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KKV julkisten hankintojen valvojana
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§ KKV:lle toimivalta valvoa julkisia hankintoja 1.1.2017 alkaen
§ KKV valvoo koko hankintalainsäädännön noudattamista
§ Valvonnan painopisteenä lainvastaiset suorahankinnat ja 

muut karkeasti virheelliset tai syrjivät hankinnat
§ KKV:n valvonta ei korvaa säännönmukaista 

muutoksenhakua
§ KKV voi ottaa kantaa vain hankintamenettelyn 

lainmukaisuuteen
§ KKV ei ole neuvontayksikkö



kkv.fi

Hankintojen valvonnasta säädetään
hankintalain 15 luvussa
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§ Toimenpidepyynnön voi tehdä jokainen, joka katsoo 
hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti

§ Toimenpidepyynnön käsittelyyn sovelletaan hallintolain 
8 a luvun säännöksiä hallintokantelusta

§ KKV voi ottaa asian tutkittavakseen myös oma-
aloitteisesti

§ KKV:lla laaja harkintavalta yksityiskohtaiseen 
käsittelyyn otettavien asioiden valinnassa 
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KKV:n toimenpiteet (1)
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Laittomat suorahankinnat:
§ Kielto panna suorahankintaa koskeva päätös 

täytäntöön
§ Esitys markkinaoikeudelle

1. Hankintasopimuksen tehottomuus
2. Seuraamusmaksu
3. Sopimuskauden lyhentäminen
4. Hankintapäätöksen kumoaminen
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KKV:n toimenpiteet (2)
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Muu hankintalain rikkomus:
§ Hallinnollisen ohjauksen antaminen

1. Huomion kiinnittäminen / KKV:n käsityksen 
ilmaiseminen

2. Huomautus
§ Hallinnollista ohjausta koskevat KKV:n ratkaisut eivät 

ole valituskelpoisia
§ EU-kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa ja muissa 

kuin suorahankintatilanteissa hallinnollisen ohjauksen 
antaminen on KKV:n ainoa puuttumiskeino
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Valvontatoiminnan ensimmäinen vuosi
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§ Valvontatoiminta pyritty saamaan täyteen vauhtiin 
mahdollisimman ripeästi
− Toimenpidepyyntöjen käsittely
− Oma-aloitteiset selvitykset
− Puuttuminen havaittuihin lainvastaisiin hankintamenettelyihin

§ Valvonnan käynnistäminen kuitenkin leimannut ensimmäistä 
toimintavuotta
− Valvontatoiminnon perustaminen 
− Henkilöstön rekrytointi ja valvonnan organisointi
− Toimintatapojen luominen ja niiden jatkuva arviointi
− Valvonnan painopisteiden määrittely
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KKV:n ratkaisuja tähän mennessä
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§ Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 
(Soite): etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden 
kilpailutus

§ Kunnan Taitoa Oy: tietoliikennepalvelut Etelä-Kymenlaakson 
kunnille

§ Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: poliklinikan saneeraus
§ Liperin kunta: koulukeskuksen väistötilojen hankinta
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Huomioita terveysteknologian hankinnoista
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§ KKV tutkinut yhteydenottojen perusteella sekä oma-
aloitteisesti muutamia alan hankintoja
− Hankintojen pilkkominen / niputtaminen
− Soveltuvuusvaatimukset
− Tarjousten vertailuperusteet

§ Esim. sairaanhoitopiirien tarvike- ja laitehankinnoissa 
kysymys merkittävistä euromääristä

§ Hankintalain mukaan hankintayksiköillä kuitenkin paljon 
harkintavaltaa hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa
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