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Hankintojen valvonta: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkineiden suorahankinnat 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun
tayhtymälle huomautuksen hankinta lain noudattamatta jättämisestä. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian tutkittavaksi omasta aloit
teestaan. 

Asian selvittäminen 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 10.6.2021 pyytänyt asiassa selvitystä Pir
kanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka on toimittanut pyydetyn selvityksen 
virastolle 23.6.2021 ja 29.6.202 1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt 
asiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä lisäselvitystä 4.8.2021, 
24.9.2021, 26.1 1.2021 ja 17.1 2.2021. Sairaanhoitopiiri on toimittanut 
pyydetyt lisäselvitykset määräajassa. Virasto on lisäksi pyytänyt selvi
tystä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maakunnallisen apuvälinekeskuk
sen apuvälinepalveluiden piiriin kuuluvien kuntien1 hankinnoista 
2.9.2021 ja 3.9.2021. Kunnat ovat toimittaneet pyydetyt selvitykset. 

Ratkaisun perustelut 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
( 1397 /20 16, jatkossa myös "hankinta laki"} 139 §:ssä Kilpailu- ja kulutta
javirastolle (KKV} on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja kos
kevan lainsäädännön noudattamista. 

1 Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki. Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, 
Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala. Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. 
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KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayk
sikölle huomautuksen tai muuta hallintola in (434/2003} 53 c §:ssä tar
koitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta 
KKV voi hankintala in 140 §:n perusteella kie ltää hankintapäätöksen 
täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta 
KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, ku
ten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankinta 
päätöksen kumoamisen, määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kyn
nysarvot ylittäviä hankinta lain liitteessä E tarko itettuja palveluhankin
toja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman 
laissa säädettyä perustetta. 

Yksilöllisesti va lmistettavat ortopediset jalkineet ovat lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineinä käytettäviä erikoisjalkineita, jotka valmiste
taan ja sovitetaan asiakkaalle yksilöllisenä tilaustyönä. 

Ennen vuotta 2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jä l
jempänä myös "PSHP"} jäsenkunnat huolehtivat kukin itse terveyden
huollossa tarvitsemiensa yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten ja lki
neiden hankinnoista. Vastuu näistä hankinnoista on 1.1.2021 a lkaen 
siirtynyt PSHP:n organisaatiossa vastuuyksikkönä to imivalle maakunnal
liselle apuvälinekeskukselle. Maakunnallinen apuvälinekeskus muo
dostuu PSHP:n jäsenkuntien2 ja Taysin erikoissairaanhoidon apuväli
neyksikköjen toimintojen yhdistymisestä. Päätökset apuvälinekeskuk
sen perustamisesta ja apuvälinekeskuksen perustamissuunnite lman 
hyväksymisestä tehtiin kunnissa ja sairaanhoitopiirissä vuonna 2018. 

PSHP:n selvityksen perusteella yksilöllisesti valmistettavia ortopedisiä 
jalkineita on hankittu Erikoissuutarit Mannerheim Ky:ltä, Össur Finland 
Oy:ltä , ICF Protech Oy:ltä, Respecta Oy:ltä, Ortto-Kenkä Oy:ltä ja Lin
letik Oy:ltä. Hankinnat perustuvat kliiniseen asiantuntija -arvioon, ta 
pauskohta isiin tarjouksiin ja maksusitoumuksiin.3 Vuonna 2021 PSHP on 
tehnyt yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten jalkineiden hankintoja 
kilpailuttamatta yhteensä noin 422 000 eurolla (alv O %}. 

PSHP:n 23.6.2021 antaman selvityksen mukaan yksilöllisesti valmistetta
vien apuvälineiden hankintoja e i vielä kesäkuussa 2021 ollut kilpailu
tettu, sillä hankintojen arvo e i ollut ylittänyt hankintalain mukaista 

2 Pois lukien Jämsä ja Kuhmoinen. 
3 PSHP:n vastaus selvityspyyntöön 23.6.2021. 
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kynnysarvoa. Hankintamäärä t olivat kuitenkin kasvaneet merkittävästi 
ja hankintojen kilpailuttamista oli va lmisteltu. 

Tuomi Logistiikka Oy on 1. 12.2021 julkaissut hankintalain mukaisenhan
kinta ilmoituksen ortopedisten jalkineiden puitejärjeste lystä, joka sisäl
tää myös PSHP:n yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkineiden 
hankinnat.4 Tähän kilpailutukseen perustuva hankintapäätös on han
kintayksikön selvityksen mukaan annettu tiedoksi tarjoajille 23.12.2021. 

KKV:n arvio hankintamenettelyn lainmukaisuudesta 

Hankintalain l §:n l momentin mukaan va ltion ja kuntien viranomais
ten sekä muiden 5 § :ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailu
tettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin hankinta
laissa säädetään. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka 
organisaatiossa maakunnallinen apuvälinekeskus toimii, on hankinta
lain 5 § :n l momentin 1-kohdan mukainen hankintayksikkö, jonka tulee 
kilpailuttaa hankintansa hankintalain mukaisesti. 

Hankinnan laji ja soveltuva kynnysarvo 

Hankintalain 7 §:n l momentin mukaan hankintaan, joka koskee kahta 
tai useampaa 4 §:n 2- 4 kohdassa ja liitteessä E tarkoitettua hankinta 
lajia, sovelletaan hankintasopimuksen pääasiallisen kohteen mukaan 
määräytyviä säännöksiä . Viraston saaman selvityksen perusteella yksi
löllisten ortopedisten jalkineiden hankinta on tavara- ja palveluhankin
taa sisältävä kokonaisuus, johon sisältyy muun muassa jalkineiden yk
silöinti ja sovitus. Hankinnan lopputuloksena terveydenhuollon asiakas 
saa yksilöllisesti mitoitetun ja sovitetun ortopedisen jalkineen. Kun ote
taan huomioon se, kuinka merkittävästi yksilöllisesti valmistettavan or
topedisen jalkineen tuottaminen vaatii asiassa saadun selvityksen pe
rusteella potilaskohtaista työtä ja räätälöintiä , viraston arvio on, että 
palvelun osuus yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkineiden 
hankinnoissa on merkittävämpi kuin tavarahankinnan osuus. 

Tilanteessa, jossa nimenomaan ortopediavälinepalveluna {CPV-koodi 
ortopediavälinepalvelut 85111600-6} va lmistettavien yksilöllisten apu
välineiden arvo on merkittävin osa hankinnan kohteena o levaa lää
kinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kulloinkin hankittavaa hankin
takokonaisuutta, hankintoihin soveltuu hankintalain liitteen E sosiaali
ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo 400 000 euroa.5 Asiassa 

4 Hankinnasta julkaist iin hankintailmoitus jo lokakuussa 2021, mutta tämä kilpailutus keskeytettiin. 
5 Hankintalaki 25 § l momentti 3 - kohta . 
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saamansa selvityksen perusteella virasto katsoo, että nyt kyseessä o le
vien PSHP:n yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten jalkineiden suora
hankinto ihin soveltuu liitteen E mukainen kynnysarvo 400 000 euroa. 

Hankintasopimuksen syntyminen 

Hankintasopimus tulee tehdä kirjallisesti. Hankinta lain 4 § :n 1-kohdan 
mukaan hankintasopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, joka 
on tehty yhden ta i usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimitta
jan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, ta 
varan hankinta tai palvelun suori ttaminen taloudellista vastiketta vas
taan. Myös hankintala in 128 § :n mukaan hankintapäätöksen tekemi
sen jä lkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus. Hankintaso
p imus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. 

Markkinaoikeus on arvio inut hankintasopimuksen syntymistä o losuhtei
den perusteella o ikeustapauksessa MAO:450/2020. Tapauksessa o li 
kyse DNA-analyysipalveluiden hankinnoista, joista e i ollut tehty kirja lli
sia hankintasopimuksia. Palveluja tilattiin toistuvasti lukuisilta eri toimit
tajilta käyttämällä lähetteitä. Päätös siitä , m iltä palveluntuottajalta mi
käkin analyysipalvelu tilattiin, tehtiin vasta lähetteen kirjo ittamisen yh
teydessä lääkärin toimesta . Hankintayksikkö oli käynyt sähköpostikes
kusteluja ja sopinut hinnoista va in yhden palveluntuottajan kanssa. 
Markkinaoikeuden arvio o li, että koska hankintayksikkö oli tehnyt tois
tuvasti useita suorahankintoja eri palveluntuottajilta ilman kirjallisia 
hankintasopimuksia , oli hankintayksikkö vasta yksittäisen tilauksen yh
teydessä tehnyt tosiasiallisen päätöksen siitä, keneltä analyysipa lvelu 
ostetaan. Näin o llen jokainen hankintayksikön lähetteellä tekemä 
DNA-analyysin tilaus ja sen perusteella palveluntuottajan toimittama 
analyysi muodostivat yhdessä oman erillisen sopimuksen hankintayksi
kön ja palveluntarjoajan välille. 

Virasto toteaa, että asiassa annetun selvityksen perusteella PSHP e i o le 
solminut yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten ja lkineiden hankin
noista kirjallisia hankintasopimuksia palveluntuottajien kanssa, vaan 
ortopedisen jalkineen va lmistamiseen ja toimittamiseen liittyvistä eh
doista on sovittu yksittäisten tilausten tekemisen yhteydessä. Hankin
tayksikkö on tosiasiassa ryhtynyt hankinnan toteuttamiseen ostamalla 
asiakkailleen yksilöllisten ortopedisten jalkineiden valmistusta maksu
sitoumuksin. Annetun selvityksen mukaan palveluntuottajan valinta 
perustuu potilaan tarpeeseen ja lääketieteellisiin peruste isiin. Virasto 
katsoo, että hankintaprosessista annettu selvitys osoittaa, että vasta 
yksittäisen apuvälinemaksusitoumuksen tekemisen yhteydessä on 
tehty tosiasiallisesti päätös siitä, m iltä taholta hankinta tehdään. 
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Virasto katsoo, että hankintaoikeudellisesti jokainen palveluntuotta
jalle maksusitoumuksen kautta ohjattu yksilöllisten ortopedisten jalki
neiden va lmistusta koskeva tilaus ja tämän tilauksen vahvistaminen ti
lausvahvistuksella palveluntuottajan toimesta muodostavat oman eril
lisen sopimuksensa ortopedisten ja lkine iden hankinnasta. 

Luonteva hankintakokonaisuus ja hankinnan ennakoitu arvo 

Hankintalain 2 §:n mukaan hankinnat on toteutettava tarko ituksenmu
ka isina kokonaisuuksina. Hankintalakia koskevan hallituksen esityksen 
mukaan hankinnan arvoa laskettaessa on otettava huomioon luon
teva hankintakokonaisuus. La in esitöiden mukaan luontevasti saman
a ikaisesti kilpa ilutettavien samantyyppisten hankintojen tulisi katsoa 
kuuluvan samaan hankinta kokonaisuuteen. Huomiota voidaan kiinnit
tää ajanjaksoihin, jo iden a ikana tehtäviä hankintaeriä kilpailute taan 
kokonaisuuksina suunnitelmallisessa hankintatoimessa.6 

Hankintalain 27 §:n l momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa 
laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa koko
naiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoit
tamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan 
arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan 
mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat, ja hankintasopimukseen 
sisältyvät optio- ja p idennysehdot sekä ehdokka ille tai tarjoajille mak
settavat palkkiot ta i maksut. 

Hankintalain 30 §:n 2 momentin mukaan säännöllisesti toistuvien tai 
määräajo in uudistettavien tavara- ta i palveluhankintoja koskevien so
p imusten ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ta i viimeksi kuluneen talousarvio
kauden aikana peräkkä in tehtyjen vastaavien hankintojen yhte isar
voa seuraavan 12 kuukauden a ikana tapahtuvat muutokset määrissä 
ta i arvoissa huomioon ottaen; taikka niiden hankintojen ennakoitua 
yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä toimitusta seuraavien 12 
kuukauden a ikana, ta ikka jos kysymys on yli 12 kuukautta voimassa 
o levasta sopimuksesta, sitä seuraavan talousarviokauden a ikana.7 

7 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 enna
koidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä: 2) niiden hankintojen ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään 
ensimmäistä toimitusta seuraavien 12 kuukauden a ikana taikka sitä seura avan talousarviokauden aikana, jos 
tämä on pitempi kuin 12 kuukautta ." Laki tuli voimaan 1.7.2021 . 
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Kuten edellä on todettu, jokainen yksilöllisten ortopedisten jalkineiden 
hankinta muodostaa oman sopimuksensa. Nämä hankinnat ovat kui
tenkin olleet luonteeltaan säännöllisesti toistuvia ja osa samaa luonte
vaa hankintakokonaisuutta, joten virasto katsoo, että hankinnan en
nakoidun arvon määrittämisessä tulee ottaa huomioon hankintalain 
30 §:n 2 momentin mukaiset o ikeusohjeet. 

PSHP:n hankintojen ennakoidun arvon määrittely 

PSHP:n vuoden 2021 hankintojen hankintalain mukaisen ennakoidun 
arvon määrittämiseksi virasto on selvittänyt yksilöllisesti valmistettavien 
ortopedisten jalkineiden kokonaisarvoa vuonna 2020 niiden hankin
tayksikköjen ja hankintojen osalta, jotka ovat olleet PSHP:n ja maakun
nallisen apuvälinekeskuksen vastuulla 1. 1.2021 a lkaen. Vuonna 2020 
PSHP teki yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkineiden hankin
toja yhteensä noin 120 000 eurolla (a lv 0 %). Vuonna 2020 PSHP:n jä
senkunnat8 tekivät yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten jalkineiden 
hankintoja yhteensä hieman yli 500 000 eurolla (alv 0 %). 

PSHP on tuonut selvityksissään esille, että ennakoidun arvon määritte
lyyn liittyi vuoden 2021 osalta huomattavaa epävarmuutta, koska 
maakunnallisella apuvälinekeskuksella e i ollut vielä tietoa yksilöllisesti 
va lmistettavien ortopedisten jalkineiden kysynnän kehittymisestä. Jal
kineiden kysyntään ja sen määrään va ikuttaa vahvasti tulevien poti
laiden yksilöllinen tarve, mikä on va ikeasti ennakoitavissa.9 

Virasto toteaa, että ennakoidun arvon laskentaa koskevien oikeusoh
jeiden lähtökohtana on hankintayksikön ennakollinen velvollisuus arvi
oida suunnitellusta hankinnasta maksettavaa suurinta mahdollista ko
konaiskorvausta. Hankinta lain esitöiden mukaan hankintasopimuksen 
ennakoidun arvon laskeminen on säilynyt aiempaan tapaan lasken
nallisena toimenpiteenä, jonka avulla pyritään selvittämään, miten 
hankinnan arvo suhteutuu hankintala insäädännön kynnysarvoihin. 
Lähtökohtana on hankintayksikön oma arvio hankintasopimuksen ar
vosta, jonka on kuitenkin perustuttava hankintayksikön asianmukai
seen ja ri ittävän tarkkaan asian selvittämiseen. JO 

Virasto toteaa, että PSHP:n tiedossa on o llut, e ttä maakunnallisen apu
välinekeskuksen toiminta tulee laajentumaan myös yksilöllisesti va lmis
tettaviin apuvälineisiin, jolloin a ikaisemmin kuntien terveydenhuollon 

8 Pois lukien Jämsä ja Kuhmoinen. 
9 Myös muutamat PSHP:n jäsenkunnista ovat selvityksessään tuoneet esille, että hankintojen kokonaismäärässä on 
merkittävää vaihtelua vuosien välillä. 
10HE108/2016vps. ll 7. 
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vastuulla olleita yksilöllisten apuvälineiden hankintoja siirtyy PSHP:n 
apuvälinekeskuksen vastuulle. Virasto katsoo, että PSHP:n olisi tullut sel
vittää ja ottaa huomioon kuntien edeltävien vuosien a ikana tekemien 
hankintojen kokonaisarvon suuruusluokka sen määri tellessä maakun
nallisen apuvälinekeskuksen yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten 
jalkineiden hankintojen ennakoitua kokonaisarvoa vuodelle 2021. Vi
rasto toteaa, että 1.1 .2021 jälkeen PSHP:n yksilöllisesti valmistettavien 
ortopedisten jalkineiden hankinta lain mukainen ennakoitu arvo on ylit
tänyt hankintaan soveltuvan 400 000 euron kynnysarvon. 

PSHP on toimittanut selvitystä myös yksilöllisten ortopedisten jalkinei
den tosiasiallisesti toteutuneesta kokonaisarvosta vuonna 2021 . Aika
välillä 1.1.2021 - 31.12.2021 (12 kuukautta} yksilöllisesti valmistettavien 
ortopedisiä ja lkineita on hankittu noin 422 500 eurolla (a lv 0 %}. Virasto 
toteaa, että vuonna 2021 myös PSHP:n kilpailuttamatta tosiasiallisesti 
tekemien yksilöllisten ortopedisten jalkineiden hankintojen kokonais
arvo ylittää hankintaan soveltuvan 400 000 euron kynnysarvon. 

Suorahankinnalle esitettyjen peruste iden arvio inti 

PSHP e i ole vedonnut hankinta lain mukaisten suorahankintaperustei
den olemassaoloon yksilöllisesti valmistettavien ortopedisten jalkinei
den kilpailuttamatta jättämisen perusteena. 

Hankintayksikkö on tuonut esille, että kilpailuttamatta jättämiseen on 
va ikuttanut hankinnan kokonaisarvon määrittelyn haasteellisuus ja se, 
että hankintayksikölllä ei o le ollut käytettävissään riittävästi dataa han
kinnan kilpailuttamista varten ennen kuin vasta loppuvuodesta 2021 . 
Virasto katsoo, että hankintayksikön voidaan katsoa vedonneen maa
kunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan laajentumista koskevaan 
siirtymäkauteen vuoden 2021 yksilöllisesti va lmistettavien ortopedisten 
jalkineiden kilpailuttamatta jä ttämisen perusteena. 

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
va lita menettelytavaksi suora hankinnan, jos sopimuksen tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida nou
dattaa hankintayksiköstä ri ippumattomasta, ennalta arvaamatto
masta syystä a iheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. La inkohdan esi
töiden mukaan suorahankinta voidaan tehdä, jos hankinta lain mu
ka isten määräaikojen noudattaminen o lisi hankintayksikölle ennalta 
arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi mah
dotonta ja hankinnan tekeminen olisi ehdottoman välttämätöntä. Kii
reen tulee johtua hankintayksikön ulkopuolisista syistä, joten hankin
tayksiköstä johtuva syy e i voi olla peruste suora hankinnan tekemiseen. 
Perusteen on myös o ltava äkillinen ja sellainen, jota hankintayksikkö e i 
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ole kohtuudella voinut ennakoida. Suorahankintaan oikeuttava ää
rimmäinen kiire e i voi muodostua hankintayksikön omasta hidastelusta 
hankinnan toteuttamisessa. Edellytyksenä on myös, että hankinnan te
keminen on ehdottoman välttämätöntä. Säännökseen vetoavan 
hankintayksikön on kyettävä näyttämään toteen perusteen kaikkien 
edellytysten o lemassaolo. 11 La inkohdan tarkoittama äärimmäinen 
kiire voi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai luonnonkatastrofin ai
heuttamia akuutteja terveys ja turvallisuusriskejä torjuessa. Myös esi
merkiksi koronapandemian on katsottu muodostavan lainkohdan mu
ka isen äärimmäisen kiiretilanteen jo idenkin terveydenhuollon hankin
tatarpeiden osalta. 12 Korkein hallinto-oikeus on ratka isussaan KHO 
2019: 10 todennut, että hankintalakiin ei sisälly siirtymävaiheen suora
hankintojen joustavampaa arviointia mahdollistavaa säännöstä. 

Virasto toteaa, että maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan 
laajentuminen kattamaan myös yksilöllisesti valmistettavat apuväli
neet ja tästä seuraava kasvava hankintatarve yksilöllisesti va lmistetta
vien ortopedisten jalkineiden osalta e i o le ollut lainkohdan mukainen 
ennakoimaton ja yllättävä seikka. Ensinnäkin maakunnallisen apuväli
nekeskuksen perustamisesta ja mukana olevista PSHP:n jäsenkunnista 
on tehty päätökset jo vuonna 2018. Virasto katsoo, että se seikka, että 
lopullinen päätös toiminnan laajentamisen tarkasta ajankohdasta on 
tehty vasta joulukuussa 2020, ei tarkoita sitä, että hankintatarve o lisi 
a iheutunut ennakoimattomasta seikasta, sillä tässä päätöksessä viita
taan apuvälinekeskuksen perustamissuunnitelmaan. Tuleva hankinta 
tarve on ollut tiedossa jo maakunnallisen apuvälinekeskuksen toimin
nan valmisteluvaiheessa. Toiseksi päätökset keskitettyyn toimintaan 
siirtymisestä, apuvälinekeskuksen perustamisesta sekä toiminnan käyn
nistämistä koskeva perustamissuunnitelma on tehty PSHP:n jäsenkun
tien toimesta, jolloin joulukuussa 2020 tehdyn päätöksen aiheuttaman 
kiire tilanteen on katsottava o levan luonteeltaan itse aiheutettu. Kiire 
e i o le a iheutunut hankintayksikön ulkopuolisesta seikasta. 

Virasto katsoo, että hankintalain 40 §:n 2 momentin 4-kohta, jossa sää
detään suorahankinnasta äärimmäisen kiireen perusteella, e i sovellu 
nyt arvioitavana o levaan tapaukseen. 

Virasto katsoo, että PSHP:n olisi tullut selvittää maakunnallisen apuvä
linekeskuksen palveluiden piiriin siirtyvien kuntien hankintamääriä ja 
muita apuvälinekeskuksen tulevaan hankintatarpeeseen vaikuttavia 



ALLEKIRJOITETTU KONEELLISESTI
ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄSSÄ

1r 1r ., Kilpailu- ja 
, '-, '-, kuluttajavirasto 

Päätös 9 (9) 

KKV /759 / 14.00.60/2021 

9.2.2022 

seikkoja sekä kilpa iluttaa hankinnat julka isemalla niistä hankinta la in 
muka inen hankintailmoitus osana maakunnallisen apuvälinekeskuk
sen toiminnan laajentumiseen liittyvää valmistautumista. 

Edellä ilmenevillä perusteilla Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa Pirkan
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle huomautuksen hankinta lain 
noudattamatta jättämisestä yksilö llisesti valmistettavien ortopedisten 
jalkineiden hankinnoissa. 

Sovelletut säännökset 

Muutoksenhaku 

Jakelu 

La ki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ( 1397/2016) l §, 
2 §, 4§, 5 §, 7 §, 25 §, 27 §, 30 §, 40 §, 128 §, 139 § sekä 164 § sekä 
hallintolaki (434/2003) 53 c §. 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 164 §:n 
perusteella tähän Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen ei saa ha
kea muutosta va littamalla. 

Lisätietoja asiasta antaa e ri tyisasiantuntija Johanna Kirveskoski, puhe
lin 029 505 3710, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

Timo Mattila Johanna Kirveskoski 

Ylijohtaja Erityisasia n tuntija 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 


