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Omat sidonnaisuudet

• HYKSin Oy:n hallituksen puheenjohtaja

• Liikennelääketieteen säätiön hallituksen 

jäsen

• Yksityislääkärin vastaanotto Diacorissa

• Kirjoitus- ja luentopalkkioita 

Lääkärilehdeltä, Duodecimilta, Editalta, 

Talentumilta ja SanomaProlta
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Julkisista hankinnoista yleisesti

• Hankintalainsäädäntö perustuu EU-

lainsäädäntöön (pääosin jäsenvaltioita 

pakottavaa säätelyä, osin kansallista)

• Tavoitteena taata, että jäsenvaltiot 

kohtelevat yrityksiä tasapuolisesti (so. 

yhteismarkkinat toimivat)

• Lisäksi tavoitteena julkisen talouden 

hyvä hoito (so. kilpailumahdollisuuksien 

hyödyntäminen kustannusten 

alentamiseksi)
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Hankintalainsäädännön 

perusperiaatteet 

• Avoimuus ja syrjimättömyys
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Kunnallisen viranhaltijan yleiset 

velvollisuudet (17 §)

• Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen 

kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä 

noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä 

sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. 

• Viranhaltijan on toimittava tehtävässään 

tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja 

tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

• Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä 

sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään 

rikoslain (39/1889) 40 luvussa. 
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Tehtävien hoidon ”asianmukaisuus”

• lainmukaisuus

• tehokkuus ja taloudellisuus

• huolellisuus

• puolueettomuus

– ”soft law” laatukriteerinä ”hyvä hallintotapa”, 
jossa huomiota mm. menettelyn 
vakiintuneisuuteen (”virastotraditio”), vastaako 
toiminta kansalaisten odotuksia 
(asiakaspalvelu) sekä yleisiin 
käyttäytymisnormeihin
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Velvollisuus pidättäytyä luottamusta 

vaarantavista eduista

• tulee arvioida heikentääkö etuuden 

vastaanottaminen muiden luottamusta 

virkamieheen (virkamiehen oma käsitys ei 

ole ratkaiseva)
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EOA Dnro 2108/4/05
• Eduskunnan oikeusasiamies pitää huonosti harkittuna sitä, että 

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja puolisoineen osallistui kuntoutuskeskuksen 
kustannuksella Savonlinnan oopperajuhlille kesällä 2005. Oopperan jälkeen 
kuntoutuskeskus oli vielä tarjonnut kestitystä. 

• Se, että Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja otti vastaan tämän keskityksen, on 
oikeusasiamiehen mukaan saattanut heikentää luottamusta hänen toimiinsa ja 
sitä kautta Kansaneläkelaitokseen, kun otetaan huomioon edun tarjonneen 
tahon taloudellisesti merkittävä yhteistyö Kansaneläkelaitoksen kanssa ja 
pääjohtajan asema organisaatiossa. Näin on siitä huolimatta, että pääjohtaja 
ei vastannut laitoksessa kuntoutuspalveluiden hankinnasta.

• Oikeusasiamies arvioi pääjohtajan menettelyä virkamiesoikeudelliselta ja 
hyvän hallinnon asettamien vaatimusten kannalta. Hän korostaa, että 
virkamiehen tulee välttää kaikkea sellaista, mikä voi vaarantaa luottamusta 
virkatoiminnan puolueettomuuteen. Toiminnan täytyy näyttää myös ulospäin 
uskottavasti sellaiselta, että sitä eivät uhkaa siihen kuulumattomat vieraat 
vaikuttimet. Oikeusasiamies katsoi, että valtakunnansyyttäjä oli toiminut 
hänelle lain mukaan kuuluvan harkintavaltansa rajoissa jättäessään syytteen 
nostamatta.
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Sivutoimet
• sivutoimi: virka, työ tai tehtävä (mm. ammatti, 

elinkeino tai liike), josta virkamiehellä on oikeus 
kieltäytyä
– ts. kaikentyyppinen taloudellinen toiminta, jossa 

virkamies on aktiivisesti mukana

• virkamiehen on saatava sivutoimen pitämiseen 
lupa, jos se edellyttää työajan käyttöä
– rajoituksella pyritään varmistamaan virkatehtävien 

tehokas hoito ja estämään viranhoitoa haittaavien 
sidonnaisuuksien syntyminen

– tuomareiden on haettava lupa kaikkiin sivutoimiin

• kunnallinen luottamustehtävä ei ole sivutoimi 
(siitä ei voi kieltäytyä) 



Työsopimuslain kilpailukielto

• TSL 3:3 §: työntekijä ei saa tehdä toiselle 

sellaista työtä tai harjoittaa sellaista 

toimintaa, joka ottaen huomioon työn 

luonne ja työntekijän asema ilmeisesti 

vahingoittaa hänen työnantajaansa 

työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan 

vastaisena kilpailutekona
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Kokemuksia HUSin liikelaitoksista
• HUSLAB liikelaitoksen yhteydessä käytiin 

läpi liikelaitoksen koko henkilökunnan 

sivutoimet

• Liikelaitoksella pyrkimys myydä palveluja 

myös ulkopuolisille asiakkaille, joten 

kilpailevaa toimintaa pidettiin 

ongelmallisena 

– Esim. neurofysiologian ja patologien omien 

yritysten palvelutoiminta kuntien 

terveyskeskuksille
7.4.2014 ©Lasse Lehtonen 12



Esteellisyys

• Hallinto-oikeus kumosi Jorvin sairaalan 

neurofysiologisten palvelujen hankintaa 

koskevan päätöksen, kun 

hankintapäätöstä valmistellut viranhaltija 

oli työskenteli/oli osakkaana yhdessä 

tarjouksen tehneessä yrityksessä

– Sivutoimi ei saa aiheuttaa esteellisyyttä 

virkatehtävien hoitoon
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Ylilääkäri sai sakot virkavelvollisuuden 

rikkomisesta

• HS- Kotimaa- 28.6.2010

– Tampereen yliopistosairaalan ylilääkäri on tuomittu sakkoihin 

tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. 

Käräjäoikeuden mukaan mies valmisteli esteellisenä 

tarjouskilpailua, jossa yhdeksi palveluntuottajaksi valittiin hänen 

osittain omistamansa yritys. 

– Ylilääkäri valmisteli tutkimusta ja hoitoa koskevaa hankintaa 

vuonna 2005. Hän muun muassa määritteli tarjouspyynnön 

sisällön. 

– Sairaanhoitopiiri valitsi kilpailutuksen jälkeen yhdeksi 

palveluntuottajaksi yrityksen, josta ylilääkäri omisti neljänneksen. 

Valinta kuitenkin peruttiin, kun päätöksestä valitettiin 

markkinaoikeuteen. 

– Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että ylilääkärin menettely oli 

omiaan vähentämään luottamusta julkiseen viranhoitoon. 
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Esteellisyys (HalL 28 §)

Virkamies on esteellinen: 

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle 

asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai 

hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 

toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 

hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 

toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, 

säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle 

asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai 

laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on 

asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 



Taloudellisen edun ottamisen vaikutus

• Työskentely yrityksen asiantuntijana

– Esim. maksua vastaan tehty tutkimus

– Merkittävät ”asiantuntijapalkkiot” voivat täyttää 

lahjuksen kriteerit, jos henkilö on asemassa, 

jossa voidaan vaikuttaa esim. laitehankintoihin

• Tyypillinen tapa Keski-Euroopassa (mm. erilaiset 

advisory boardit)

– Yksittäisten luentopalkkioiden asianmukaisuutta 

vaikea kontrolloida – joka alalla ei samanlaista 

itsevalvontaa kuin lääkealalla
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HUS sivutoimiohje 10/2009
• Sairaanhoitopiirin viranhaltijat tai toimihenkilöt, jotka 

osallistuvat sairaanhoitopiirin palvelutuotteiden 

hinnoitteluun tai hinnoittelun perustana olevaan 

tuotantokustannusten arviointiin taikka tuntevat 

sairaanhoitopiirissä käytettäviä tarjouskilpailujen kannalta 

merkityksellisiä erikoistekniikoita tai tuotantoprosesseja, 

eivät voi toimia sellaisen yrityksen palveluksessa tai 

asiantuntijoina, joka julkisista hankinnoista annetun 

lain mukaisessa tarjouskilpailussa sairaanhoitopiirin 

kilpailijana tarjoaa vastaavia terveydenhuoltoalan 

tuotteita tai palveluja. 

• Salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökiellon 

rikkominen on RL 40 luvun 5 §:n mukaan rangaistavaa 

virkasalaisuuden rikkomisena. 
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Lääkehankinnat

• HUS Lääkeneuvottelukunnan jäsenten 

sidonnaisuusasioita selvitetään 

vuositasolla. 

– Jäsenet ilmoittavat vuositasolla 

sidonnaisuusasiat käyttäen Duodecimin 

pohjaa

– Ei karenssiaikaa

• Lähtökohtaisesti viranhaltijan on itse 

ilmoitettava esteellisyydestään!
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Käytännössä

• Sairaala kontrolloi viran- ja 

toimenhaltijoiden ulkopuolisia aktiviteetteja 

sivutoimi-ilmoitusten kautta

– Sivutoimi-ilmoitukset ovat lähtökohtaisesti 

julkisia asiakirjoja

• Viranhaltijan tulee itse ilmoittaa 

esteellisyytensä
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Hankinnoissa huomioitava 

• Taloudellisen edun vastaanottamisen 

vaikutus

• Salassapitosäännökset 

• Luottamus julkisen viranomaisen 

toiminnan asianmukaisuuteen ei saa 

viranhaltijan toiminnan takia heikentyä
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