lähtökohtaisuutta sekä 

suorahankinnan poikkeuksellisuutta ja sen käyttöedellytysten suppeaa tulkintaa. Kuitenkin 

kummassakin tapauksessa useat seikat perustelivat äärimmäisen kiireen 

suorahankintaperusteen edellytysten olleen käsillä. Suorahankintaperusteen ennalta 

arvaamattomuuden vaatimusta ei heikentänyt se seikka, että kummassakin tapauksessa 

pandemia oli ollut hankintayksikön tiedossa jo ennen hankintapäätöksen tekoa – toisessa 

tapauksessa noin puolen vuoden ajan, ja toisessa vain noin kahden kuukauden ajan. 

Merkityksellistä oli, että pandemian luonne aiheutti jatkuvan muutostilan hankinnan kohteen 

tarpeessa tehden ennakoinnista vaikeaa. Lisäksi kummassakin tapauksessa myös valtionjohdon 

päätökset liittyen hankinnan kohteen tarpeeseen voitiin katsoa ennalta arvaamattomiksi ja 

vaikeiksi ennakoida. 

Ratkaisuissa annettiin merkitystä sille, kuinka paljon hankintayksiköllä menee aikaa 

hallinnolliseen työhön, kuten tarjousten käsittelyyn. Markkinaoikeuden mukaan myös 

nopeutetussa menettelyssä on huomioitava hallinnolliseen työhön kuluva aika, mutta lisäksi on 

varmistettava myös hankintasääntelyn vaatima avoin ja syrjimätön kohtelu sekä muukin 

hankintasäännösten mukainen ja asianmukainen menettely. Vaikka pelkkiä aikatauluja ahtaasti 

katsoen nopeutettu menettely olisikin mahdollisesti voinut olla mahdollinen, korosti 

markkinaoikeus kuitenkin hallinnollisen työn merkitystä sääntelyn mukaisten hankintojen 

aikaansaamisessa. 

Molemmissa oikeustapauksissa arvioitiin suorahankinnan välttämätöntä laajuutta. Tapauksessa 

MAO 101/21 kymmenen kuukauden mittaisen sopimuskauden jälkeen aloitettavaksi 

tarkoitetun optiokauden ei enää katsottu olevan ehdottoman välttämätön, eikä se siten ollut enää 

äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen mukainen. Tapauksessa MAO 102/21 sen sijaan 

katsottiin, että suorahankinta ajalle 1.6.–31.12.2020 tehtiin sen välttämättömässä laajuudessa. 

Markkinaoikeuden perusteluna oli, ettei hankintayksikkö voinut olla päätöstä tehdessään 

varma, kykeneekö se toteuttaman koronatestaustarpeen kilpailuttamalla ennen kuin 

suorahankinnan sopimuskausi päättyy. Tätä markkinaoikeus perusteli testaustarpeiden 
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jatkuvalla muutoksella ja sillä, että koronakriisi jatkui vielä ratkaisun tekohetkelläkin keväällä 

2021.  

Välttämättömän laajuuden kannalta merkityksellistä on erityisesti hankintasopimuksen 

ajallinen ulottuvuus: tapauksessa MAO 102/2021 sopimuskausi jäi kokonaisuudessaan 

vuodelle 2020 ja kausi oli vain kuuden kuukauden mittainen. Pandemiaan liittyvän yleiseen 

epävarmuuteen ja hankintamenettelyyn varattavaan riittävään aikaan vedoten markkinaoikeus 

katsoi, ettei suorahankintaa ole tehty pidemmäksi aikaa kuin mikä on ollut ehdottoman 

välttämätöntä. Tapauksessa MAO 101/2021 taas kymmenen kuukauden mittainen 

sopimuskausi alkoi vasta loppuvuodesta 2020 jatkuen vuoden 2021 kesään, jolloin mahdollinen 

optiokausi olisi alkanut reilusti vuoden 2021 toisella puoliskolla. Varsinaisen sopimuskauden 

välttämättömyyttä perusteltiin testaustarpeiden jatkuvalla muutoksella ja sillä, että päätöstä 

tehdessä koronatilanteen voitiin ennakoida jatkuvan vuoteen 2021 – ennalta arvaamattomat 

olosuhteet siis olivat sopimuskauden ajan voimassa. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettei 

optiokautta voitu enää katsoa ehdottoman välttämättömäksi, koska hankinnan toteuttaminen 

kymmenen kuukauden sopimuskauden aikana muuna kuin suorahankintamenettelynä nähtiin 

mahdollisena. Suorahankinnan välttämättömään laajuuteen on siis selvää merkitystä sillä, 

kuinka paljon aikaa voidaan katsoa kuluvan hankinnan järjestämiseen muiden 

hankintamenettelyjen keinoin.  
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5 PÄÄTELMÄT 

On selvää, että julkisten hankintojen kilpailuttaminen on lähtökohta, johon nähden kaikki muut 

toimintatavat ovat poikkeuksia. Kilpailuttamisvelvollisuus todetaan jo hankintalain 

ensimmäisessä lauseessa: ”Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen 

hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin 

tässä laissa säädetään”. Kilpailuttamatta jättäminen ja siten suorahankinta on siis selvä 

poikkeustilanne. 

Erilaisia perusteita suorahankinnalle tunnetaan hankintalain tasolla useita. Siksi kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi suorahankintaperusteet on jaoteltu tässä tutkielmassa kolmeen luokkaan 

perusteiden ominaisuuksien mukaan: avainsanoja ovat olosuhteet, ainutlaatuisuus sekä 

tavarahankinta. Olosuhteisiin liittyvät perusteet ovat sellaisia, joissa hankintayksikön 

ulottumattomissa olevat olosuhteet itsessään ikään kuin pakottavat suorahankinnan tekemiseen: 

esimerkiksi äärimmäisen kiireellisessä tilanteessa ei ehkä ole muita vaihtoehtoja. Olosuhteisiin 

liittyvä peruste voi myös olla sellainen, johon hankintayksiköllä on ollut jonkin verran 

vaikutusta: esimerkiksi lisätilauksena tehtävän suorahankinnan taustalla voi olla 

hankintayksikön aiempi päätös tällaisesta mahdollisuudesta. Suorahankinnan perusteena oleva 

ainutlaatuisuus taas viittaa hankinnan kohteen taiteelliseen ainutkertaisuuteen tai sen tekniseen 

tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvään syyhyn. Tavarahankintojen luokka on 

käytännöllinen: kolmea suorahankintaperustetta voi hyödyntää ainoastaan tavaroiden 

hankinnassa. 

Suorahankintaperusteiden kolme luokkaa osoittavat perusteiden monipuolisuuden: 

hankintasääntely mahdollistaa suorahankintojen tekemisen varsin erilaisissa tilanteissa. 

Jokainen tilanne on kuitenkin määritelty melko ahtaasti, jolloin mahdollisuus suorahankintaan 

jää kokonaisuudessaan varsin kapeaksi Yhdistävä tekijä on kaikkien näiden erilaisten 

tilanteiden tietynlainen poikkeuksellisuus. Se on yksi osoitus siitä, ettei suorahankinta voi olla 

rutiininomainen menettelytapa osana hankintayksikön arkipäivää.  

Tuomioistuinten ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuus jakavat selvän yhteisymmärryksen siitä, 

että suorahankintaperusteita tulee tulkita ehdottoman suppeasti. Käytännöllisesti katsoen 

turvallisinta olisikin pohtia kilpailuttamisen eri vaihtoehtoja myös tilanteessa, jossa 
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suorahankintaperuste näyttäisi olevan selvästi olemassa. Haasteita voi olla edessä myös, kun 

suppea tulkinta yhdistetään suorahankintaperusteen laveaan ilmaisuun säännöstekstissä: 

esimerkiksi ainutkertaista taideteosta koskeva suorahankintaperuste itsessään tai sitä koskeva 

lainvalmistelumateriaali ei juuri täsmennä esimerkiksi taiteen tai taiteilijan käsitteitä – kuka 

päättää, mitä on taide ja kuka on taiteilija? Kuinka tulkita varsin laveita ilmaisuja 

mahdollisimman suppeasti? 

Suorahankintoja tosiasiallisesta näkökulmasta tarkastellessa katse kiinnittyy hankintayksikön 

ja sen resurssien sekä osaamisen vaikutuksiin. Hankintaosaamisen merkitys ja tarve on 

tunnustettu valtion hallinnon tasolla211 ja sen arvo tulee todennäköisesti vain kasvamaan 

entisestään alati muuttuvassa ja monimutkaistuvassa hankintasääntelyn maailmassa.  

Suorahankintaperusteiden soveltaminen käytännön hankintatilanteisiin vaatii laaja-alaista 

ymmärrystä hankintalainsäädännön suorahankintoja koskevista yksityiskohdista. 

Käytännöllisesti katsoen hankintasääntely myös vastaa varsin heikosti hankintayksikön 

kiireeseen ja resurssipulaan. Hankintasääntelyn joustamattomuus voikin johtaa lainvastaisiin 

suorahankintoihin tilanteissa, joissa muita vaihtoehtoja ei ole näkyvissä. 

Hankintayksiköllä ei tulisi lähtökohtaisesti olla vaikutusta siihen, soveltuuko hankintaan jokin 

suorahankintaperuste vai ei. Käytännössä hankinnan kohteen, ehtojen ja vaatimusten 

määrittelyllä voi olla suorahankintaperusteen soveltamisen kannalta merkitystä. Joissakin 

tilanteissa hankintayksikön tekemät valinnat voivat olla suorahankinnan taustalla herättämättä 

epäilyksiä väärinkäytöksistä: esimerkiksi hankintaan sisällytetty lisähankintamahdollisuus tai 

suunnittelukilpailun toteuttaminen ovat seurasta hankintayksikön aiemmista päätöksistä. 

Menettelytapana suorahankinnan ei kuitenkaan tule olla ensisijainen tavoite, koska kyse on 

poikkeuksesta julkisten hankintojen kilpailuttamisvelvollisuuteen. 

Suorahankintaperusteista erityisen tarkastelun alla tässä tutkielmassa oli äärimmäisen kiireen 

peruste. Sitä tarkemmin tarkastellessa voi löytää useita erilaisia elementtejä, joiden on kaikkien 

toteuduttava samalla kertaa: ehdoton välttämättömyys, määräaikojen noudattamisen 

mahdottomuus, hankintayksiköstä riippumaton syy, ennalta arvaamaton syy sekä äärimmäinen 

kiire. Näiden eri elementtien abstraktius ja vaikeatulkintaisuus luovat haasteita rajan 

vetämiseen siinä, milloin suorahankinta äärimmäisen kiireen perusteella on hankintalain 

                                                 
211 Kts. esim. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:25, s. 36. 
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mukaan sallittua ja milloin ei. Lainmukaisuuden arviointi voi lopulta kiteytyä vain yhden 

elementin, kuten ehdottoman välttämättömyyden, tarkasteluun muiden elementtien ollessa 

samaan aikaan perusteen mukaisia. 

Lainmukaisuuden varmistaakseen hankintayksikkö voikin joutua rajatapauksissa vetämään 

varman päälle. Esimerkiksi hankinnan ennakoidun arvon ollessa juuri ja juuri kansallisen tai 

EU-kynnysarvon rajan tuntumassa, olisi hankintayksikön turvallisinta menetellä kuin 

kynnysarvo olisi ylittynyt, jotta epäilyiltä lainvastaisesta toiminnasta vältyttäisiin. Kuitenkin 

herää kysymys siitä, onko tarkoituksenmukaista, että julkisia hankintoja koskeva sääntely on 

niin kankeaa, että tällaisia toimia voidaan joutua tekemään lainmukaisuuden varmistamiseksi? 

Jo äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen moniulotteisuus voi luoda ongelmia 

nimensäkin mukaisesti äärimmäisen kiireellisessä tilanteessa, jolloin perusteen eri 

ulottuvuuksien olemassaolon arviointia voi olla käytännössä haastava toteuttaa. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperuste on ollut ajankohtainen covid-19-pandemian aikana. 

Koronakriisi on luonut täysin uudenlaiset olosuhteet hankintayksiköille, joiden on tullut vastata 

äkillisesti kasvaneisiin tarpeisiin äärimmäisen kiireellisissä olosuhteissa erityisesti 

terveydenhuollon alalla. Euroopan komissio suhtautui covid-19-tiedonannossaan212 

pandemiaan liittyvien suorahankintojen tekemiseen äärimmäisen kiireen perusteella aiempaa 

joustavammin. Pandemian jatkuessa toista vuotta joustoa on kuitenkin vaikeampi enää 

perustella erityisesti suorahankintaperusteen ennalta arvaamatonta syytä koskevan elementin 

vuoksi. Jotta syksyllä 2021 covid-19-suorahankinta voitaisiin tehdä äärimmäisen kiireen 

perusteella, tulisi sille joka tapauksessa olla ennalta arvaamaton syy. Pandemia itsessään ei 

tällainen enää ole, mutta esimerkiksi pandemian aaltoileva luonne tai sen aiheuttamat 

ennakoimattomat viranomaispäätökset voivat edelleen perustella suorahankinnan tekemistä. 

On kuitenkin pohdittava, mihin tällaisten tilanteiden ennakoitavuuden raja tulisi vetää – 

voivatko pandemian äkillisetkään aallonhuiput olla ennakoimattomia enää tilanteen jatkuttua 

vaikkapa vuosia?  

Tutkielmani tuloksia voidaan hyödyntää hankintayksiköissä suorahankinnan eri 

mahdollisuuksia pohtiessa. Suorahankintaperusteiden moninaisuuden ymmärtäminen auttaa 

hahmottamaan suorahankintojen eri mahdollisuuksien kokonaisuutta. On tärkeää tiedostaa, että 

                                                 
212 Komission tiedonanto 2020/C 108 I/01. 
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suorahankintaperuste vaatii taustalleen juuri sääntelyyn sopivan olosuhteen, ainutlaatuisuuden 

tai tietynlaisen tavarahankinnan, jotta suorahankinnan tekeminen on hankintalain mukaista. 

Äärimmäisen kiireen suorahankintaperusteen eri elementtien tunteminen voi olla hyödyllistä 

kiiretilanteessa, jossa hankintasääntelyn syvälliselle tulkinnalle ei välttämättä jää tarpeeksi 

aikaa. 

Ollessaan poikkeus muista hankintamenettelyistä, on suorahankinta erilaisine perusteineen 

varsin kiinnostava tutkimusaihe, josta riittää tutkittavaa tulevaisuudessakin. Olisi kiinnostavaa 

tutkia esimerkiksi hankintayksiköiden tekemiä suorahankintoja käytännössä ja sitä, kuinka 

niissä todellisuudessa noudatetaan lainsäädännön linjaa. Haasteeksi muodostunee tiedonkeruu, 

sillä suorahankinnat voivat useissa tapauksissa jäädä täysin piiloon julkisuudelta. Koronakriisin 

suhde äärimmäisen kiireen perusteeseen voisi olla varsin hedelmällinen tutkimusaihe 

jatkossakin esimerkiksi EU:n tasolta tarkasteltuna. 

Suorahankintoja koskevaa sääntelyä voi kuvata melko ankaraksi. Suppea tulkinta korostuu ja 

suorahankintaperusteet ovat varsin ahtaita. Äärimmäisen kiireen peruste sopii vain tietynlaisiin 

kiiretilanteisiin, mikä voi aiheuttaa käytännön haasteita hankintayksikön kamppaillessa samaan 

aikaan maailmanlaajuista kriisiä, aikaa ja niukkoja resursseja vastaan. 

Kilpailuttamisvelvollisuus on julkisten hankintojen selvä pääsääntö ja sen taustalla on 

ymmärrettäviä tavoitteita, kuten julkisten varojen käytön tehostaminen ja toimittajien 

yhdenvertainen kohtelu. Silti on syytä esittää kysymys, ovatko suorahankintaperusteet liian 

joustamattomia tosielämän tilanteisiin nähden. Vastauksen antaminen on haasteellista, sillä 

tarkastelu on tehtävä pitkälti tilannekohtaisesti – ja usein se tarkoittaakin asian jälkikäteistä 

käsittelyä esimerkiksi tuomioistuimessa. 
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