
KILPAILU-, VALTIONTUKI- JA 
HANKINTAOIKEUDELLINEN SELVITYS 
VIMANA OY:N ASEMASTA
Tiivistelmä asianajotoimisto Hannes Snellmanin lausunnosta



TIIVISTELMÄ

Asianajotoimisto Hannes Snellman on Vimanan toimeksiannosta 
arvioinut Vimanan asemaa EU:n kilpailu-, valtiontuki- ja 
hankintaoikeuden näkökulmasta. 

Selvityksen mukaan Vimanan toiminta on lähtökohdiltaan EU:n kilpailu-, 
valtiontuki- ja hankintasäännösten mukaista.

Selvityksessä suositellaan erillistä kirjanpitoa siltä osin kuin Vimana 
tarjoaa välttämättömiä palveluita yksityisille sote-toimijoille. 
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HANKINTAOIKEUDELLINEN 
ARVIOINTI



HANKINTAOIKEUDELLINEN ARVIOINTI

Hankintaoikeudellisessa arviossa keskeinen kysymys on se, mille 
tahoille Vimana voi tuottaa palveluita ilman kilpailutusta.

• Yhteishankintayksikkönä Vimana voi tuottaa palveluita omistajilleen tai niille 
hankintayksiköille, joiden asemasta Vimanan asiakkaana on säädetty 
lainsäädännössä. 

• Yhteishankinta-asiakkailleen Vimana voi tuottaa myös 
yhteishankintatoimintoihin liittyviä tukitoimintoja. 

• Muut kuin yhteishankintaan liittyvät palvelut ovat mahdollisia esimerkiksi 
sidosyksikköaseman nojalla tai noudattaen sidosyksikkösääntelyn ns. viiden 
prosentin ja 500.000 euron ulosmyyntirajaa.
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HANKINTAOIKEUDELLINEN ARVIOINTI

Vimanan sidosyksiköinä voivat olla sekä valtio että maakunnat.

Sidosyksiköille myymisen osalta keskeistä on sidosyksikköaseman 
tunnusmerkkien toteutuminen, joka on arvioitava tapauskohtaisesti.
• Vimanan ja maakuntien välinen sidosyksikköasema edellyttää mm. maakuntien 

määräysvaltaa Vimanaan. 

Vimana voi tuottaa palveluita myös omistajiensa määräysvallan alaisille 
yhteisöille (ns. in-house sisters).
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HANKINTAOIKEUDELLINEN ARVIOINTI

Selvitys puoltaa tulkintaa, jonka mukaan sidosyksikköaseman 
edellytyksenä oleva määräysvalta täyttyy, jos omistajat mm. 
valitsevat Vimanan johdon yhdessä ja osallistuvat sen päättäviin 
elimiin. Siten myös maakunnat olisivat Vimanan sidosyksiköitä.

Selvitys puoltaa tulkintaa, jonka mukaan mahdollisella Vimanan 
palveluiden käyttövelvoitteella ei ole olennaista merkitystä 
maakuntien ja Vimanan välisen yhteishankinta- tai 
sidosyksikköaseman arvioinnissa.
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KILPAILU- JA VALTIONTUKIOIKEUDELLINEN 
ARVIOINTI

Valtiontuki- ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn kannalta on arvioitu 
kysymystä siitä, vääristääkö Vimana kilpailua markkinoilla.

Vimanalla on erityinen valtiota ja maakuntia palveleva rooli.
• Vimanan omistavat valtio ja maakunnat. Yhtiö ei tavoittele voittoa.

• Vimana toimii julkisen sektorin omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä ja koordinoi ja 
toteuttaa hallinnon valtakunnallisia ICT-ratkaisuja. Vimana tarjoaa palveluitaan omistajilleen vain 
siltä osin, kuin ne eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla tai harjoita taloudellista toimintaa. 

Selvitys puoltaa tulkintaa, jonka mukaan maakuntien ja valtion 
tarvitsemien julkisen vallan tehtäviä toteuttavien ICT-ratkaisuiden 
järjestäminen Vimanan puitteissa ei ole omiaan vääristämään kilpailua.
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KILPAILU- JA VALTIONTUKIOIKEUDELLINEN 
ARVIOINTI

Vimanalle on lisäksi määritelty yksityiselle sektorille kohdistettu palvelu.
• Vimanan tulee ylläpitää ja tarjota maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sote-palveluja 

tuottaville yhteisöille, säätiöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille asiakas- ja potilastietojen 
käsittelyn ja integraation edellyttämiä sähköisiä palveluja, jos se on välttämätöntä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 58 §:n mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

• Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että myös pienimmille sote-toimijoille on saatavilla 
välttämättömät palvelut, joilla ne voivat käsitellä asiakas- ja potilastietoja Vimanan valtio- ja 
maakuntahallinnolle tuotetuissa  järjestelmissä. Kyseisten palveluiden osuus Vimanan toiminnasta 
jää arviolta vähäiseksi.

Varovaisuussyistä selvityksessä suositellaan erillistä kirjanpitoa kyseisille 
palveluille, jotta mahdollista ristiinrahoitusta ei ilmene.
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PALVELUIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

EU:n perussopimuksen mukaan lainsäädännöllä ei saa estää palveluiden 
vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla.

• Lainsäädännön on siten oltava syrjimätöntä suhteessa palveluntarjoajien 
sijaintimaahan ym.

Vimanan on yhteishankintayksikkönä toimittava hankintalain mukaisesti 
eli mm. syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Selvityksessä puolletaan tulkintaa, jonka mukaan Vimanalla ei ole 
vaikutuksia, jotka kohdistuisivat eri tavalla Suomeen tai johonkin 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen palveluntarjoajaan.

13.2.2018 VIMANA 10



Satu Ylisiurua-Hemminki 
Hankinta- ja lakiasiainjohtaja

ICT-Palvelukeskus Vimana
P. 050 390 2417


