KUTA
LIITTO

Kommunforbundet

Lausunto
4.3.2020
879/04.00/2019

Katariina Huikko

Etela-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Lau sun topyyn tonne 27.11.2019

Vammaisten henkiloiden osallisuutta ja tyollistymista edistavat palvelut ja siihen liittyva suorahankin ta
Etela-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallitus on pyytanyt Kuntaliitolta Jaus u n t oa vam ma is ten henkiloide n osa llis u u tta ja tyo llis tym is ta ed is ta via pa Ive Ju ita koskevasta kilpailutuksesta. Lausuntopyynnon mukaan Eksote on kilpailuttanut puitejarjestelyn, josta kaynnissa on optiovuosi. Lisaksi Eksotella on ollut suorahankintaa koskeva jarjestely yhden palveluntuottajan kanssa. Se on lausuntopyynnon mukaan paattynyt vuoden 2019 lopussa.
Lausuntopyynnon liitteena Kuntaliitolle on toirnitettu myos 24.10.2019 paivatty oikaisuvaatirnus,joka koskee Eksoten hallituksen paatosta Laptuote-saation suorahankintasop im u ks e sta.

Suorahankintas opim uksen piittiminen
Kuntaliitto on tutustunut sille lahetettyyn aineistoon. Niiden perusteella se lausuu
seuraa vaa:
Ennen suorahankinnan lopettam ista koskevaa paatoksentekoa Eksoten hallitus on
kysynyt Kuntaliitosta ja Julkisten hankintojen neuvontayksikostii nakemystii siita,
voiko Laptuote -saatiota koskevaa suorahankintaa jatkaa. Vastauksia ovat antaneet
Julkisten hankintojen neuvontayksikon lakimies Jonna Tornroos seka sosiaali- ja terveysyksikon johtava lakirn ies Sam i Uotinen. He ovat vastauksissaan tuoneet esiin julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopirn uksista annetun lain (1397/2016) asettamat
reunaehdot suorahankinnan tekemiselle seka nakokulman asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta.
Oikaisuvaatimus kohdistuu paatokseen, jolla suorahankintaa koskeva jarjestely on lop etettu sop im u skauden paa ttyes sa. Kun ta liit on nikem yks en m ukaa n oika is u vaa tim us
ei tuo asiaan sellaista uutta lisatietoa, jonka perusteella asiaa koskevia Kuntaliiton
a iem p ia vas tau ks ia olis i s yytii mu u ttaa.
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Tiiydentaviinii huom ion a voidaan todeta, ettii suorahankinta on hankintalain niikiikulmasta aina poikkeustilanne hankintojen yleiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen niihden.
Suorahankintaa koskevat kiiyttiiedellytykset on siksi tiukasti miiiiritelty niin EU- kuin
kansallisellakin siiiintelyn tasolla. Eksote on kilpailuttanut palvelukokonaisuuteen
puitejiirjestelyn, jonka piiristii kyseisiii vam maisten henkiliiiden osallisuutta ja tyiillisyyden edistiimistii koskevia palveluita hankitaan. Puitejiirjestelyssii on mukana myiis
entinen suorahankintakumppani Laptuote. Esitettyjen tietojen valossa vuoden 2019
lopussa piiiittyneen suorahankintasopimuksen uusimiselle ei olisi kiisityksemme mukaan tarvetta eikii hankintalain mukaisia kiiyttiiedellytyksiii.
Kuten lausuntopyynniissii on tuotu esiin, asiakkaiden on mahdollista saada tiillii hetkellii palveluita puitesopimuksen piiristii palvelutarvettaan vastaavasti. Tiilliiin sopimuskaudella tulee noudattaa kilpailutuksen ehtoja. Ehtoja ei voida lisiitii jiilkikiiteen
tai siten, ettii ne koskevat vain osaa palveluntarjoajista. Siksi esimerkiksi palkkakustannusten korvaaminen vain yhdelle sopimuskumppanille ei kiisityksemme mukaan
olisi hankintalain mukaista. Lisiiksi tiillaisessa asiassa tulisi kiinnittiiii huomiota EU:n
valtion t ukisiiiin t elyn reunaeh t oihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Katariina Huikko

Sarni Uotinen

johtava lakimies

johtava lakimies

-,;:

Suomen Kuntali1tto

_,

Finlands Kommunforbund

www .kuntaliitto.f1

www .kom m unforbundet.f1

etunim 1.sukunim 1@kuntaliitto.f1

forna m n .efternam n@kom mun for bun det.f1

·""

,,_,....
i

✓--'

>

.

'

.

4

. ,',... ~.
~ .......
.,,,,

.

·"'.

.

...

-

~..,,,....
.

