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Asia
Hankintojen valvonta: JIK-peruspalveluliikela itoskuntayhtymän pesulapalveluiden hankinnat

Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle
huomautuksen hankinta la in noudattamatta jättämisestä.

Asian vireilletulo
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian tutkittavakseen saamansa t oimenpidepyynnön johdosta .

Asian selvittäminen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 12.8.2021 ja 3.9.2021 pyytänyt asiassa selvitystä
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ltä, joka on vastannut virast on selvityspyyntöihin 2.9.2021 ja 17.9.2021. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lisäksi 17.9.2021
pyytänyt asiassa selvitystä Jurvan Pesula Oy:ltä, joka on vastannut viraston
selvityspyyntöön 23.9.202 1.

Ratkaisun perustelut
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain ( 1397/2016,
jatkossa myös "hankintalaki" ) 139 §:ssä Kilpailu- ja kulutta javirastolle (KKV) on
annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista.
KKV voi antaa havaitsemansa la invasta isuuden johdosta hankintayksikölle
huomautuksen tai muuta hallintola in (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankinta la in 140
§:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot
ylittävien suora hankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle
esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen ta i hankintapäätöksen kumoamisen, määräämiseksi. Sa ma koskee
kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoit ettuja palveluhankintoja ta i käyttöoikeussopimuksia, jotka on te hty suora hankintana ilman
la issa säädettyä perustetta .

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Postiosoite PL 5, 0053 1 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm)
V-tunnus 2502067-3 • Sähköposti ki~aamo@kkv.fi • kkv.fi
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Asiaselostus
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (myöhemmin myös "JIK" ta i "hankintayksikkö") on vuonna 2009 kilpailuttanut pesulapalvelut. JIKin johtokunta valitsi 18.9.2009 § 133 pesulapalveluiden palveluntuottajan. Sopimus tämän palveluntuottajan kanssa purettiin kuit enkin helmikuussa 2010 hankintayksikön
a loitteesta palveluiden laatu- ja t oimitusongelmien johdosta.
Sopimuksen purka misen seurauksena syntyi tarve hankkia pesulapalvelut
muualta , jolloin JIKin johtokunta päätti valita vuoden 2009 kilpailutukseen
osallistuneista palveluntuottajista kaksi palvelunta~oajaa tuottamaan pesulapalveluita väliaikaisin sopimuksin: Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän
(Eke) sekä Jurvan Pesula Oy:n. Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä lopetti palveluiden tuotta misen marraskuussa 2013, minkä seurauksena pesula palveluiden palveluntuotanto siirtyi kokonaisuudessaan Jurvan Pesula Oy:lle .
Pesula palveluiden tuottamisesta on sovittu Jurvan Pesula Oy:n kanssa sähköpostitse ja puhelimitse. Osa puolet eivät ole a llekirjoittaneet kirjallista sopimusta . Vuonna 2020 JIKin Jurvan Pesula Oy:ltä hankkimien pesula palveluiden
kokonaisarvo oli noin 315 000 euroa (alv O %) . Vuonna 2021 a ikavälillä
13.2.2021 - 16.9.2021 Jurvan Pesula Oy:ltä hankittujen pesulapalveluiden kokonaisarvo on ollut noin 174 00 euroa (alv O %) .
JIKin johtokunta päätti 22. 1.2021 ostaa yhden Seinäjoen Keskuspesula Oy:n
osakkeen, jotta pesulapalvelut olisi mahdollista ostaa hankinta la in 15 § :n mukaisena sidosyksikköhankintana ilman niiden kilpailuttamista. Tästä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten päätös ei hankintayksikön asiassa
anta man selvityksen perusteella ole vielä lainvoimainen. Tästä johtuen JIK on
edelleen vuoden 2021 ajan hankkinut pesulapalveluita Jurvan Pesula Oy:ltä.1

JIKin ja Jurvan pesulan asiassa antama selvitys
Hankintayksikön antaman selvityksen mukaan vuonna 2009 kilpailutetun pesulapalvelusopimuksen purkamisen seurauksena syntyi kiireellinen tarve järjestää pesulapalvelut, mihin ratkaisuna solmittiin välia ikaiseksi tarkoitettu sopimus Jurvan Pesula Oy:n kanssa . Kilpailutta mista siirrettiin, koska kansallisen
sote-uudistuksen odotettiin ratkeavan . Hankintayksikkö on myös tuonut esille,
ett ä palvelut ovat olleet erittäin joustavia ja toimivia, joten myöskään tästä
syystä palveluntuottajan vaihtamiselle ei ole ollut tarvetta . Pesulapalveluiden
kilpailuttamisen valmistelu a loitettiin vuonna 2018. Vuosina 2019 ja 2020 JIK
selvitti ja käsitteli laajemmin pesulapalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja,
kunnes ta mmikuussa 2021 JIK t eki päätöksen Seinäjoen Keskuspesula Oy:n
osakkeen osta misesta.

1 Virastolle a ntamassaan selvityksessä JIK arvioi, että hallinto-oikeuden päätös asiassa on odotettavissa a ika isintaan keväällä 2022.
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Sekä JIK että Jurvan Pesula Oy ovat toimittaneet virastolle hankinta päätöksiä
ja sähköpostikirjeenvaihtoa em. pesulapalveluiden hankintoihin liittyen.
KKV:lle on t oimitettu JIKin pesulapalveluita koskevat hankintapäätökset
26.2.20 10 ja 9.1.2015. Vuonna 2010 päätettiin, että pesulapalvelut hankitaan
Jurvan Pesula Oy:ltä ja Ekeltä välia ikaisesti 3.3.20 10 a lkaen ennen uutta hankintala in mukaista kilpailutusta . Vuoden 2015 päätöksest ä käy ilmi, että JIKin
johtaja on tehnyt vuonna 2013 päätöksen, jonka mukaan Jurvan Pesula Oy
vastaa pesulapalveluista kaikkiin JIKin yksikköihin 1.11.2013 a lkaen vuoden
2014 loppuun saakka . Vuonna 2015 päätettiin, että pesulapalveluiden hankintaa Jurvan Pesula Oy:ltä jatketaan ajalle l . l .2015 - 3 1.12.2016 ja että hintoihin t ehdään kuluttaja hintaindeksin mukainen tarkastus. Virastolle toimitetun selvityksen perusteella hankinnoista 1.1.2017 alkaen ei ole tehty hankintapäätöksiä.2 KKV:lle on toimitettu johtoryhmän kokouspöytäki~at 27 . l l .2020
sekä 22.1.2021 joissa on käsitelty Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen ostoa . Päät ös osakkeen ostosta tehtiin 22. 1.202 1.
JIK on lähettänyt Jurvan Pesula Oy:lle sähköpostin 14. l 0 .2013 pesula palveluita koskien. Sähköpostissa on todettu, että kirja llista sopimusta ei t ehdä, tarjoushinnat ovat voimassa 2014 saakka ja että laskutus tulee hoitaa erikseen
yksiköittä in. Seuraava virastolle toimitettu sähköposti on Jurvan Pesula Oy:n
JIKille 23.2.2016 lä hettämä viesti, jossa tiedustellaan sopimuksen jatka misesta
3 1.12.20 16 jälkeen. JIK on vastannut tähän viestiin 24.3.2016 ja todennut, että
pesulapalveluiden hankkimista jatketaan Jurvan Pesulalta vuodet 2017 ja
2018. Syyskuussa 2018 JI K on lä hettänyt Jurvan Pesula Oy:lle sähköpostia,
jossa se tiedustelee Jurvan Pesulan halukkuutta jatkaa sopimusta 3 1. 12.2019
asti. Jurvan Pesula Oy on vastannut viestiin 28.9.2018 ja vahvistanut, että sopimuksen jatkaminen vuoden 2019 loppuun onnistuu. Ajanja kson 1.1.2020 30.6.2020 palveluita koskien virastolle ei ole toimitettu lainkaan sähköposteja
osapuolten välillä. JIK on lähettänyt Jurvan Pesula Oy:lle sähköpostin 5.6.2020
ja tiedustellut, olisiko Jurvan Pesula halukas jatkamaan sopimusta 3 1.12.2020
saakka . Virastolle ei ole toimitettu tähän mahdollisesti annettua vastausta .

KKV:n arvio hankintamenettelyn lainmukaisuudesta
Hankintalain l § :n l momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä
muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailut ettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin hankinta la issa säädetään. JIK
on kuntayhtymänä hankintalain 5 §:n mukainen hankintayksikkö.
Hankintasopimuksen syntyminen
Hankintalain 4 § :n l kohdan määritelmän mukaan hankintasopimuksella tarkoitetaan ki~allista sopimusta, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön
ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on
JIKin johtoryhmän kokouspöytäkirjasta 13.5.2020 käy ilmi, että asiaa on käsitelty ja että pesulapalveluiden sopimusta on jatkettu vuoden 2019 jälkeen 30.6.2020 asti. Pöytäkirjassa on todettu, että "voitaisiin jatkaa vuoden loppuun asti Jurvan Pesulan ka nssa ja sen jälkeen siirtyä inhouse-kumppanuuteen." Lopputulemana oli, että asia tuodaan uudelleen seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. Kokouksessa ei tehty päätöksiä .
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ra kennusura kan t oteuttaminen, tavaran hankinta ta i palvelun suorittaminen
taloudellista vastiketta vastaan .
Hankintalain 128 §:n mukaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä . Edellä mainittua pykälää koskevien esit öiden 3
mukaan kyseinen säännös vastaa aikaisemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, vanha hankintalaki) 76 §:ssä säädettyä. Viimeksi mainittua säännöstä koskevien esitöiden mukaan hankinnasta tehdään hankintapäätöksen jälkeen erillinen kirjallinen hankintasopimus ja sopimus syntyy hankintayksikön ja tarjoajan nimenomaisella tahdonilmaisulla,
joka tapahtuu kirja llisen sopimuksen allekirjoittamisella .4
Markkinaoikeus on arvioinut säännöllisesti toistuvien, sähköpostitse osapuolten välillä sovittujen suorahankintakausien suhdetta hankinta la in mukaiseen
hankintasopimuksen käsitteeseen tapauksessa MAO: 449/20. Markkinaoikeus
katsoi, että toistuva sähköpostitse tapahtuva hint ojen vahvistus on merkinnyt
hankintayksikön ja tarjoajan nimenomaista tahdonilmaisua, jolla on vahvistettu hankinnan kohde ja ehdot sillä tarkkuudella, että hankintayksikön ja tarjoajan välille on näiden olosuhteiden perusteella ka tsottava syntyneen sopimus, jonka perusteella hankintayksikkö on hankintakaudella tehnyt tilauksia .
Arvioidessaan sopimuksen syntymistä olosuhteiden perusteella tietylle hankintakaudelle markkinaoikeus otti arviossaan huomioon sekä hankintayksikön
tarjoajille lähettämän hintojen vahvistusta koskevan sähköpostin että tarjoajien tähän sähköpostiin antamat kirjalliset vasta ukset.
Virasto toteaa, että JIK ja Jurvan Pesula Oy eivät o le tehneet pesula palveluiden hankinnoista kirjallisia, allekirjoitettuja hankintasopimuksia vaan hankinnasta on sovittu sähköpostitse ja puhelimitse. Hankintayksikkö on myös tosiasia llisesti toteuttanut hankintaa vuodesta 2010 a lkaen tekemällä pesulapalveluiden hankintoja Jurvan Pesula Oy:ltä . Viimeisin hankintayksikön lähettämä
yhteistyön jatkamista koskeva tiedustelu, johon Jurvan Pesula Oy on t oimittanut sähköpostitse kirja llisen vasta uksen, koskee 3 1.12.2019 päättynyttä hankintakautta. Tämän jälkeiseltä ajanjaksolta on olemassa vain yksi hankintayksikön lähettämä kirjallinen tiedustelu koskien a janja ksoa l .7 .2020 - 31 .1 2.2020,
johon Jurvan Pesula Oy ei kuitenkaan viraston asiassa saaman selvityksen perusteella ole toimittanut kirjallista vastausta . Hankint oja on kuitenkin tosiasia llisesti jatkettu. Virastolle antamassaan selvityksessä osapuolet epäilevät, että
palveluiden jatkamisesta olisi mahdollisesti vain mainittu puhelinkeskustelun
yhteydessä ta i että yhteistyön jatkumista on pidetty itsestään selvänä .5
Väliaikaista järjestelyä on toistuvasti jatkettu uudelle määräa ikaiselle hankintakaudelle . Virasto toteaa, että sen asiassa saaman selvityksen perusteella
pesulapalveluiden hankintojen perustuminen nimenoma isesti sovittuun hankintakauteen on todennettavissa vuosien 2017, 2018 ja 2019 osalta. Hankintayksikön 28.9.2018 lähettämä sähköposti ja siihen Jurvan Pesula Oy:n
28.9.2018 antama kirja llinen vasta us 31 .12.2019 päättyvää hankintakautta
koskien on viimeisin osapuolten välille sähköpostitse syntynyt sopimus uudesta
3
4

5

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp), s. 223.
Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 190/2009 vp), s. 51-52.
JIKin vastaus selvityspyyntöön 2.9.2021 sekä Jurvan Pesulan vastaus selvityspyyntöön 23.9.2021.
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hankintakaudesta. 1.1.2020 jälkeen pesulapalveluiden tilaamista Jurvan Pesula Oy:ltä on kuit enkin tosiasiallisesti jatkettu.
Vuosien 2020 ja 2021 osalta hankinta päätöksiä ei ole, osapuolten toimittama
sähköpostikirjeenvaihto ajanjakson hankint oja koskien on erittäin puutteellista
ja osapuolet ovat myös epävarmoja mahdollisten asiaa koskevien puhelinkeskust eluiden ajankohdista ja sisällöstä . Koska viraston asiassa saaman selvityksen perusteella ei voida luot ettavasti todeta, että osapuolet olisivat nimenomaisesti sopineet uudesta hankintakaudesta tai hankintakausista, virasto katsoo että 1.1 .2020 jä lkeen jokaisen pesulapalveluiden tilauksen ja tämän tilauksen hoitamisen voidaan hankintaoikeudellisesti katsoa muodostavan oman sopimuksensa pesulapalveluista JIKin ja Jurvan Pesula Oy:n välillä .

Hankinnan ennakoitu arvo ja luonteva hankintakokonaisuus
Hankintalain 27 §:n l momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa . Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai
muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon . Arvoa laskettaessa
on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaiht oeht oiset t oteuttamistavat, ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokka ille tai tarjoajille maksettavat palkkiot ta i maksut.
Hankintalain 27 §:n 3 momentin mukaan, jos hankinta toteutetaan samana ikaisesti erillisinä osina, kaikkien osien ennakoitu arvo on otettava huomioon hankintasopimuksen ennakoitua kokonaisarvoa laskettaessa . Jos osien
yhteenlaskettu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon suuruinen, jokaisen osan hankinnassa on noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä .
Hankintalain 30 § :n 2 momentin mukaan säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uud istettavien tavara- ta i palveluhankintoja koskevien sopimusten ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä: l) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai viimeksi kuluneen talousarviokauden aikana peräkkäin
tehtyjen vastaavien hankintojen yhteisarvoa seuraavan 12 kuukauden a ikana tapahtuvat muutokset määrissä tai arvoissa huomioon ottaen; ta ikka 2)
niiden hankintojen ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä toimitusta seuraavien 12 kuukauden a ikana, taikka jos kysymys on yli 12 kuukautta voimassa olevasta sopimuksesta, sitä seuraavan ta lousarviokauden
a ikana. 6
Hankintalain 2 §:n mukaan hankinnat on toteut ettava tarkoituksenmukaisina
kokonaisuuksina. Hankintalain esitöiden mukaan hankinnan arvoa
Lailla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (499/2021) hankintalain 30 §:n
2 momentin 2 kohdan sanamuotoon täsmennetty vastaamaan hankintadirektiiviä (2014/24/EU) . Kohdan mukaan
"Säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uudistettavien tavara- ta i palveluhankintoja koskevien sopimusten ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä: 2) niiden hankintojen ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään
ensimmäistä toimitusta seuraavien 12 kuukauden a ika na taikka sitä seuraavan ta lousarviokauden aikana, jos
tämä on pitempi kuin 12 kuukautta ." Laki tuli voimaan 1.7.202 1.
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laskettaessa on otettava huomioon luonteva hankintakokonaisuus. Luontevan hankintakokonaisuuden arvioinnissa on hallituksen esityksen mukaan kiinnitettävä huomiota siihen, miten suunnitelmallinen hankintayksikkö toimisi.
Lain esitöiden mukaan luontevasti samanaikaisesti kilpailut ettavien samantyyppisten hankintojen tulisi katsoa kuuluvan samaan hankintakokonaisuuteen . Huomiota voidaan kiinnittää ajanja ksoihin, joiden a ikana tehtäviä hankintaeriä kilpailutetaan kokonaisuuksina suunnitelmallisessa hankintatoimessa.7
KKV katsoo, että jokainen pesulapalveluiden tila us Jurvan Pesula Oy:ltä on
l . l .2020 jä lkeen hankintaoikeudellisesti muodostanut oman sopimuksensa .
Nämä sopimukset ovat olleet luonteeltaan säännöllisesti toistuvia. Nämä
säännöllisesti toistuvat sopimukset ovat olleet osa samaa luontevaa hankintakokonaisuutta. Vuoden 2020 a ikana pesulapalveluita on hankittu Jurvan
Pesula Oy:ltä yhteensä noin 315 000 eurolla (alv 0 %) . Vuonna 2021 aikavälillä
13.2.- 17.9. (7 kk) pesulapalveluita on hankittu Jurvan Pesula Oy:ltä yhteensä
noin 174 000 euroa (alv O %) . Nä iden ostojen sekä hankinnan kohteen luonteen perusteella voidaan arvioida, että myös vuonna 2021 Jurvan Pesula
Oy:lt ä hankittavien pesulapalveluiden kokonaisarvo näyttä isi yltävän samaan suuruusluokkaan kuin vuoden 2020 toteutunut kokonaisarvo.
Hankintalain 26 §:n l momentin mukaan EU-kynnysarvo on 2 14 000 euroa 8
muiden kuin valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa l .l .2020 alkaen. Virasto toteaa, että
pesula palveluiden hankintalain 30 § :n 2 momentin mukainen ennakoitu arvo
on ylittänyt edellä mainitun EU-kynnysarvon ja hankinta olisi siten tullut kilpailuttaa hankintalain säännösten mukaisesti.

Hankintalain mukainen suorahankinta perust e
Hankintalain 40 §:n l momentin mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö
neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista
julkaisematta etukät een hankintailmoitusta . Suorahankinnan käyttöedellytyksistä on säädetty pykälän 2 momentissa . JIK ei ole vedonnut antamassaan
selvityksessä suorahankintaperusteiden olemassaoloon. Virast o on kuit enkin
viran puolesta arvioinut suorahankintaperusteiden olemassaoloa.
JIK on hankkinut pesulapalveluita ilman hankinta lain mukaista kilpailuttamista
vuodesta 2010 lähtien. JIK on vedonnut suorahankinnan perusteena aikaisemman sopimuksen päättymiseen liittyvään vahingonkorvauskanteen riskiin
sekä sot e-uudistuksen epävarmuuteen. JIK on tuonut esille, että hankinnan
jä rjestämistä hankinta la in mukaisesti on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen.
Virasto toteaa, että suorahankintaan oikeuttavan äärimmäisen kiireen on a iheuduttava hankintayksikön ulkopuolisesta syyst ä, joten kiire ei voi johtua
hankintayksikön omasta hidastelusta hankinnan tot euttamisessa . JIK on ollut
tietoinen pesulapalveluiden kilpailuttamisvelvollisuudesta a inakin vuodesta
7
8

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016) vp, s. 12 1.
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1828.
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20 l o a lkaen.9 Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on myös ka tsottu. että sote uudistuksen sisält öön ja a ikata uluun liittyvä epävarmuus ja hankintatarve siirtymäkaudelle ennen uudistuksen voimaantuloa ei sellaisenaan voi oikeuttaa
suora hankintaan hankintalain mukaisen äärimmäisen kiireen nojalla .10 Virast o
tot eaa. että pesulapalveluiden suorahankintaan vuosina 2020 ja 2021 ei ole
ollut hankintalain 40 § :n mukaista äärimmäistä kiirettä.
Asiassa ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella myöskään mikään
muu suora hankintaperuste soveltuisi tapaukseen. Virasto ei katso hankintala in 40 §:n 2 momentissa säädettyjen suorahankintaperusteiden täyttyvän.

Johtopäätös
JIK on vuonna 2020 ja 2021 pesulapalveluiden hankintoja tehdessään la iminlyönyt hankintala in l §:n mukaisen velvollisuut ensa kilpailuttaa hankinnat
ma initun lain mukaisesti. Suorahankintaan ei ole ollut hankintalaissa säädettyä perustetta. KKV t oteaa, että JIKin olisi tullut kilpailuttaa pesula palveluiden
hankinta julkaisemalla niistä hankintalain mukainen hankintailmoitus.
Edellä ilmenevillä peruste illa Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa JIKille huomautuksen hankinta la in noudattamatta jättämisestä.

Sovelletut säännökset
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ( 1397/2016) l §, 2 §, 4
§, 5 §, 26 §, 27 §, 30 §, 40 §. 128 § ja 139 § sekä hallintolaki (434/2003) 53 c §.

Muutoksenhaku
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 164 § :n perusteella t ähän Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen ei saa hakea muut osta
valittamalla.
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, puhelin 029
505 3710, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv .fi.

Jakelu
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Hankintapäätös 26.2.2010.
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