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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
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KKV:n valvontaprosessi
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§ Kuka tahansa voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön
§ KKV voi ottaa asian tutkittavakseen myös oma-

aloitteisesti
§ Enimmäkseen kirjallinen selvitysprosessi
§ KKV:lla laajat tiedonsaantioikeudet
§ Mahdollisuus myös viranomaisten väliseen 

yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon
§ KKV:lla paljon harkintavaltaa yksityiskohtaiseen 

käsittelyyn otettavien asioiden valinnassa



kkv.fi

KKV:n toimenpiteet
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Laittomat suorahankinnat:
§ Kielto panna suorahankintaa koskeva päätös 

täytäntöön
§ Esitys markkinaoikeudelle seuraamusten 

määräämiseksi
Muut hankintalain rikkomukset:
§ Hallinnollinen ohjaus
§ EU-kynnysarvojen alle jäävät hankinnat ja muut kuin 

suorahankinnat: hallinnollisen ohjauksen antaminen 
KKV:n ainoa puuttumiskeino
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KKV:n kokemuksia hankintojen valvonnasta
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§ Valvontatoiminta saatu ripeästi täyteen vauhtiin
§ Hankintamenettelyn lainmukaisuutta selvitetty yli sadan 

tapauksen osalta
§ KKV tehnyt markkinaoikeudelle viisi esitystä seuraamusten 

määräämiseksi
§ KKV antanut hankintayksiköille hallinnollista ohjausta 

hankintalain vastaisen menettelyn johdosta seitsemässä eri 
tapauksessa
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Huomioita terveysteknologian hankinnoista
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§ KKV arvioinut yhteydenottojen perusteella sekä oma-
aloitteisesti useita alan hankintoja
− Puitesopimuksen kattavuus
− Hankintojen pilkkominen/niputtaminen
− Soveltuvuus/referenssivaatimukset
− Tarjousten vertailuperusteet

§ Julkisen sektorin tarvike- ja laitehankinnoilla suuri 
kansantaloudellinen merkitys

§ Hankintalain perusteella hankintayksiköillä kuitenkin paljon 
harkintavaltaa hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa
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Kainuun soten laitehankinta
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§ KKV teki 12.9.2018 markkinaoikeudelle esityksen 25 000 
euron seuraamusmaksun määräämiseksi Kainuun sotelle

§ 3D-kuvantamislaitteisto 340.000 euroa
§ KKV:n arvion mukaan hankinnassa ei ollut kyse 

puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta tai 
yhteishankinnasta

§ Alkuperäisestä usean sairaanhoitopiirin hankintajärjestelystä 
puuttuivat ehdot siitä, miten ostot eri laitetoimittajilta 
toteutetaan

§ Lisäksi aiemmat sopimukset olivat jo päättyneet Kainuun 
soten laitehankinnasta päätettäessä
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Lyhyesti KKV:n kilpailuvalvonnasta
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§ Kielletyt kilpailunrajoitukset
− Kartellit
− Kilpailua rajoittavat toimitus- ja jakelusopimukset
− Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

§ Yrityskauppavalvonta
§ Kilpailuneutraliteetin valvonta
§ Kilpailun edistäminen
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