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2. MARKKINAOIKEUS
• Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

• Käsittelymaksu (2000 €)

• Tehtävä määräajassa (14 vrk)

• Oikeamuotoinen
• Juristit laatii (3000 – 4000 €)

• Menettelyt vain sopimuksen tekoon saakka
• Tarjoajien tasapuolinen kohtelu

tarjouskilpailussa
• Sopimuksen syntymisen jälkeen voi käsitellä

hyvitysmaksuasiana

• Tuomiot
• Uhkasakko/hankinnan oikaisu
• Kuluseuraukset hakijalle/JY
• Sakko viranhaltijalle

MIHIN VALITETAAN VIRHEELLISESTÄ TOIMINNASTA
1. HANKINTAYKSIKKÖ
• Haetaan oikaisua

• Voidaan tehdä missä tahansa hankinnan vaiheessa
ennen sopimusta

• Määräaika valitukselle hankintapäätöksestä
• Mainittu tarjouspyynnössä

• Kunnissa hankintatoimistot, vastuullinen virkamies

• Tarjouspyyntöjen virheet
• Ei voida korjata kesken hankinnan
• Hankinta keskeytettävä ja tehtävä uudelleen

korjattuna
• Esimerkki Huomioita Riihimäki

• Kantelu kaupungin sisäiseen
tarkastukseen

• Ei virallinen, mutta voi ottaa hankintayksikön
toimet sisäiseen käsittelyyn

• Ei seuraamuksia valittajalle yleensä, kun pysyy
totuudessa

• Kannattaa tehdä vasta viimeisenä vaiheena, kun
asia on käsitelty muissa elimissä
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3. HALLINTO-OIKEUS
• Valitukset viranomaispäätöksistä
• Pienhankinnat silloin, kun

hankintalakia ei sovelleta
• Viranomaisten omat ohjeet

• Vain aniharvoin päättää
hankintoihin kohdistuneista
asioista

• Käsittelee vain kirjallisia
valituksia / vastauksia

• Voi määrätä sanktioita

MIHIN VALITETAAN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA

4. KÄRÄJÄOIKEUS
• Sopimus- ja niiden jälkeiset

ristiriidat
• Haastehakemuksella/julkinen

sovittelu
• Ei määräaikaa kanteelle
• Voi tehdä korvauspäätöksiä sekä

sanktioida virheitä
• Periaatteella hävinnyt maksaa

oikeudenkäyntikustannukset
• Vaatii näytön kanteelle / myös

vastapuolelta
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5. VÄLIMIESMENETTELY
• Jos kerrottu sopimuksessa

MIHIN VALITETAAN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA

6. TYÖ-JA ELINKEINOMINISTERIÖ
• Lain valmistelija
• Ottaa mielellään vastaan

hankintoja koskevaa
tietoa/tapauksia/ongelmakohtia

• Valtion hankinnoissa myös
ministeriöt
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7. KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO
• Virasto valvoo hankintalain

noudattamista

• Kuka tahansa voi tehdä
toimenpidepyynnön valvonnasta
virastolle

• Virasto voi antaa huomautuksen
hankintayksikölle

• Voi kieltää tekemästä sopimusta

• Esittää markkinaoikeudelle sopimuksen
tehottamaksi määräämistä,
sakkoluonteista seuraamusmaksua tai
sopimuksen lyhentämistä

• Valvoo lainvastaisia suorahankintoja
euromääristä riippumatta

• Voi käyttää harkintaa pienhankintojen
käsittelyssä. Päätarkoitus kansallisissa
hankinnoissa.

MIHIN VALITETAAN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA

8. SERTIFIOINTIVAATIMUKSET
• PEFC JA FSC

• Sertifiointiin kuuluvan toimijan
noudatettava lainsäädäntöä

• Koskee myös julkisia hankintoja

• Mitataan tuomioistuinten langettavilla
päätöksillä
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Lisäksi
oikeusavustajan
palkkiot, mitkä ovat
tyypillisesti 3 - 4000
€/asia
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