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fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lrysymykseen. Ylimenevää osaa EI arvostella.
nimi'
fokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaaian
Vastausarkki on jätettävä jokaiseen kysymykseen'
yhteen
Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ia maininta luopumisesta
vastausarkkiin, j oka jätetään valvojalle'
Vastaukset kirjoitetaan selvällä käsialalla'

Tentti on lakikirjatentti.
Kukin kysymys on arvostelussa max 10 pisteen arvoinen.
Aikaa tentin tekemiseen on viisi (5) tuntia.

Tentissä on neliä (a) kYsYmYståi.

Kysymys 1
Viranomaisen valitusoikeus [Mäenpää)?

Kysymys 2
Oikeustapaus
Ministeriön osastopåiälikkö A:n ja ministerin suhteet olivat huonontuneet sen vuoksi, ettii kyseinen
virkamies oli suurilevilkisen sanomalehden yleisönosastolla arvostellut hallituksen politiikkaa.
Lisåiksi virkarrries oli ministerilfii lupaa kysymäu:i antanut perustuslakivaliokunnalle tietoja
tåirkeåistii lakihankkeestå- Vfukamies oli tähän arvosteluun todennut, ettii tåimä oli tavanomainen
käytåintö. Eduskunta ja sen valiokunnat saavat kaiken pyytåimåinsä tiedon. Ministerin mitta tuli
tiiyteen, kun virkamies toisen kenan jätti toimittamattra hallituksen neuvotteluun tarkoitetun
muistion. Ministeri ottikin yhteyttä kansliapåiiillikköön ja vaati håintii ryhtymåiåin toimenpiteisiin
virkamiehen irtisanomiseksi.
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Miten asiaa on oikeudellisesti arvioitava?
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Kysymys 3
Oikeustapaus

A oli hakenut X:n kunnan Y:n koulun rehtorin virkaa. A:lla oli pitkä työkokemus rehtorina
työskentelystä. Myös rehtorin viran erityiset kelpoisuusehdot täyttyiv?tth?inen osaltaan. Håin toimi
jopa parhaillaan kunnan Z eräankoulun rehtorina jo kuudetta vuotta, mutta oli kiinnostunut
vaihtamaan paikkakuntaa henkilökohtaisten syiden vuoksi. X:n kunnan sivistystoimen lautakunta
valitsi kuitenkin paikkaa hakeneista rehtorin virkaan A:n sijasta B:n. Lautakunnassa oli suoriteffu
asiasta virkavaali. Asiaan liittyi lyhyt sivistystoimenjohtajan esittelymuistio, jossa perusteltiin B:n
valintaa håinen pedagogisen innovatiivisuuden ja psykologisen testin perusteella saaduilla
nzikökohdilla. Muita perusteluita päätöksessä ei ollut.
A, joka oli myös käynyt näissä psykologisissa testeissä, halusi saada suoritetut psykologiset testit
nåihtiivåikseen sekä itsensä, hakija B:n että myös psykologisissa testeissä olleen hakijan C osalta.
X:n kunnan opetusvirastolta kuitenkin kielttiydyttiin antamasta ko. psykologisen testin hrloksia,
koska ne sisälsivät henkilön yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

A haki oikaisua rehtorin vaalista. A tulisi valita B:n sijaan pitkåiaikaisen ja ansiokkaan
työkokemuksens4 josta osa oli tapahtunut myös rehtorin virassa, vuoksi. Sen sijaan B:llä ei ollut
kokemusta rehtorin tehtävistii kuin kolmelta kuukaudelta. A:lla oli kokemusta myös kunnallisista
luottamustehtävista. B oli jopa vasta muutama vuosi sitten valmistunut yliopistolta, koska h2in oli
opiskeluiden sdaan keskittynyt kilpaurheilutoimintaan kansallisella tasolla. Rehtorin muodollisen
pätevyyden hiin oli saanut vasta muutama kuukausi sitten. Påätöksen taustalla on vaikuttanut
vahvasti se, että B oti paikkakuntalainen, mitåi A ei ollut. Sivistystoimen lautakunta esittelijåin
esityksen mukaisesti ei muuttanut vaalin lopputulosta sitii tarkemmin perustelematta.
jonka lisiiksi
håin katsoi asiaan vaikuttaneen sen, että esittelijåinä sivistyslautakunnassa oli toiminut B:n vanha
urheiluaikainen ystiivä. Hallinto-oikeuden tulisi kumota sivistystoimen lautakunnan påiätös ja
vahvistaa håinen valintansa rehtoriksi. Jotta hiin voisi esittää tarkempaa argumentointia liittyen
tehtyihin psykologisiin testeihin, håin vaati samalla hallinto-oikeutta velvoittamaan antamaan kuntaa
ja sen opetusvirastoa psykologisten testien tulokset A:lle. A vaati myös oikeudenkäyntikulujensa
korvaamista 1000 eurolla, johon sisältyi sekä h2inen kulut ja ajanmenetys oikaisun että valituksen
A valitti hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmäiin hiin uudisti aikaisemmin

esittåimeinsä,

tekemisessä.

Kunta X antoi lausunnon. B oli pätevin uusien pedagogisten nåikemystensä vuoksi ottaen huomioon
myös psykologisten testien tulokset. A:lle psykologisten testien tuloksia ei voida luovuttaa, koska
ne sisåiltävät yksityisyyden suojan kannalta erittäin arkaluonteisia tietoja. Kunta vaati
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 500 eurolla.

Millaisen ratkaisun hallinto-oikeus antaa esitettyihin vaatimuksiin? Ota kantaa tapauksessa
esitettyihin oikeudellisiin ongelmiin. Perustele ratkaisusi.
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Kysymys 4
Oikeustapaus

X:n kunnan tekninen lautakunta oli pyytrinyt tarjouksia hakelåimpökeskuksen hoidosta ja
polttoainehuollosta låimpöyrittiijä-periaatteella. Hankinnan kokonaisarvo oli 500 000 euroa.
Hankinnan arvosta keskeinen osa muodostui hankittavasta hakkeesta ja hakkeen toimittamiseen
liiffyvåin laitteiston huoltotoimenpiteistä. Saatuaan måiiiräaikaan mennessä kolme tarjouspyynnön
mukaista tarjousta yrifiiijiltä LVI-A, Osuuskunta B ja LVI-C tekninen lautakunta valitsi
pätöksellåiiin 13.8.2012 ($ 20) låimpökeskuksen låimmöntoimittajaksi LVI-A:n.
Tekninen lautakunta hylkäsi ptätöksellii2in 19 .9 .2012 ($ 22) Osuuskunta B:n oikaisuvaatimuksen.
Osuuskunta B lausui oikaisuvaatimuksen perusteluina seuraavaa. X:n kunta oli kilpailuttanut
Itimpökeslcuksen låimpöyrittiijåin valinnan virheellisesti sekä valinnut laitoksen låimpöyrittäjein

tavalla,joka asettaataqoajat eriarvoiseen asemzurn. Teknisen lautakunnan päätös on perustunut
virheellisesti hoidettuun kilpailutukseen, virheellisesti toteutettuun tarjouiten pisteytykseen ja
virheelliseen tai puutteelliseen tarjousasiakirjojen esittelyyn. Tarjouksen tehneitii ei ole kohdeltu
valintaprosessin aikana tasapuolisesti.

LVI-C teki 10.9.2012 hankintaoikaisun, jossa

se vaati pisteiden uudelleen laskentaa. Tekninen

lautakunta käsitteli myös kokouksessaan 19.9.2012 LVI-C:n tekemåin hankintaoikaisun ja hylkäsi
sen.

Osuuskunta B valituksess&m hallinto-oikeudelle vaati, ettii teknisen lautakunnan påiätös 19.9.2012 $
22 on oikaistava tai kokorlaan kumottava. Påiätöksentekoa on koko ajan rasittanut myös se, etfä
teknisen lautakunnan jäsenen avopuoliso työskentelee voittaneen yhtiön LVI-A:n palveluksessa.

Myös LVI-C teki valituksen omalta osaltaan hallinto-oikeuteen vaatien asian palauttamista X:n
kunnan tekniseen lautakuntaan pisteiden uudelleen laskentaa varten. Pisteiden laskennassa oli
tapahtunut laskuvirhe, ja jos tåimä korjattaisiin, LVI-C voittaisi tarjouskilpailun.
Millaisen ratkaisun hallinto-oikeus antaa valitusasiaan ? Otakantaa tapauksen oikeudellisiin
ongelmiin? Perustele ratkaisusi.

Liite l:
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
(349t2007) I $,2 $, 5 $, 6 g, t0 $, 12 $

Liite2
Kynnysarvot

Liite

1.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista 30.3.20 07 R49
1_$

Tarkoitus ja soveltamisala

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alallatoimivien yksiköiden on
kilpailutettava jäljempåinä 12 $:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittiivät hankintansa siten kuin tässä
laissa såifietiiiin. Siihköisiståi hankintamenettelyistii såiädetiiiin lisdksi såihköiseståi huutokaupasta ja
dynaamisesta hankintajfiestelmåistä annetussa laissa (.69812011\. (,I7 .6.20111700]'
2-S

Ilankinnoissa noudatettavat

periaatteet

\

Hankintayksikön on käytettävä hyvliksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava
hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättåi sekä toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
Hankintayksik<iiden on pyrittiivä jåirjestrimåiiin hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan
toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja r.nrnnilslmallisesti sekä mahdollisimman
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympåiristönåikökohdat huomioon ottaen.
Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien våihentiimiseksi hankintayksiköt voivat
käyttää puitejåirjestelyjä seldi tehdä yhteishankintoja tai hyödyntåä muita yhteistyrimahdollisuuksia
julkisten hankintojen tarj ouskilpailuissa.
Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana taitaqoajarta on hankintayksikön omistama yhteisö tai laitos

taikka toinen hankintayksikkö, sitåi on kohdeltava samalla tavoin kuin muita ehdokkaita ja tarjoajia.
5_S

Hankintayksiköt
Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat yhtä tai useaa

6-9

$:ssä tarkoitettua toimintaa
harjoittavat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, liikelaitokset, julkisoikeudelliset
laitokset sekä edellä mainittuj en tahoj en muodostamat yhteenliittymät.
Tåissä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat lisåiksi 6-9 $:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavat
julkiset yntykset sekä viranomaisen myöntåimiin erityis- tai yksinoikeuden nojalla toimivat yksiköt.

Edellä 1 momentis sajulkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on
nimenomaisesti perustettu tyydyttiimiiiin sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole
teollista tai kaupallista luonnetta ja:
1)

jota rahoittaa påiiiasiallisesti I momentissa tarkoitettu hankintayksikkö;

2) jonka

johto on 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan alainen; taikka

3) jonka hallinto-,

johto- tai valvontaelimen jäsenistä I momentissa tarkoitettu hankintayksikkö

nimeiiä yli puolet.
Edellä 2 momentissa tarkoitettfia julkisia yrityksid ovat sellaiset yhteisöt, joihin viranomaiset voivat
suoraan tai välillisesti käyttåiä måiåiräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien
säåintöjen perusteella; yksikön katsotaan kuuluvat viranomaisen måi2iräysvaltaan erityisesti silloin,
jos viranomainen:
1) suoraan tai

välillisesti omistaa enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä piiäomasta;

2) hallitsee enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvasta iiiinioikeudesta, taikka
3) voi nimittiiii

yli puolet yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

Edellä 2 momentissa erityis- ja ylrsinoikeuksilla tarkoitetaan sellaisia oikeuksia, jotka perustuvat
lakiin tai jotka toimivaltainen viranomainen on lain nojalla myöntåinyt ja joilta varataan 6-9 $:ssä
tarkoitetrur toiminnan harjoittaminen yhdelle tai useammalle yksiköIle, mlkä vaikuttaa merkittävästi
muiden yksiköiden mahdollisuuksiin harjoittaa kyseiståi toimintaa.
5-s

Energiahuolto

Tätii lakia sovelletaan kaasun ja låimmön verkkotoiminnan harjoittamiseen, kaasun tai låimmön
toimittamiseen niiihin verkkoihin ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitetun
j fi estelmävastuun hoitamiseen
Tätä lakia ei sovelleta, jos muu kuin 5 $:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikkö toimittaa
sivutuotteena synfiåiä kaasua tai låimpöä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien ehtojen
tiiyttyessä:
1) kaasua tai lämpöä tuotetaan muun

kuin I momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi;

2) yleiseen verkkoon toimittamisen tarkoituksena on sivutuotteena syntyvåin energian
hyödyntiiminen; ja
3) yleiseen verkkoon toimitettava osuus kaasun tai låimmön kokonaistuotannosta on enintåiiin 20
prosenttia yksikön liikevaihdosta laskethrna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimiiiiräisen
liikevaihdon mukaan, kulloinkin kuluva vuosi mukaan lukien.
Tätä lakia sovelletaan såihkön verkkotoiminnan harjoittamiseen, såihkön toimittamiseen näihin
verkkoihin sekä såihkömarkkinalain (386/1995) tarkoittaman jfiestelmävastuun hoitamiseen.
Tätä lakia ei sovelleta, jos muu kuin 5 $:n I momentissa tarkoitettu hankintayksikk<i toimittaa
seihköä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien ehtojen täffiessä:

l)

såihköä tuotetaan muun

kuin edellä 3 momentissa tarkoitetun toiminnan hadoittamiseksi;

2) yleiseen verkkoon toimittamisen taxkoituksena on tasatayksikön oman kulutuksen vaihteluja; ja
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3) yleiseen verkkoon toimitettavan siihkön osuus on enintåiåin
30 prosenttia yksikön energian
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen
woden keskimåiåiräisen tuotannon
mukaan, kulloinkin kuluva vuosi mukaan lukien.

Tätri lakia sovelletaanloimintoihin, jotka liittyvät maantieteellisen
alueen hyödyntåimiseen
polttoturpeen etsimiseksi tai nostamiseksi.
Tätä lakia ei sovelleta mihinkåiiin tässä pykälässä tarkoitettuun
energiahuoltoon liittyvåiiin energian
tai sen tuottamista varten tarvittavan polttoaineen hankkimiseen.
10_s

Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset

U.seita toimintoja koskevaan hankintaan sovelletaan sitä toimintoa
koskevia sliiinnöksiä,
liittyen hankinta ensisijaisesti tehdåiån.

johon

Jos jokin näistä toiminnoista kuuluu tämåin lain soveltamisalaan ja jotirr
roinrl toiminto kuuluu
julkisista hankinnoista annetun lan G48l2g}T,jåljempåinä
hanitåalakr, rou"ttr-isalaan ja jos on
objektiivisesti mahdotonta måiiiritell4 mihin toimintoon hankinta.nriti3år"rti
kohdistuu, se on
tehtåivä hankintalain mukaises ti. (30.4.2010/322)
Jos

jokin näistii toiminnoista kuuluu

tämåin lain soveltamisalaan ja jokin toinen toiminto ei
kuulu
tiimtin lain eikä hankintalain soveltamiylaan, jajos objektiivir"rti
är, mahdotonta måiäritellå! minkä
toiminnon toteuttamiseksi hankintasopimus eosisi;aiserti tehdåiän,
s" on tehtarrä tåimåin lain

muKuusestr.
12_$

Kynnysarvot

EU-kynnysarvot, jotkaperustuvat Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi en2004/17/Ey
2004118/EY muuttamisesta hankintoja kåskevien sopimu"sten
tekomenettelyihin sovellettavien
kynnysarvojen osalta annettuun komission asetukseån (Ev)
N,o 20g3/200i,wat:

l)

ja

422 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa; ja

2) 5 278 000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa.
purggnan rhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot kahden vuoden
våilein erityisalojen
hankintadirektiivin 68 artiklassa såiädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaiseeätirtrtot
kynnysarvot
Euroopan unionin virallisessa lehdessa, jolloin I momentin
mutaisten *uoi.rri1uile tulevat
Euroopan yhteiscijen komission kulloinkin tekemien tarkistusten
mukaiset arvot. Kauppa- ja
teollisuusministeriön on viivytyksettä ilmoitettava virallisessa
lehdessä kynnys*voien muutoksista
Euroopan yhteisöj en komission tekemien tarki stusten
mukaisesti.

Liite2. Kynnysarvot
Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 g)
Hankintalaji

Kynnysarvo
(euroa)

Tavara- j a palveluhankinnat

30 000

Käyttöo ikeus sopimukset

30 000

Liitteen B (ryhmä 25) teweydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut
yhteishankintana

100 000

Rakennusurakat

150 000

Käyttöoikeusr.rakat

150 000

Suunnittelukilpailut

30 000

EU-kynnysarvot (Hankintatain 16 g)
Kynnysarvo (euroa)
Hankintalaji
Valtion
keskushallintoviranomainen

hankintaviranomaiset

Tavarahankinnat ja
palveluhankinnat

130 000

200 000

Rakennusurakat

s 000 000

s 000 000

Käyttöoikeusurakat

5 000 000

5 000 000

Suunnittelukilpailut

130 000

200 000

EU-kynnysarvot @rityisatojen hankintalain 12 g)
Hankintalaji
Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 400 000
Rakennusurakat

5 000 000

Suunnittelukilpailut

400 000

Låihde:

Hilma http ://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/lrynnysarvot

Muut

