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Laki
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku 

Tarkoitus, periaatteet ja määritelmät

1 § 

Lain tarkoitus 

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien valtion ja
kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailu-
tettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään. 

Tällä lailla pannaan täytäntöön: 
1) vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköi-

den hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, jäljempänä erityisalojen hankintadirektiivi; 

2) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden han-
kintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi
92/13/ETY;

3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantami-
seksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY; sekä 

4) käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2014/23/EU, jäljempänä käyttöoikeussopimusdirektiivi.
HE 108/2016
TaVM 31/2016
EV 239/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (32014L0023); EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU (32014L0025); EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374
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2 § 

Lain tavoitteet 

Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatii-
visten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasa-
puoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankin-
tojen tarjouskilpailuissa.

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankinto-
ja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti
olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökoh-
dat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämi-
seksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyö-
dyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrit-
tävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasa-
puolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

3 § 

Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet 

Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia ta-
sapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset
huomioon ottaen.

Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana tai tarjoajana on hankintayksikön organisaatioon
kuuluva yksikkö, hankintayksikön omistama yhteisö tai laitos taikka toinen hankintayk-
sikkö, sitä on kohdeltava samalla tavoin kuin muita ehdokkaita ja tarjoajia.

4 §

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetaan:
1) hankintasopimuksella kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai usean hankinta-

yksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan to-
teuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan;

2) rakennusurakkasopimuksella hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä
B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka
suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös ra-
kennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayk-
sikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa taval-
la; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudelli-
nen tai tekninen kokonaisuus;

3) tavarahankintasopimuksella hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on tavaroiden
osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä; tavara-
hankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on ta-
varahankinnan lisäksi kokoamis- tai asennustöitä;

4) palveluhankintasopimuksella muuta kuin julkista rakennusurakkaa koskevaa han-
kintasopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen;

5) käyttöoikeussopimuksella 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua sopimusta;
6) käyttöoikeusurakalla taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta,

jolla yksi tai usea hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän
toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on
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joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdes-
sä;

7) palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella taloudellista vastiketta vastaan teh-
tyä kirjallista sopimusta, jolla yksi tai usea hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoi-
keusurakkaa koskevien palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toi-
minnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko
yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

8) toimittajalla luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka edellä
tarkoitettujen tahojen ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja taikka
rakennustyötä tai rakennusurakoita;

9) ehdokkaalla toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua 37 §:ssä tar-
koitettuun rajoitettuun menettelyyn, 38 §:ssä tarkoitettuun neuvottelumenettelyyn,
39 §:ssä tarkoitettuun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, 41 §:ssä tarkoitettuun inno-
vaatiokumppanuusmenettelyyn taikka 43 §:ssä tarkoitettuun suorahankintaan;

10) tarjoajalla toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen;
11) hankinta-asiakirjalla mitä tahansa asiakirjaa, jonka hankintayksikkö on laatinut tai

johon se viittaa kuvatakseen tai määrittääkseen hankinnan tai menettelyn eri osia; 
12) yhteishankintayksiköllä 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteis-

hankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja hankintayksiköille; edelly-
tyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja
että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä taikka näiden tehtävien hoi-
taminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi;

13) yhteishankintatoiminnolla seuraavia pysyväisluonteisia toimintoja: 
a) hankintayksiköille tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen hankkiminen; ja
b) hankintayksiköille tarkoitettuja rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja koskevien

hankintasopimusten tai 45 §:ssä tarkoitettujen puitejärjestelyjen tekeminen taikka
52 §:ssä tarkoitettujen dynaamisten hankintajärjestelmien perustaminen;

14) hankintojen tukitoiminnolla seuraavia hankintatointa tukevia toimintoja:
a) hankintasopimusten ja 45 §:ssä tarkoitettujen puitejärjestelyjen tekemiseen tarkoite-

tun teknisen infrastruktuurin tarjoaminen hankintayksiköille;
b) hankintojen tekemiseen ja suunnitteluun liittyvä neuvonta; tai
c) hankintamenettelyjen toteuttaminen jonkin hankintayksikön puolesta ja nimissä;
15) sidosyrityksellä sellaista yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään

hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti; kirjanpi-
tolain soveltamisalaan kuulumattomien yksiköiden osalta sidosyrityksellä tarkoitetaan
sellaista yritystä, johon hankintayksikkö voi suoraan tai välillisestä käyttää 5 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettua määräysvaltaa tai joka voi käyttää määräysvaltaa hankintayksikköön
taikka joka on hankintayksikkönä toisen yrityksen määräysvallan alainen omistuksen, ra-
hoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen nojalla;

16) yhteisyrityksellä useista 5 §:n 2 momentin mukaisista hankintayksiköistä koostu-
vaa, tässä laissa tarkoitettua toimintoa harjoittavaa yritystä;

17) yhteisellä hankintanimikkeistöllä (CPV) yhteisestä hankintasanastosta (CPV) an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 sekä yhtei-
sestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanas-
ton tarkistuksesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 213/2008 tarkoitettua viite-
nimikkeistöä;

18) ilmaisulla kirjallinen sanojen tai numeroiden yhdistelmää, joka voidaan lukea,
tuottaa uudelleen ja sen jälkeen antaa tiedoksi; ilmaisu voi sisältää sähköisessä muodossa
lähetettyjä ja tallennettuja tietoja;
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19) ilmaisulla sähköinen muoto viestintämuotoa, jossa käytetään sähköteknisiä tietojen
käsittely- ja tallennusvälineitä, mukaan lukien digitaalinen kompressio, ja jossa tietoja le-
vitetään, välitetään tai vastaanotetaan johtoja pitkin, radioteitse, optisesti tai muulla säh-
kömagneettisella tavalla;

20) elinkaarella tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan tai palvelun suorittamisen
kaikkia peräkkäisiä tai toisiinsa liittyviä vaiheita; elinkaari kattaa vaiheet raaka-aineiden
ostosta tai resurssien kokoamisesta niiden uudelleen käyttöön, kierrättämiseen, hyödyntä-
miseen tai loppukäsittelyyn;

21) suunnittelukilpailulla menettelyä, jolla hankintayksikkö voi hankkia suunnitelman
tai hankkeen, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla; kilpailussa voidaan antaa palkintoja;

22) innovaatiolla sellaisen uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen, palvelun tai
menetelmän, uuden markkinointimenetelmän tai uuden organisatorisen menetelmän to-
teuttamista liiketoimintatavoissa, työpaikkaorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa;

23) merkillä mitä tahansa asiakirjaa, sertifikaattia tai todistusta, jolla vahvistetaan, että
kyseessä olevat urakat, tuotteet, palvelut, prosessit tai menettelyt täyttävät hankintayksi-
kön asettamat vaatimukset;

24) merkkivaatimuksilla vaatimuksia, jotka kyseessä olevien urakoiden, tuotteiden,
palvelujen, prosessien tai menettelyjen on täytettävä asianomaisen merkin saamiseksi;

25) teknisellä eritelmällä hankinnan kohteena olevan tuotteen, palvelun tai materiaali-
en ominaisuuksien teknistä määrittelyä, joka muodostuu vaatimukseksi sen käytölle; 

26) standardilla tunnustetun standardisointielimen toistuvaan tai jatkuvaan käyttöön
hyväksymää teknistä määrittelyä, joka on julkaistu standardina ja jonka noudattaminen ei
ole pakollista; standardi on:

a) kansainvälinen, jolloin se on kansainvälisen standardisointijärjestön hyväksymä ja
yleisesti saatavilla;

b) eurooppalainen, jolloin se on eurooppalaisen standardisointijärjestön hyväksymä ja
yleisesti saatavilla; tai

c) kansallinen, jolloin se on kansallisen standardisointijärjestön hyväksymä ja yleisesti
saatavilla;

27) eurooppalaisella teknisellä arvioinnilla eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukai-
sesti tehtyä rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasojen dokumentoitua arvi-
ointia sellaisena kuin se on määritelty rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien eh-
tojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/20112 artiklan 12 alakohdas-
sa;

28) yhteisellä teknisellä eritelmällä tieto- ja viestintätekniikan teknistä eritelmää, joka
on vahvistettu eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY,
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY
muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1025/201213 ja 14 artiklan mukaisesti;

29) teknisellä viitteellä mitä tahansa muuta eurooppalaisen standardointielimen mark-
kinoiden tarpeet huomioon ottavien menettelyjen mukaisesti laatimaa teknistä määrittelyä
kuin eurooppalaista standardia;

30) vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella elintä, joka suorittaa kalibrointia,
testausta, sertifiointia ja tarkastuksia sekä muita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia
ja joka on akkreditoitu tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkina-
valvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukai-
sesti;
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31) yleisellä viestintäverkolla tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 3 §:n 43 kohdassa
tarkoitettua viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaa-
mattomalle käyttäjäpiirille;

32) sähköisellä viestintäpalvelulla tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 37 kohdassa tarkoitet-
tua palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä viestintäverkois-
sa sekä siirto- ja lähetyspalvelua joukkoviestintäverkoissa;

33) audiovisuaalisella mediapalvelulla tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 2 kohdassa tar-
koitettua audiovisuaalista sisältöpalvelua;

34) ohjelmalla ja ohjelmamateriaalilla tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 1 kohdassa tarkoi-
tettua audiovisuaalista ohjelmaa ja radio-ohjelmaa.

2 luku

Soveltamisalaan kuuluvat yksiköt ja toiminnot

5 §

Hankintayksiköt

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat yhtä tai useaa 6—9 §:ssä tarkoitettua
toimintaa harjoittavat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, valtion liikelaitok-
set, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliit-
tymät (viranomaishankintayksikkö).

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat lisäksi 6—9 §:ssä tarkoitettua toimin-
taa harjoittavat julkiset yritykset sekä viranomaisen myöntämän erityis- tai yksinoikeuden
nojalla toimivat yksiköt (muu hankintayksikkö).

Edellä 1 momentissa julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka
on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla
ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja:

1) jota rahoittaa pääasiallisesti viranomaishankintayksikkö;
2) jonka johto on viranomaishankintayksikön valvonnan alainen; taikka
3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä viranomaishankintayksikkö ni-

meää yli puolet.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja julkisia yrityksiä ovat sellaiset yhteisöt, joihin viran-

omaishankintayksiköt voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, ra-
hoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella; yksikön katsotaan kuuluvan
viranomaisen määräysvaltaan erityisesti silloin, jos viranomainen suoraan tai välillisesti:

1) omistaa enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta; 
2) hallitsee enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvasta äänioikeudesta; taikka
3) voi nimittää yli puolet yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.
Edellä 2 momentissa erityis- ja yksinoikeuksilla tarkoitetaan sellaisia oikeuksia, jotka

toimivaltainen viranomainen on lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen nojalla
myöntänyt ja joilla varataan 6—9 §:ssä tarkoitetun toiminnan harjoittaminen yhdelle tai
useammalle yksikölle, mikä vaikuttaa merkittävästi muiden yksiköiden mahdollisuuksiin
harjoittaa kyseistä toimintaa.

Edellä 2 momentista poiketen yksin- tai erityisoikeuksien nojalla toimiva yksikkö ei ole
muu hankintayksikkö, jos oikeudet on myönnetty riittävän avoimuuden varmistavassa
menettelyssä, jossa oikeuksien myöntäminen perustuu objektiivisiin perusteisiin. Tällaisia
menettelyjä ovat ainakin:

1) julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), jäl-
jempänä hankintalaki, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain
(1531/2011), jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki, tai tämän lain mukaiset
hankintamenettelyt, joista on ilmoitettu etukäteen;
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2) liitteessä D lueteltujen Euroopan unionin säädösten mukaiset menettelyt, joilla var-
mistetaan ennakolta riittävä avoimuus lupien myöntämiseksi objektiivisin perustein.

6 §

Energiahuolto

Tätä lakia sovelletaan sellaisten kiinteiden verkkojen antamiseen käyttöön tai toimin-
taan, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle kaasun tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai
jakeluun liittyviä palveluja. Tätä lakia sovelletaan myös kaasun tai lämmön toimittami-
seen näihin verkkoihin ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitetun järjestelmävas-
tuun hoitamiseen.

Tätä lakia ei sovelleta, jos 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu hankintayksikkö toimit-
taa sivutuotteena syntyvää kaasua tai lämpöä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien eh-
tojen täyttyessä:

1) kaasua tai lämpöä tuotetaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoit-
tamiseksi;

2) yleiseen verkkoon toimittamisen tarkoituksena on sivutuotteena syntyvän energian
hyödyntäminen taloudellisesti; ja

3) yleiseen verkkoon toimitettava osuus kaasun tai lämmön kokonaistuotannosta on
enintään 20 prosenttia yksikön liikevaihdosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuo-
den keskimääräisen liikevaihdon mukaan, kulloinkin kuluva vuosi mukaan lukien.

Tätä lakia sovelletaan sellaisten kiinteiden verkkojen antamiseen käyttöön tai toimin-
taan, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle sähkön tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liit-
tyviä palveluja. Tätä lakia sovelletaan myös sähkön toimittamiseen näihin verkkoihin sekä
sähkömarkkinalaissa (588/2013) tarkoitetun järjestelmävastuun hoitamiseen.

Tätä lakia ei sovelleta, jos 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu hankintayksikkö toimit-
taa sähköä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien ehtojen täyttyessä:

1) sähköä tuotetaan muun kuin 3 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi;
2) yleiseen verkkoon toimittamisen tarkoituksena on tasata yksikön oman kulutuksen

vaihteluja; ja
3) yleiseen verkkoon toimitettavan sähkön osuus on enintään 30 prosenttia yksikön

energian kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimää-
räisen tuotannon mukaan, kulloinkin kuluva vuosi mukaan lukien.

Tätä lakia sovelletaan toimintoihin, jotka liittyvät maantieteellisen alueen hyödyntämi-
seen polttoturpeen etsimiseksi tai nostamiseksi.

Tätä lakia ei sovelleta mihinkään tässä pykälässä tarkoitettuun energiahuoltoon liitty-
vään energian tai sen tuottamista varten tarvittavan polttoaineen hankkimiseen.

7 §

Vesihuolto

Tätä lakia sovelletaan vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettuun veden johtamiseen, kä-
sittelyyn ja toimittamiseen talousvetenä käytettäväksi.

Tätä lakia sovelletaan myös hankintoihin ja suunnittelukilpailuihin, jotka 1 momentissa
tarkoitettua toimintaa harjoittava hankintayksikkö tekee tai järjestää ja jotka liittyvät:

1) jäteveden tai huleveden poisjohtamiseen tai käsittelyyn; 
2) vesirakennushankkeisiin, maan kasteluun tai kuivatukseen edellyttäen, että talous-

vedeksi hankittavan veden osuus hankkeissa taikka kastelu- tai kuivatusjärjestelmissä tuo-
tettavan veden koko määrästä on yli 20 prosenttia.

Tätä lakia ei sovelleta, jos 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu hankintayksikkö toimit-
taa talousvettä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien ehtojen täyttyessä:
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1) talousvettä tuotetaan muun kuin edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun toiminnan
harjoittamiseksi;

2) yleiseen verkkoon toimittamisen tarkoituksena on tasata yksikön oman kulutuksen
vaihteluja; ja

3) yleiseen verkkoon toimitettavan yli jäävän talousveden osuus on enintään 30 pro-
senttia yksikön talousveden kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen
vuoden keskimääräisen tuotannon mukaan, kuluva vuosi mukaan lukien.

Tätä lakia ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavan hankintayksi-
kön tekemään raakaveden hankintaan tai muuhun veden hankkimiseksi tehtävään hankin-
taan.

8 §

Eräät liikenteen palvelut

Tätä lakia sovelletaan sellaisten verkkojen rakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon sekä
tarjoamiseen, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia kuljetuspalveluita rautateitse, raitio-
teitse, automatisoiduin järjestelmin, johdinautoilla, linja-autoilla, kaapeliradoilla tai
metrolla. Tätä lakia sovelletaan myös kuljetuspalvelujen tarjoamiseen kuljetuspalvelujen
verkossa. Kuljetuspalvelujen verkolla tarkoitetaan palvelua, jota tarjotaan viranomaisen
toiminnalle asettamien ehtojen mukaisesti. Ehdot voivat koskea liikennöitäviä reittejä,
käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.

Tätä lakia sovelletaan myös lentoasemien ja meri- tai sisävesisatamien ylläpitoon sekä
muuhun lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai terminaalipalvelujen saattamiseen
lento-, meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön. 

9 §

Postipalvelut

Tätä lakia sovelletaan postilain (415/2011) 3 luvun mukaisen yleispalvelun tarjoami-
seen.

10 §

Suoraan kilpailulle avoimet toiminnot

Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin tai suunnittelukilpailuihin, jotka tehdään sellaisen
tässä laissa tarkoitetun toiminnon suorittamiseksi, jonka osalta on erityisalojen hankinta-
direktiivin 35 artiklan mukaisesti komission täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettu, että
toiminto on suoraan avoin kilpailulle markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. 

Hankintayksiköt voivat tehdä hakemuksen Euroopan komissiolle 1 momentissa tarkoi-
tetun vahvistamismenettelyn käynnistämiseksi. Hakemuksessa on pyydettävä komissiota
vahvistamaan, että erityisalojen hankintadirektiiviä ei sovelleta tietyn toiminnan suoritta-
mista koskevien hankintasopimusten tekemiseen tai suunnittelukilpailujen järjestämiseen.
Pyynnössä on toimitettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot kaikista
laeista, asetuksista, hallinnollisista määräyksistä tai sopimuksista, jotka koskevat erityisa-
lojen hankintadirektiivin 34 artiklassa vahvistamiselle säädettyjen edellytysten täyttymis-
tä. Hankintayksiköt voivat pyynnön esittämisen jälkeen komission suostumuksella tehdä
pyyntöönsä oleellisia muutoksia.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu hakemus on lähetettävä tiedoksi työ- ja elinkeinominis-
teriölle. Jollei hankintayksikön hakemukseen liity Kilpailu- ja kuluttajaviraston antamaa
yksityiskohtaista ja perusteltua lausuntoa, jossa arvioidaan perusteellisesti erityisalojen
hankintadirektiivin 34 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, työ- ja elinkeinoministeriön on
7
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yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa toimitettava komissiolle sen asiasta il-
moittaessa kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat tiedot.

Hakemuksen käsittelystä säädetään erityisalojen hankintadirektiivin 35 artiklassa. Suo-
raan kilpailulle avoimen toiminnon arviointiperusteista säädetään erityisalojen hankinta-
direktiivin 34 artiklassa.

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös, jos komissio ei ole antanut erityisalo-
jen hankintadirektiivin 35 artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä direktiivin liit-
teessä IV säädetyssä määräajassa.

11 § 

Sekamuotoisiin sopimuksiin sovellettava laki

Hankintaan, joka koskee kahta tai useampaa 4 §:n 2—4 kohdassa ja liitteessä C tarkoi-
tettua hankintalajia, on sovellettava hankintasopimuksen pääasiallisen kohteen mukaan
määräytyviä säännöksiä. Hankinnan, joka koskee osaksi liitteessä C tarkoitettuja palveluja
ja osaksi muita palveluja tai joka koskee osaksi palveluja ja osaksi tavaroita, pääasiallinen
kohde on määritettävä palvelujen tai tavaroiden korkeimman ennakoidun arvon mukaan.

Tämän lain soveltamisalaan kuuluvia hankintoja sekä lain soveltamisalan ulkopuolelle
jääviä hankintoja koskevaan sopimukseen sovelletaan tätä lakia, jos sopimuksen pääasial-
lisena kohteena on tämän lain soveltamisalaan kuuluvat hankinnat ja jos sopimuksen osia
ei voida objektiivisesti erottaa toisistaan. Jos sopimuksen tässä momentissa tarkoitetut
osat erotetaan lain soveltamisalaan kuuluviin ja sen ulkopuolelle jääviin osiin erillisiksi
sopimuksiksi, tätä lakia sovelletaan tämän lain soveltamisalaan kuuluvaan hankintasopi-
mukseen. Jos sopimuksen osat voidaan objektiivisesti erottaa toisistaan mutta sopimusta
ei jaeta erillisiksi osiksi, sovelletaan sopimukseen tätä lakia riippumatta sopimuksen pää-
asiallisesta kohteesta.

Sopimukseen, joka koostuu hankintasopimuksista ja käyttöoikeussopimuksista, on so-
vellettava sopimuksen pääasialliseen kohteeseen sovellettavia säännöksiä. Edellytyksenä
on, että sopimuksen osia ei voida objektiivisesti erottaa toisistaan. Jos sopimuksen osat
voidaan objektiivisesti erottaa toisistaan mutta sopimusta ei jaeta erillisiksi osiksi, sopi-
mukseen sovelletaan muita kuin tämän lain 11 luvun säännöksiä.

12 §

Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset

Useita toimintoja koskevaan hankintaan sovelletaan sitä toimintoa koskevia säännök-
siä, johon liittyen hankinta ensisijaisesti tehdään. 

Jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista kuuluu tämän lain soveltamisalaan
ja jokin toinen toiminto kuuluu hankintalain soveltamisalaan ja jos on objektiivisesti mah-
dotonta määritellä, mihin toimintoon hankintasopimus ensisijaisesti kohdistuu, useita toi-
mintoja koskeva hankintasopimus on tehtävä hankintalain mukaisesti. 

Jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista kuuluu tämän lain soveltamisalaan
ja jokin toinen toiminto ei kuulu tämän lain eikä hankintalain soveltamisalaan ja jos ob-
jektiivisesti on mahdotonta määritellä, minkä toiminnon toteuttamiseksi hankintasopimus
ensisijaisesti tehdään, useita toimintoja koskeva hankintasopimus on tehtävä tämän lain
mukaisesti.

Jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista kuuluu tämän lain soveltamisalaan
ja jokin toinen toiminto kuuluu puolustus- ja turvallisuushankintalain soveltamisalaan,
useita toimintoja koskeva hankintasopimus on tehtävä puolustus- ja turvallisuushankinta-
lain mukaisesti, jos yhden hankintasopimuksen tekemiselle on objektiiviset perusteet.
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3 luku 

Kynnysarvot ja hankinnan ennakoidun arvon laskeminen, soveltamisalan rajaukset 
sekä yhteishankinnat

13 §

Kynnysarvot

Kynnysarvot, jotka perustuvat erityisalojen hankintadirektiiviin ja käyttöoikeussopi-
musdirektiiviin ilman arvonlisäveroa laskettuina, ovat:

1) 414000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä suunnittelukilpai-
luissa; 

2) 1 000000 euroa liitteessä C tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa ja
muissa erityisissä palveluhankinnoissa;

3) 5186000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa; ja
4) 5186000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.
Tätä lakia ei sovelleta kynnysarvot alittaviin hankintoihin.
Euroopan komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein erityisalo-

jen hankintadirektiivin 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkiste-
tut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin 1 momentin mukaisten ar-
vojen tilalle tulevat Euroopan komission kulloinkin tekemien tarkistusten mukaiset arvot. 

14 §

Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksetta-
vaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajan-
kohdan tai muuhun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on
otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankin-
tasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille makset-
tavat palkkiot tai maksut. 

Rakennusurakan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava huomioon urakan arvo sekä
sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka
hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön, jos ne ovat välttämättömiä rakennusurakan
toteuttamiseksi.

Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, kaikkien osien ennakoitu arvo
on otettava huomioon hankintasopimuksen ennakoitua kokonaisarvoa laskettaessa. Jos
osien yhteenlaskettu arvo on vähintään 13 §:ssä tarkoitetun kynnysarvon suuruinen, jokai-
sen osan hankinnassa on noudatettava tätä lakia.

Tavara- ja palveluhankintoihin sisältyviin osiin, joiden ennakoitu arvo on alle 80000
euroa, sekä rakennusurakoihin sisältyviin osiin, joiden ennakoitu arvo on alle 1 miljoona
euroa, ei sovelleta tätä lakia, jos tällaisten osien yhteenlaskettu arvo on enintään 20 pro-
senttia kaikkien osien yhteisarvosta. 

Jos hankintayksikkö koostuu erillisistä toiminnallisista yksiköistä, on hankinnan arvoa
laskettaessa otettava huomioon kaikkien yksittäisten toiminnallisten yksiköiden hankinto-
jen ennakoitu kokonaisarvo, kun ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Jos erillinen toi-
minnallinen yksikkö vastaa itsenäisesti hankinnoistaan tai tietyistä hankintojen ryhmistä,
arvot voidaan ennakoida asianomaisen yksikön tasolla.
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15 §

Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun arvon laskeminen

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä han-
kintayksikön arvioimaa sopimuksensaajan sopimuksen voimassaoloaikana tuottamaa lii-
kevaihtoa ilman arvonlisäveroa. Liikevaihto on otettava huomioon vain siltä osin kuin se
on vastikkeena sopimuksen kohteena olevasta urakasta tai palvelusta taikka näihin liitty-
vistä tavaroista. Arvion on perustuttava käyttöoikeussopimuksen ilmoittamisajankohtaan
tai muuhun hankintamenettelyn alkamishetkeen. Jos käyttöoikeussopimuksen arvo on so-
pimuksen tekohetkellä yli 20 prosenttia ennakoitua arvoa suurempi, kynnysarvon ylitty-
mistä on arvioitava sopimuksen tekohetken arvon perusteella.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo on laskettava hankintailmoituksessa, tarjous-
pyynnössä tai muissa hankinta-asiakirjoissa yksilöidyllä objektiivisella menetelmällä. En-
nakoitua arvoa laskettaessa on otettava huomioon erityisesti:

1) mahdollisen option arvo ja käyttöoikeussopimuksen keston pidentäminen;
2) tulot muista kuin hankintayksikön keräämistä rakennusurakoiden tai palvelujen

käyttäjien maksamista maksuista tai sakoista;
3) hankintayksikön tai muun viranomaisen käyttöoikeussopimuksen saajalle suoritta-

mat maksut tai muut taloudellista hyötyä tuottavat toimenpiteet mukaan lukien korvaus
julkisen palvelun velvoitteen toteuttamisesta ja julkiset investointituet;

4) kolmansien osapuolten käyttöoikeussopimuksen saajalle antamat avustukset tai
muut taloudellista hyötyä tuottavat toimenpiteet;

5) käyttöoikeussopimukseen kuuluvien omaisuuserien myynnistä saadut tulot;
6) hankintayksikön käyttöoikeussopimuksen saajalle toimittamat tavarat ja palvelut

edellyttäen, että ne ovat tarpeen urakan tai palvelujen suorittamiseksi;
7) ehdokkaille tai tarjoajille mahdollisesti suoritettavat palkkiot tai maksut.
Jos suunniteltu rakennusurakka tai palvelu johtaa siihen, että käyttöoikeussopimuksia

tehdään erillisinä osina, on ennakoitua arvoa laskettaessa otettava huomioon kaikkien näi-
den osien ennakoitu kokonaisarvo. Jos osien yhteenlaskettu arvo on vähintään 13 §:ssä
tarkoitettu kynnysarvo, tätä lakia sovelletaan kuhunkin osaan.

16 §

Eräiden palveluhankintojen ennakoidun arvon laskeminen

Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä:
1) vakuutuspalvelussa maksettavia vakuutusmaksuja ja muita korvauksia;
2) pankkipalvelussa ja muussa rahoituspalvelussa maksettavia maksuja, palkkioita,

korkoja ja muita korvauksia;
3) suunnittelua koskevassa palveluhankinnassa maksettavia maksuja, palkkioita ja

muita korvauksia;
4) suunnittelukilpailussa, joka järjestetään palveluhankintaan johtavan menettelyn

osana, palveluhankinnan ennakoitua arvoa ilman arvonlisäveroa, mutta mukaan lukien
mahdolliset osallistumispalkkiot ja maksut; 

5) suunnittelukilpailussa, jossa osallistujat saavat palkintoja taikka maksun suunnitte-
lusta, palkkioiden ja maksujen kokonaismäärää sekä myöhemmin 43 §:n 2 momentin 9
kohdan mukaisesti tehtävän palveluhankinnan ennakoitua arvoa ilman arvonlisäveroa, jos
hankintayksikkö ilmoittaa tekevänsä palveluhankintasopimuksen suunnittelukilpailua
koskevassa ilmoituksessa. 
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17 §

Ennakoidun arvon laskeminen sopimuskaudelta

Jos tavarahankintasopimuksen kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankki-
minen, sopimuksen ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä:

1) määräaikaisen, enintään 12 kuukautta voimassa olevan sopimuksen ennakoitua voi-
massaolon aikaista kokonaisarvoa tai määräaikaisen, yli 12 kuukautta voimassa olevan so-
pimuksen kokonaisarvoa arvioitu jäännösarvo mukaan lukien; taikka

2) toistaiseksi tai määrittelemättömän ajan voimassa olevan sopimuksen ennakoitua
kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48.

Säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uudistettavien tavara- tai palveluhankintoja
koskevien sopimusten ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä:

1) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai viimeksi kuluneen talousarviokauden aikana
peräkkäin tehtyjen vastaavien hankintojen yhteisarvoa seuraavan 12 kuukauden aikana ta-
pahtuvat muutokset määrissä tai arvoissa huomioon ottaen; taikka

2) niiden hankintojen ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä toimitusta
seuraavien 12 kuukauden aikana, taikka jos kysymys on yli 12 kuukautta voimassa ole-
vasta sopimuksesta, sitä seuraavan talousarviokauden aikana.

Sellaisissa palveluhankintasopimuksissa, joissa ei ilmoiteta kokonaishintaa, ennakoi-
dun arvon laskennassa perusteena on käytettävä:

1) määräaikaisissa, enintään 48 kuukautta voimassa olevissa hankintasopimuksissa
voimassaolon aikaista ennakoitua kokonaisarvoa; 

2) toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 48 kuukautta voimassa olevissa hankintasopi-
muksissa kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48.

Puitejärjestelyissä ja dynaamisessa hankintajärjestelmissä hankinnan ennakoidun arvon
laskennassa on käytettävä kaikkien puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän
keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitua kokonaisarvoa. 

Innovaatiokumppanuuksissa huomioon otettavana arvona on suunnitellun kumppanuu-
den eri vaiheiden aikana toteutettavien tutkimus- ja kehittämistoimintojen sekä suunnitel-
lun kumppanuuden lopussa kehitettävien ja hankittavien tavaroiden, palvelujen ja raken-
nusurakoiden ennakoitu enimmäisarvo.

18 §

Kielto pilkkoa hankinta tai yhdistellä hankintoja keinotekoisesti

Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin tämän
lain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei
myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti
tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi.

19 §

Yleiset soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin:
1) joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai vuokraus ulkopuolisille tahoille, jos han-

kintayksiköllä ei ole erityis- tai yksinoikeutta myydä tai vuokrata hankinnan kohdetta ja
jos muut yksiköt voivat myydä tai vuokrata sen samoin edellytyksin kuin hankintayksiköt; 

2) joita hankintayksikkö tekee muun kuin 6—9 §:ssä tarkoitetun toiminnon harjoitta-
miseksi, jollei 12 §:stä muuta johdu;

3) jotka hankintayksikkö tekee muun kuin 6—9 §:ssä tarkoitetun toiminnon harjoitta-
miseksi Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa, jos Euroopan unionin alueella ole-
vaa verkkoa tai maantieteellistä aluetta ei käytetä;
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4) joita koskevat tästä laista poikkeavat hankintayksikköä velvoittavat menettelysään-
nöt ja jotka tehdään:

a) Suomen ja yhden tai useamman Euroopan talousalueen ulkopuolisen maan tai näiden
osien välisen ja EU:n perussopimusten mukaisesti tehdyn kansainvälisen sopimuksen no-
jalla, joka koskee allekirjoittajavaltioiden yhteisen hankkeen toteuttamiseen tai hyödyntä-
miseen tarkoitettuja rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja; hankintayksiköiden ja mui-
den viranomaisten on pyynnöstä toimitettava kansainväliset sopimukset tiedoksi työ- ja
elinkeinoministeriölle;

b) kansainvälisen järjestön toimesta; tai
c) joukkojen sijoittamiseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen nojalla, joka koskee

jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maas-
sa toimivia yrityksiä;

5) jotka hankintayksikkö tekee tai järjestää kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen
rahoituslaitoksen antamien menettelysääntöjen mukaisesti ja kokonaan rahoittamina.

20 §

Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta:
1) maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai

vuokraukseen millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyvien oikeuksien hankin-
taan;

2) audiovisuaalisten mediapalvelujen tai radiotoiminnan palvelujen tarjoajien tekemää
audiovisuaalisiin mediapalveluihin tai radiotoiminnan palveluihin tarkoitettua ohjelma-
materiaalin ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koskeviin hankintoihin;

3) radio- tai televisiolähetysaikaa tai ohjelmien toimittamista koskeviin hankintoihin,
kun ne tehdään audiovisuaalisten mediapalvelujen tai radiotoiminnan palvelujen tarjo-
ajien kanssa;

4) välimies- ja sovittelupalveluja koskeviin hankintoihin;
5) luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun

oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja
näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin;

6) julkisten notaarien suorittamia asiakirjojen varmentamis- tai todentamispalveluja
koskeviin hankintoihin;

7) edunvalvojien suorittamia oikeudellisia palveluja sekä muita oikeudellisia palveluja
koskeviin hankintoihin, joiden suorittajan nimeää tuomioistuin tai joiden suorittaja nime-
tään laissa hoitamaan erityistehtäviä tuomioistuimen valvonnassa;

8) muiden sellaisten oikeudellisten palvelujen hankintoihin, jotka liittyvät julkisen val-
lan käyttöön;

9) keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkee-
seen laskemiseen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja koskeviin han-
kintoihin sekä muihin liiketoimiin, joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa;

10) työsopimuksiin;
11) liitteessä A tarkoitettuja väestönsuojelua, pelastuspalveluja ja vaarojen ehkäisyä,

ensihoitopalveluja ja ensivastetoimintaa koskeviin hankintoihin, joita tarjoavat voittoa ta-
voittelemattomat järjestöt tai näiden yhteenliittymät;

12) liitteessä A tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin hankintoihin,
paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käy-
tettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

Tämän lain soveltamisesta joukkoliikennelaissa (869/2009) tarkoitettuihin palveluhan-
kintoihin säädetään mainitun lain 36 §:n 2 momentissa.
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21 §

Käyttöoikeussopimuksia koskevat erityiset soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta lentoliikennepalveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka
perustuvat ilmailulain (864/2014) 6 luvussa tarkoitetun liikenneluvan myöntämiseen.

Tätä lakia ei sovelleta arpajaispalveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka han-
kintayksikkö on tehnyt toimittajan kanssa yksinoikeuden perusteella. Tällaisen yksinoi-
keuden myöntäminen on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä lakia ei sovelleta käyttöoikeussopimuksiin, jotka on tehty vesihuoltolaissa tarkoi-
tettua veden johtamista, käsittelyä ja talousvetenä käytettäväksi toimittamista varten.

Tätä lakia ei sovelleta käyttöoikeussopimuksiin, joiden kohteena on yksi tai molemmat
seuraavista, kun ne liittyvät 3 momentissa tarkoitettuun toimintaan:

1) jäteveden tai huleveden poisto tai käsittely; 
2) vesirakennushankkeet, maan kastelu tai kuivatus; edellytyksenä on, että talousve-

deksi hankittavan veden osuus hankkeissa taikka kastelu- tai kuivatusjärjestelmissä tuo-
tettavan veden koko määrästä on yli 20 prosenttia.

22 §

Puolustus- ja turvallisuushankinnat

Tätä lakia ei sovelleta puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:ssä tarkoitettuihin han-
kintoihin eikä hankintoihin, jotka jäävät mainitun lain soveltamisalan ulkopuolelle sen
6 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin taikka 8 tai 13 §:n nojalla.

Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteuttami-
nen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä. Lakia ei sovelleta myöskään
hankintaan, jossa tämän lain soveltaminen velvoittaisi hankintayksikköä toimittamaan tie-
toja, joiden julkistaminen on vastoin valtion keskeisiä turvallisuusetuja. Edellytyksenä on,
että valtion keskeisten turvallisuusetujen suojaamista ei voida taata tarjoajien ja ehdokkai-
den syrjimätöntä ja avointa kohtelua vähemmän rajoittavin toimenpitein kuin lain sovel-
tamatta jättämisellä. 

23 §

Puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia sisältäviin sekamuotoisiin sopimuksiin sovellettava 
laki

Tämä lain soveltamisalaan kuuluvia hankintoja ja puolustus- ja turvallisuushankinta-
lain soveltamisalaan kuuluvia hankintoja sisältävään sopimukseen sovelletaan puolustus-
ja turvallisuushankintalakia, jos hankintasopimuksen osia ei voida objektiivisesti erottaa
toisistaan.

24 §

Käyttöoikeussopimuksia koskevien sääntöjen soveltaminen puolustus- ja turvallisuusalan 
käyttöoikeussopimuksiin

Sen estämättä, mitä 22 §:n 1 momentissa säädetään, tämän lain käyttöoikeussopimuksia
koskevia säännöksiä sovelletaan käyttöoikeussopimuksina toteutettaviin puolustus- ja tur-
vallisuushankintalain 5 §:ssä tarkoitettuihin rakennusurakoita ja palveluja koskeviin tur-
vallisuus- ja puolustushankintoihin.

Tämän lain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 1 momentissa tarkoitettuun käyttöoike-
ussopimukseen, jos siihen sovelletaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 7 §:ssä tai
tässä laissa säädettyjä soveltamisalan rajauksia.
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25 §

Hankinnat viranomaishankintayksikön sidosyksiköltä

Tätä lakia ei sovelleta hankintasopimukseen, jonka viranomaishankintayksikkö tekee
sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja
päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksik-
kö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön
samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään 20 prosen-
tin osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa,
joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden
pääomaa.

Edellä 1 momentissa mainittua prosenttiosuutta määritettäessä perusteena on käytettävä
sopimuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden keskimääräistä kokonaisliikevaihtoa tai
muuta vastaavaa toimintaan perustuvaa määrää. 

Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos si-
dosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayk-
siköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoittei-
siin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräys-
valtaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Tätä lakia ei sovelleta tilanteisiin, joissa sidosyksikkö, joka on hankintayksikkö, tekee
hankinnan siihen määräysvaltaa käyttävältä hankintayksiköltä tai saman hankintayksikön
määräysvallassa olevalta toiselta sidosyksiköltä. 

26 § 

Hankinnat toiselta viranomaishankintayksiköltä

Tätä lakia ei sovelleta viranomaishankintayksiköiden väliseen hankintaan, jolla ne to-
teuttavat yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat
yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Lisäksi edellytyksenä on, että enintään 20 pro-
senttia yhteistyön piiriin kuuluvista palveluista tuotetaan muita kuin sopimuksen osapuo-
lia varten. Prosenttiosuuden määrittämiseen sovelletaan, mitä 25 §:n 2 momentissa sääde-
tään.

27 §

Hankinnat hankintayksikön sidosyritykseltä 

Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyritykseltä tai jot-
ka yhteisyritys tekee siihen kuuluvan hankintayksikön sidosyritykseltä. Hankintayksikön
on ilmoitettava Euroopan komissiolle pyydettäessä sidosyritysten nimet, sidosyrityksiin
liittyvien hankintasopimusten luonne ja arvo sekä muu komission tarpeelliseksi katsoma
selvitys.

Edellä 1 momentissa säädetyn soveltaminen edellyttää, että vähintään 80 prosenttia si-
dosyrityksen kolmen viimeisen vuoden tavarantoimitusten, palvelujen tai rakennusura-
koiden keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu toimituksista hankintayksiköille tai
muille yhteisöille, joihin sillä on sidossuhde. Jos liikevaihtotietoja kolmelta viimeksi ku-
luneelta vuodelta ei ole käytettävissä, voi yritys osoittaa liikevaihdon toteutumisen toden-
näköiseksi esittämällä tietoja tulevasta liiketoiminnasta. Jos useampi kuin yksi yritys tar-
joaa hankintayksikölle samoja palveluja, tavarantoimituksia tai rakennusurakointia, 80
prosentin osuutta laskettaessa on otettava huomioon näiden yritysten suorittamista palve-
luista, tavarantoimituksista ja rakennusurakoinnista muodostuva kokonaisliikevaihto.
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28 §

Yhteisyritykseen liittyvät hankinnat

Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee yhteisyritykseltä tai
yhteisyritys tekee siihen kuuluvalta hankintayksiköltä.

Edellä 1 momentissa säädetyn soveltaminen edellyttää, että yhteisyritys on perustettu
tässä laissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi vähintään kolmen vuoden ajaksi ja että
yhteisyrityksen perustamisasiakirjassa todetaan yhteisyrityksen perustaneiden hankinta-
yksiköiden kuuluvan siihen vähintään saman ajan. Hankintayksikön on ilmoitettava Eu-
roopan komissiolle pyydettäessä yhteisyrityksen nimet, yhteisyrityksiin liittyvien hankin-
tasopimusten luonne ja arvo sekä muu komission tarpeelliseksi katsoma selvitys.

29 § 

Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat hankinnat 

Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (Sops 5/1995) so-
veltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa muista sopimusvaltioista oleviin tarjoajiin ja tarjo-
uksiin on sovellettava samoja ehtoja kuin Suomesta ja muista Euroopan unionin jäsen-
valtioista oleviin tarjoajiin ja tarjouksiin. 

30 § 

Hankinnat yhteishankintayksiköltä

Hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka teh-
dä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää
hankintasopimusta, 45 §:ssä tarkoitettua puitejärjestelyä taikka 52 §:ssä tarkoitettua dy-
naamista hankintajärjestelmää.

Hankintayksikön katsotaan täyttäneen tämän lain mukaiset velvoitteensa, kun se hank-
kii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taik-
ka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta,
45 §:ssä tarkoitettua puitejärjestelyä taikka 52 §:ssä tarkoitettua dynaamista hankintajär-
jestelmää.

Hankintayksikkö on vastuussa itse toteuttamistaan vaiheista käyttäessään yhteishankin-
tayksikön tekemää hankintasopimusta, puitejärjestelyä taikka dynaamista hankintajärjes-
telmää. 

Tätä lakia ei sovelleta hankintayksikön ja yhteishankintayksikön väliseen yhteishankin-
tatoimintojen tai hankintojen tukitoimintojen tuottamista koskevaan palvelusopimukseen.

31 § 

Muut yhteishankinnat

Hankintayksiköt voivat sopia yksittäisen hankinnan toteuttamisesta yhdessä. Hankin-
taan osallistuvat hankintayksiköt vastaavat yhdessä tämän lain säännösten noudattamises-
ta, jos hankinta toteutetaan kokonaisuudessaan kaikkien hankintaan osallistuvien hankin-
tayksiköiden nimissä ja niiden puolesta. Tätä yhteisvastuuta sovelletaan myös tilanteissa,
joissa yksi osallistuvista hankintayksiköistä toteuttaa hankintamenettelyn omasta ja osal-
listuvien hankintayksiköiden puolesta.

Jos hankintamenettelyä ei toteuteta kaikkien osallistuvien hankintayksiköiden nimissä
ja puolesta, osallistuvat hankintayksiköt vastaavat yhdessä tämän lain säännösten noudat-
tamisesta siltä osin kun ne ovat toteuttaneet hankintamenettelyn vaiheet yhdessä. Osallis-
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tuva hankintayksikkö on yksin vastuussa tämän lain säännösten noudattamisesta niiden
vaiheiden osalta, jotka se toteuttaa omissa nimissään ja omasta puolestaan.

32 § 

Hankinnat toisen Euroopan unionin jäsenvaltion yhteishankintayksiköltä ja 
jäsenvaltioiden hankintayksiköiden yhteiset hankinnat

Hankintayksikkö voi käyttää toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneen
yhteishankintayksikön yhteishankintatoimintoja. Tätä lakia ei tällöin sovelleta. Tätä lakia
ei sovelleta myöskään hankintaan, joka tehdään käyttäen toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa sijaitsevan yhteishankintayksikön perustamaa dynaamista hankintajärjestelmää,
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan, toimittajavalintaan eikä puitejärjestelyn sisäi-
seen kilpailutukseen. Toisen jäsenvaltion yhteishankintayksikön käyttö ei ole kuitenkaan
sallittu kansallisen lainsäädännön noudattamisen välttämiseksi.

Tätä lakia sovelletaan toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevan hankintayksikön
tehdessä hankinnan Suomessa sijaitsevalta yhteishankintayksiköltä. Tätä lakia sovelletaan
myös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan hankintayksikön hankintaan,
joka tehdään käyttäen Suomessa sijaitsevan yhteishankintayksikön perustamaa dynaamis-
ta hankintajärjestelmää, puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan, toimittajavalintaan
sekä puitejärjestelyn sisäiseen kilpailutukseen. 

Hankintamenettelystä, jonka toteuttamiseen osallistuu Suomessa sijaitsevan hankinta-
yksikön lisäksi yksi tai useampi hankintayksikkö toisesta Euroopan unionin jäsenvaltios-
ta, hankintayksiköiden on tehtävä sopimus, ellei asianomaisten jäsenvaltioiden välisessä
kansainvälisessä sopimuksessa ole sovittu tarpeellisista seikoista. Sopimuksessa on mää-
riteltävä sopimuspuolten tehtävät ja eri tehtäviin taikka hankintamenettelyyn kokonaisuu-
dessaan sovellettava kansallinen lainsäädäntö sekä hankintamenettelyn hallinnointi, han-
kinnan jakaminen ja hankintasopimuksen tekeminen sekä muut hankintamenettelyn ra-
kenteeseen liittyvät kysymykset. Tehtävien jako ja tehtäviin sovellettava kansallinen lain-
säädäntö on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa. Osallistuvan hankintayksikön katso-
taan täyttäneen tämän lain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja
hankintayksiköltä, joka on vastuussa hankintamenettelystä.

Hankintayksikkö voi osallistua Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisen hankintayk-
sikön perustamiseen vain, jos yhteisen yksikön hankintamenettelyihin sovelletaan yksi-
kön toiminnan harjoittamispaikan lainsäädäntöä. 

33 §

Yksinoikeuteen perustuvat palveluhankinnat 

Tätä lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka tehdään toiselta hankintaviranomai-
selta sille Euroopan unionin perustamissopimuksen mukaisella lailla, asetuksella tai hal-
linnollisella määräyksellä annetun palvelujen tuottamista koskevan yksinoikeuden perus-
teella.

34 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa toteutettavat hankinnat

Tätä lakia ei sovelleta Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa toteutettavaan
hankintaan, jossa ei ole kansallista tai Euroopan unionin taikka Euroopan talousalueen jä-
senvaltioiden rajat ylittävää intressiä. Edellytyksenä on, että Euroopan unioni ei ole tehnyt
kyseisen Euroopan talousalueen ulkopuolisen maan kanssa monen- tai kahdenvälistä so-
pimusta yhdenvertaisesta ja todellisesta pääsystä julkisten hankintojen markkinoille.
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35 §

Varatut hankintasopimukset

Hankintayksikkö voi varata tarjouskilpailuun osallistumisen tapahtuvaksi työohjelmien
puitteissa taikka rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville
toimittajille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa
olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjous-
kilpailuun osallistumiselle on, että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajien tai
työohjelman työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia työnte-
kijöitä.

Hankintailmoituksessa on ilmoitettava sopimuksen olevan varattu työkeskuksille tai
vastaaville toimittajille taikka työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi.

II OSA

MENETTELYSÄÄNNÖT

4 luku

Hankintamenettelyt

36 §

Avoin menettely

Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saa-
taville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tar-
jouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettamisen jäl-
keen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

37 §

Rajoitettu menettely

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon
kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön
valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. 

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden mää-
rää, joilta pyydetään tarjous. Tarjoajiksi kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä
tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajiksi hyväksyt-
tävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuu-
den vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankintayksikkö ei saa ottaa menet-
telyyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka eivät täytä
hankintayksikön asettamia vaatimuksia. Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan
kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. 

38 §

Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon
kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee
hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. 

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden mää-
rää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis-
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määrä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajik-
si hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä
soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankintayksikkö ei saa
ottaa menettelyyn toimittajia, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka
eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia. Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn
hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi.

39 §

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankin-
nasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö
neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa kartoittaakseen ja määritel-
läkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Kokonaistaloudellisen edulli-
suuden perusteena tulee käyttää 91 §:ssä tarkoitettua parasta hinta-laatusuhdetta.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden eh-
dokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkai-
den vähimmäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituk-
sessa. Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituk-
sessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankin-
tayksikkö ei saa ottaa menettelyyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumisha-
kemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia. Ehdokkaita on kut-
suttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpai-
lun varmistamiseksi.

40 §

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku

Hankintayksikön on määriteltävä hankintailmoituksessa hankintaa koskevat tarpeensa
ja vaatimuksensa. Hankintayksikkö voi laatia lisäksi hankinnan tavoitteita ja sisältöä tar-
kentavan hankekuvauksen. Hankintayksikön on vahvistettava hankintailmoituksessa tai
hankekuvauksessa alustava aikataulu sekä asetettava hinta-laatusuhteen vertailuperusteet.

Hankintayksikkö aloittaa valittujen ehdokkaiden kanssa neuvottelun, jonka tarkoituk-
sena on kartoittaa ja määritellä keinot, joilla hankintayksikön tarpeet voidaan parhaiten
täyttää. Hankintayksikkö voi neuvotella valittujen ehdokkaiden kanssa kaikista hankinnan
näkökohdista. Hankintayksikkö voi maksaa kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallis-
tuville raha- tai muita palkkioita taikka antaa palkintoja.

Neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien ratkai-
sujen määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana soveltamalla hankintailmoituksessa tai han-
kekuvauksessa ilmoitettuja tarjouksen vertailuperusteita. Edellytyksenä on, että neuvotte-
lujen vaiheittaisuudesta on ilmoitettu hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa.

Hankintayksikön on kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti neuvotteluissa. Hankintayksik-
kö ei saa antaa tietoja tavalla, joka vaarantaa tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen
kohtelun. Hankintayksikkö ei saa paljastaa muille tarjoajille minkään neuvotteluihin osal-
listuvan ehdokkaan tai tarjoajan antamia luottamuksellisia tietoja ilman tämän suostumus-
ta, jossa yksilöidään suostumuksen kohteena olevat tiedot.

Hankintayksikön on jatkettava neuvotteluja siihen saakka, kun se on valinnut ne ratkai-
sumallit, joilla kyetään täyttämään sen määrittelemät tarpeet. Neuvottelujen päättymisestä
on ilmoitettava tarjoajille. Hankintayksikön on pyydettävä tarjoajilta neuvotteluissa esitet-
tyihin ja määriteltyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjouksen on oltava
lopullisessa tarjouspyynnössä määriteltyjen vaatimusten mukainen ja siihen on sisällytet-
tävä kaikki hankinnan toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset osat. Tarjouksia voidaan
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hankintayksikön pyynnöstä täsmentää ja selkeyttää, jos se ei johda tarjousten tai hankin-
nan olennaisten osien muuttumiseen tai uhkaa syrjiä tarjoajia taikka vääristää kilpailua.

Hankintayksikön on arvioitava tarjous hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa
asetettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankintayksikön pyynnöstä voidaan tarjous-
vertailun jälkeen neuvotella parhaan tarjoajan kanssa tarjoukseen liittyvien rahoitussi-
toumusten tai muiden tarjouksessa olevien ehtojen viimeistelemiseksi, jos se ei johda tar-
jouksen tai hankinnan olennaisten osien muuttumiseen tai uhkaa syrjiä tarjoajia taikka
vääristää kilpailua.

41 §

Innovaatiokumppanuus

Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennus-
urakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennus-
urakoiden hankkiminen. Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankin-
tailmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua.

Hankintayksikkö voi valita innovaatiokumppanuuden, jos hankintayksikön tarvetta ei
voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita, palve-
luja tai rakennusurakoita.

Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden
määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähim-
mäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tar-
joajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitet-
tyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Ehdokkaiden valin-
nassa on arvioitava ehdokkaiden valmiuksia tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innova-
tiivisten ratkaisujen kehittämiseen. Hankintayksikkö ei saa ottaa menettelyyn ehdokkaita,
jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön
asettamia vaatimuksia. Ehdokkaita on kutsuttava neuvotteluihin hankinnan kokoon ja laa-
tuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. 

42 §

Innovaatiokumppanuuden kulku

Hankintayksikön on määriteltävä hankintailmoituksessa innovatiivisen tavaran, palve-
lun tai rakennusurakan tarve, jota ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo olevia ta-
varoita, palveluja tai rakennusurakoita. Hankintailmoituksessa on lisäksi yksilöitävä han-
kinnan kohteen vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Vaati-
mukset on esitettävä riittävän täsmällisesti, jotta toimittajat voivat arvioida hankinnan
luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumishakemuksen. Kokonaistaloudel-
lisen edullisuuden perusteena tulee käyttää 91 §:ssä tarkoitettua parasta hinta-laatusuhdet-
ta.

Hankintayksikkö aloittaa valittujen tarjoajien kanssa neuvottelut innovatiivisen tava-
ran, palvelun tai rakennusurakan kehittämiseksi ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroi-
den, palvelujen ja rakennusurakoiden hankkimiseksi. Hankintayksikön on pyydettävä
neuvotteluihin valituilta ehdokkailta alustavat tarjoukset, joiden pohjalta neuvottelut käy-
dään. Hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää tarjoajilta uusia neuvottelujen perus-
teella mukautettuja tarjouksia. Hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa niiden
jättämien alustavien ja mahdollisesti myöhemmin annettujen tarjousten perusteella tarjo-
usten parantamiseksi. Neuvottelujen kulkuun sovelletaan, mitä 40 §:n 3 ja 4 momentissa
säädetään. Hankintayksikön on ilmoitettava kirjallisesti kaikille neuvotteluihin osallistu-
ville tarjoajille kaikista hankinta-asiakirjojen muutoksista ja varattava tarjoajille riittävästi
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aikaa muuttaa niiden perusteella tarjouksiaan. Vähimmäisvaatimuksista tai 91 §:ssä tar-
koitetuista valinta- ja vertailuperusteista ei saa neuvotella.

Hankintayksikkö voi päättää perustaa innovaatiokumppanuuden joko yhden tai useam-
man sellaisen tarjoajan kanssa, jotka toteuttavat erillisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja.
Innovaatiokumppanuus on jaettava peräkkäisiin vaiheisiin, jotka vastaavat tutkimus- ja in-
novaatioprosessin eri vaiheita. Hankintayksikön on asetettava kumppanille tai kumppa-
neille välitavoitteita ja määrättävä korvauksen suorittamisesta. Hankintayksikkö voi
kumppanuuden tavoitteiden perusteella kunkin vaiheen jälkeen päättää innovaatiokump-
panuuden. Jos innovaatiokumppanuus on perustettu useiden toimittajien kanssa, hankin-
tayksikkö voi vähentää kumppanien lukumäärää päättämällä yksittäisiä kumppanuutta
koskevia hankintasopimuksia. Edellytyksenä on, että vaiheittaisuudesta ja sen käyttämi-
sen ehdoista on ilmoitettu hankinta-asiakirjoissa.

Hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön tulosten hankin-
nassa, jos hankinta tehdään menettelyyn otetuilta kumppaneilta ja jos kehitystyön tulokset
sekä niitä koskeva hankinta vastaavat hankintayksiköiden ja menettelyyn osallistujien so-
pimaa suoritustasoa ja sovittuja enimmäiskustannuksia. 

Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvot-
telukutsussa teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelyistä. Jos hankintayksikkö on valinnut
menettelyyn useita kumppaneita, hankintayksikkö ei saa ilmaista toisille kumppaneille
ratkaisuja, joita yksi kumppaneista on ehdottanut, eikä muita menettelyn aikana saatuja
luottamuksellisia tietoja ilman kyseisen kumppanin yksilöityä suostumusta.

Innovaatiokumppanuuden rakenteen sekä eri vaiheiden keston ja arvon tulee vastata eh-
dotetun ratkaisun innovatiivisuutta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimien kokonaisuutta sel-
laisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi, joita ei ole vielä saatavilla markkinoilla.
Tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden ennakoitu arvo ei saa olla kohtuuttoman
suuri suhteessa niiden kehittämiseksi tehtyyn investointiin.

43 §

Suorahankinta

Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa han-
kintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos:
1) edeltävässä menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia

taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkupe-
räisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta; 

2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkai-
suja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventa-
misesta;

3) hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen
luominen tai hankkiminen;

4) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja
voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä ai-
heutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi;

5) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteel-
listä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudelli-
sen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi;

6) hankinta koskee perushyödykemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tava-
roita;
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7) hankinnat tehdään poikkeuksellisen edullisesti käyttämällä hyödyksi hyvin lyhyen
ajan voimassa olevaa erityisen edullista tarjousta hankkia tavaraa huomattavasti tavan-
omaisia markkinahintoja halvemmalla;

8) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pe-
sänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menet-
telyn seurauksena; 

9) kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka
on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voit-
tajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan
neuvotteluihin.

Tarjousta ei pidetä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna soveltuvana tarjouksena, jos se
on hankintasopimuksen kannalta tarpeeton eikä ilmeisesti täytä hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä määriteltyjä hankintayksikön tarpeita ja vaatimuksia ilman oleellisia
muutoksia. Osallistumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos toimittaja on suljettava tai
voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle 84 §:n ja hankintalain 81 §:n nojalla taikka
jos se ei täytä hankintayksikön 83 §:n mukaisesti asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

44 §

Suorahankinta lisätilauksissa

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtä-
vä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai lait-
teiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaih-
taminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheut-
taisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kun-
nossapidossa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan,
kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai
palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa.
Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mai-
nittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden raken-
nusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen ko-
konaisarvoa.

45 §

Puitejärjestely

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useam-
man toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa
tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot.

Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn tämän lain mukaisella han-
kintamenettelyllä noudattaen, mitä hankintamenettelyjen käyttöedellytyksistä ja kilpailu-
tuksen menettelyvelvoitteista säädetään. Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset
on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kes-
ken, jotka on selkeästi ilmaistu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa. 

Puitejärjestely voi olla voimassa enintään kahdeksan vuotta. Hankinnan kohteen sitä
perustellusti edellyttäessä puitejärjestely voi poikkeuksellisesti olla kestoltaan pidempi.
Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia sen voimassaoloaikana.
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46 §

Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat

Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä objektiivisin säännöin ja
perustein. Avoimuus- ja syrjimättömyysvaatimusten sitä edellyttäessä puitejärjestelyyn
perustuvat hankinnat on tehtävä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn otetut toimittajat puite-
järjestelyn ja tarvittaessa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa puitejär-
jestelyn ehtoja voidaan täsmentää tai selkeyttää.

Hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyy-
dettävä kirjallinen tarjous niiltä puitejärjestelyyn otetuilta toimittajilta, joilla on edellytyk-
set hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikön on määrättävä tarjousaika, jonka on oltava
riittävä ottaen huomioon hankinnan laatu, tarjousten tekemisen edellyttämä aika ja muut
vastaavat seikat. Tarjousten sisältö on pidettävä luottamuksellisena tarjouskilpailun päät-
tymiseen saakka. Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä
esitettyä kokonaistaloudellisen edullisuuden perustetta ja vertailuperusteita.

47 §

Sähköinen huutokauppa

Sähköisellä huutokaupalla tarkoitetaan toistuvaa menettelyä, jonka kuluessa uusia alen-
nettuja hintoja tai tarjouksen sisältämiä tekijöitä koskevia uusia arvoja esitetään sähköi-
sesti ja joka toteutetaan sen jälkeen, kun tarjousten arviointi on saatu kokonaisuudessaan
ensimmäisen kerran päätökseen, ja joka mahdollistaa tarjousten luokittelun automaattisen
arviointimenetelmän pohjalta. 

Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää osana kilpailuttamista sen viimeisessä vai-
heessa:

1) avoimessa menettelyssä;
2) rajoitetussa menettelyssä;
3) neuvottelumenettelyssä;
4) kilpailutettaessa puitejärjestelyyn valitut toimittajat uudelleen 46§:n nojalla; sekä
5) 53 §:ssä tarkoitetun dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan

kilpailuttamisen yhteydessä.
Sähköisen huutokaupan käytön edellytyksenä on, että hankintailmoituksen tai tarjous-

pyynnön sisältö voidaan laatia riittävän tarkasti. Sellaiset rakennusurakat ja sellaiset pal-
veluhankinnat, joiden sisältönä ovat aineettomat suoritukset, joita ei voida asettaa järjes-
tykseen automaattisilla arviointimenetelmillä, eivät voi olla sähköisen huutokaupan koh-
teena. Sähköisessä huutokaupassa hankinnan kohdetta ei saa muuttaa siitä, jollaisena se
on ilmoitettu hankintailmoituksessa ja määritelty tarjouspyynnössä.

Sähköinen huutokauppa koskee:
1) hintaa, jos 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden pe-

rusteena on halvin hinta; 
2) hintaa tai tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusia arvoja taikka molempia, jos han-

kintasopimus tehdään 91 §:n 1 momentin mukaisesti parhaan hinta-laatusuhteen tai alhai-
simpien kustannusten perusteella.

48 §

Sähköisen huutokaupan asiakirjat

Sähköisen huutokaupan käytöstä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ilmoittamis-
menettelyyn sovelletaan, mitä 62 §:ssä säädetään. Tarjouspyyntöön ja muihin hankinta-
asiakirjoihin sovelletaan muutoin, mitä 71 ja 72 §:ssä säädetään.
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Ennen kuin sähköinen huutokauppa voidaan aloittaa, hankintayksikön tulee suorittaa
tarjousten alustava kokonaisarviointi asetettujen kokonaistaloudellisen edullisuuden pe-
rusteiden sekä niille vahvistetun painotuksen mukaisesti.

49 §

Kutsu sähköiseen huutokauppaan

Tarjousten alustavan kokonaisarvioinnin jälkeen hankintayksikön tulee pyytää saman-
aikaisesti sähköisin keinoin kaikkia hyväksyttävän tarjouksen tehneitä tarjoajia esittä-
mään sähköisesti uusia hintoja tai uusia arvoja vertailuperusteille.

Sähköistä huutokauppaa koskevan kutsun on sisällettävä:
1) kaikki tarvittavat tiedot käytetystä sähköisestä huutokauppajärjestelmästä sekä

käytettävien sähköisten yhteyksien teknisistä edellytyksistä;
2) sähköisen huutokaupan alkamispäivä ja kellonaika;
3) tarvittaessa sähköisen huutokaupan vaiheiden lukumäärä ja kunkin vaiheen aikatau-

lu;
4) matemaattinen kaava, jonka mukaan uusi järjestys määräytyy automaattisesti säh-

köisessä huutokaupassa esitettyjen uusien hintojen tai uusien arvojen perusteella; jos ko-
konaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta, kaavan
tulee sisältää kaikkien valittujen vertailuperusteiden suhteellinen painotus; mahdolliset
hinnan vaihteluvälit on esitettävä ennalta määrättynä arvona;

5) erillinen määritelty kaava jokaiselle vaihtoehdolle, jos vaihtoehtoja hyväksytään;
6) perusteet sähköisen huutokaupan lopettamiselle sekä mahdollisesti viimeisen tar-

jouksen jättämisen jälkeinen aika, jonka kuluessa vielä odotetaan uusia tarjouksia.
Huutokauppaa koskevaan kutsuun on liitettävä myös alustavan kokonaisarvioinnin tu-

lokset. Kokonaisarvioinnin tulee sisältää tarjouksen sisällön arviointi ja avoimessa menet-
telyssä myös tarjoajan soveltuvuuden arviointi. Lisäksi yksittäiselle tarjoajalle lähetettä-
vään kutsuun voidaan liittää tieto tarjoajan sijoituksesta muihin tarjoajiin nähden paljasta-
matta kuitenkaan tarjoajien nimiä.

50 §

Vähimmäismääräaika sähköisen huutokaupan aloittamiselle ja tietojen toimittaminen 
osallistujille

Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden arkipäivän kuluttua kutsujen lä-
hettämisestä. Sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa hankintayksikön tulee toimit-
taa välittömästi kaikille hyväksytyille tarjoajille vähintään sellaiset tiedot, joiden perus-
teella nämä voivat milloin tahansa tarkistaa oman suhteellisen sijoituksensa. Hankintayk-
sikkö voi toimittaa myös muita tietoja muista esitetyistä hinnoista tai arvoista, jos tästä on
ilmoitettu hankinta-asiakirjoissa. Hankintayksikkö voi ilmoittaa milloin tahansa huuto-
kauppavaiheeseen osallistuvien lukumäärän. Hankintayksikkö ei saa paljastaa tarjoajien
nimiä sähköisen huutokaupan aikana.

51 §

Sähköisen huutokaupan lopettaminen

Huutokauppa voidaan lopettaa:
1) kutsussa vahvistettuna määrättynä päivänä ja kellonaikana;
2) kun uusia vaatimukset täyttäviä tarjouksia ei enää tehdä; edellytyksenä on, että

49 §:ssä tarkoitetussa kutsussa on ilmoitettu mainitun pykälän 2 momentin 6 kohdassa tar-
koitettu aika; tai

3) kun huutokaupan eri vaiheiden määrä tulee täyteen.
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52 §

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä
tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenette-
ly on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Hankintayk-
sikkö voi jakaa dynaamisen hankintajärjestelmän tavaroiden, palvelujen tai rakennusura-
koiden luokkiin, jotka on määriteltävä objektiivisesti hankinnan eri ominaisuuksien perus-
teella. 

Hankintayksikön on käytettävä yksinomaan sähköisiä viestintätapoja dynaamisen han-
kintajärjestelmän perustamisessa ja sitä käytettäessä sekä noudatettava 37 §:ssä tarkoite-
tun rajoitetun menettelyn sääntelyä dynaamisen hankintajärjestelmän kaikissa vaiheissa
hankintapäätöksen tekoon saakka. Hankintayksikkö ei saa periä toimittajilta maksuja jär-
jestelmään osallistumisesta.

53 §

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen ja hankinta-asiakirjat

Hankintayksikön tulee perustaa dynaaminen hankintajärjestelmä julkaisemalla siitä ra-
joitettua menettelyä koskeva hankintailmoitus, jossa on ilmoitettava järjestelmän jakami-
sesta luokkiin 52 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sekä hankintajärjestelmän kesto.
Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksesta il-
moitetaan uudella hankintailmoituksella. Jos järjestelmän voimassaolo on päättynyt, tulee
muutoksesta ilmoittaa jälki-ilmoituksella. Jos dynaamisessa hankintajärjestelmässä kil-
pailutuksen viimeisessä vaiheessa käytetään sähköistä huutokauppaa, tästä tulee ilmoittaa
hankintailmoituksessa.

Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa ainakin järjestelmän koh-
teena olevien suunniteltujen hankintojen luonne ja arvioitu määrä, kaikki tarvittavat tiedot
dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä käytettävistä sähköisistä välineistä ja viestintä-
yhteyttä koskevista teknisistä järjestelyistä ja eritelmistä.

54 §

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeminen ja hyväksyminen

Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää koko menettelyn keston ajan osallistua
perustettuun hankintajärjestelmään. Hankintayksikön on hyväksyttävä dynaamiseen han-
kintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.
Jos hankintayksikkö on jakanut järjestelmän tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden
luokkiin 52 §:n 1 momentin mukaisesti, sen on täsmennettävä kuhunkin luokkaan sovel-
lettavat ehdokkaiden soveltuvuusvaatimukset. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden
määrää ei saa rajoittaa.

Hankintayksikön on tehtävä päätös ehdokkaan hyväksymisestä järjestelmään 10 työ-
päivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vas-
taanottamisesta. Hankintayksikkö voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työ-
päivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tar-
kistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Han-
kintayksikkö voi pidentää arviointiaikaa myös, jos hankintajärjestelmän sisällä ei julkaista
tarjouspyyntöä ennen järjestelmään hyväksymistä koskevien ratkaisujen tekemistä. Han-
kintayksikön on tällöin ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa pidennetyn arviointiajan kesto.
Hankintayksikön on ilmoitettava mahdollisimman pian ehdokkaalle, onko se hyväksytty
dynaamiseen hankintajärjestelmään.
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55 §

Dynaamisen hankintajärjestelmän kulku

Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutetta-
va. Hankintayksikön on pyydettävä järjestelmään hyväksyttyjä ehdokkaita esittämään tar-
jous dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävistä erillisistä hankinnoista. Jos dynaami-
nen hankintajärjestelmä on jaettu tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden luokkiin,
hankintayksikön on pyydettävä kyseiseen luokkaan hyväksyttyjä ehdokkaita esittämään
tarjous.

Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana
vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan 85 §:ssä tarkoitetun uudistetun ja päivitetyn
yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan tai 86 §:ssä tarkoitetut poissulkemisen ja so-
veltuvuuden selvitykset viiden päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

Tarjouksen valintaan sovelletaan, mitä 91 §:ssä säädetään. Dynaamisen hankintajärjes-
telmän sisällä tehdyn hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet voidaan
määritellä tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä.

56 §

Sähköiset luettelot

Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muodossa tai
että niihin liitetään sähköinen luettelo. Edellytyksenä on, että hankintamenettelyyn liittyvä
tietojenvaihto toimitetaan sähköistä muotoa käyttäen. Sähköisen luettelon muodossa esi-
tettäviin tarjouksiin voidaan liittää muita tarjousta täydentäviä asiakirjoja.

Sähköisten luetteloiden käytöstä on mainittava hankintailmoituksessa. Lisäksi hankin-
tayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä luettelon muotoa,
käytettäviä sähköisiä laitteita sekä tietojenvaihtoa koskevia teknisiä järjestelyjä ja eritel-
miä koskevat tiedot. Sähköisten luetteloiden tulee täyttää hankintayksikön hankintailmoi-
tuksessa tai tarjouspyynnössä asettamat vaatimukset sekä muotovaatimukset tarjouksille
ja sähköisille luetteloille. Sähköisten luetteloiden on lisäksi oltava 66 §:ssä säädettyjen
vaatimusten mukaisia.

Jos useamman kuin yhden toimittajan kanssa tehdyssä puitejärjestelyssä on käytetty
sähköisiä luetteloja, hankintayksikkö voi päättää, että puitejärjestelyyn perustuvan han-
kinnan kilpailuttaminen tapahtuu päivitettyjen luetteloiden perusteella. Tällöin hankinta-
yksikön on:

1) pyydettävä tarjoajia päivittämään sähköiset luettelonsa, jotka on mukautettu puite-
järjestelyyn perustuvan hankinnan vaatimuksiin; tai

2) koottava jo toimitetuista sähköisistä luetteloista tiedot, joita tarvitaan puitejärjeste-
lyyn perustuvan hankinnan vaatimusten mukaisen tarjouksen muodostamiseksi; tässä ti-
lanteessa hankintayksikön on ilmoitettava menettelystä tarjouspyynnössä.

Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa hankintayksikön on ennen ko-
koamista ilmoitettava tarjoajille menettelystä sekä päivä ja kellonaika, jolloin ne aikovat
koota puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tarjouksen muodostamiseksi vaadittavat tie-
dot sähköisistä luetteloista, ja annettava tarjoajille mahdollisuus kieltää tietojen kokoami-
nen. Hankintayksikön on varattava riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen kokoamisen vä-
lille. Ennen puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan hankintapäätöksen tekemistä hankin-
tayksikön on esitettävä kokoamansa tiedot tarjoajalle ja annettava sille tilaisuus oikaista
kerätyt tiedot tai vahvistaa, ettei tällä tavoin muodostetussa tarjouksessa ole asiavirheitä.

Kun hankintayksikkö käyttää dynaamista hankintajärjestelmää, se voi vaatia, että tarjo-
ukset on jätettävä sähköisen luettelon muodossa. Tällöin hankintayksikkö voi tehdä dy-
naamisen hankintajärjestelmän sisällä hankintoja 3 ja 4 momentissa säädetyllä tavalla.
Edellytyksenä on, että dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumista koskevaan ha-
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kemukseen on liitetty sähköinen luettelo, joka täyttää hankinta-asiakirjoissa asetetut sisäl-
tö- ja muotovaatimukset. Tarjoajille on annettava mahdollisuus täydentää tätä luetteloa
dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa 3 ja 4 momentissa sää-
detyllä tavalla.

57 §

Toimittajarekisteri

Julkisten hankintojen tekemiseksi hankintayksiköllä voi olla toimittajarekisteri. Jos tar-
jouskilpailusta on ilmoitettu toimittajarekisterin käyttämistä koskevalla ilmoituksella,
hankintayksikön on valittava tarjouskilpailuun osallistujat rajoitetulla menettelyllä tai
neuvottelumenettelyllä rekisteriin merkittyjen joukosta. Toimittajarekisterissä voi olla
myös luonnollisten henkilöiden kelpoisuutta koskevia tietoja, jotka he itse ovat hankinta-
yksikölle toimittajarekisteriä varten toimittaneet. Toimittajarekisterissä voidaan käyttää
erilaisia luokituksia. Luokitukselle tai toimittajarekisteriin hyväksymiselle asetetut ehdot
eivät saa olla syrjiviä. Toimittajarekisterissä tehtävissä tarjouskilpailuissa voi olla eri vai-
heita. 

Hankintayksikön on ilmoitettava toimittajarekisteriä koskevassa ilmoituksessa rekiste-
riä koskevan järjestelmän kesto. Jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimas-
saoloa päättämättä, muutoksesta ilmoitetaan uudella toimittajarekisteriä koskevalla ilmoi-
tuksella. Jos järjestelmän voimassaolo on päättynyt, tulee muutoksesta ilmoittaa jälki-il-
moituksella.

Hallinnollisia, teknisiä tai rahoitusta koskevia rekisteröintiehtoja on sovellettava tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi. Jos rekisteröintiehtoihin sisältyy hankinnan kohteen kuvauk-
sia, niihin on sovellettava, mitä 75 §:ssä säädetään. Rekisteröintiehdot voidaan tarvittaes-
sa uudistaa. Rekisteröintiehtoihin voivat sisältyä 84 §:ssä ja hankintalain 81 §:ssä tarkoi-
tetut poissulkemisperusteet. Jos hankintayksikkönä on 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu vi-
ranomaishankintayksikkö, 84 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet on sisällytet-
tävä rekisteröintiehtoihin. Ehtoja voidaan päivittää tarpeen mukaan.

Toimittajien rekisteröintiä koskevat alkuperäiset tai päivitetyt ehdot on toimitettava nii-
tä pyytäville. Toimittajien on voitava hakea rekisteriin hyväksymistä milloin tahansa. Re-
kisteriin on hyväksyttävä sellaiset toimittajat, jotka täyttävät hankintayksikön asettamat
rekisteröintiehdot. Rekisteröintihakemusten tai näiden päivittämisen tai säilyttämisen yh-
teydessä mahdollisesti veloitettavien maksujen on oltava oikeassa suhteessa aiheutunei-
siin kustannuksiin.

Toimittajat voivat käyttää hyväkseen myös muiden yksiköiden voimavaroja siten kuin
90 §:n 2 momentissa säädetään. Voimavarojen on oltava toimittajan käytettävissä koko
sen ajan kuin ne on merkitty toimittajarekisteriin. Jos hankintayksikkö aikoo hyödyntää
jossakin hankinnassa muiden hankintayksiköiden tai muiden yhteisöjen ylläpitämiä toi-
mittajarekistereitä, siitä on ilmoitettava hankintaan liittyvässä ilmoituksessa. Samalla on
ilmoitettava näiden muiden yksiköiden nimet ja muut yhteystiedot.

Toimittajarekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa on nouda-
tettava, mitä henkilötietojen käsittelystä ja luovutuksesta säädetään henkilötietolaissa
(523/1999). 

58 § 

Suunnittelukilpailu

Suunnittelukilpailun osallistujien määrää voidaan rajoittaa noudattamalla ennalta il-
moitettuja perusteita. Suunnittelukilpailuun on kuitenkin aina kutsuttava riittävä määrä
osallistujia todellisen kilpailun varmistamiseksi. Suunnittelukilpailuun osallistumista ei
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saa rajoittaa alueellisella perusteella tai sillä perusteella, että osallistujien on oltava joko
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa voidaan tehdä palveluhankintasopi-
mus 43 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaisesti. Suunnittelukilpailua koskevassa ilmoituk-
sessa on oltava tieto tällaisen palveluhankintasopimuksen tekemisestä.

Suunnittelukilpailuun sovelletaan, mitä 1, 2, 6, 12 ja 13 luvussa säädetään. Suunnitte-
lukilpailuun sovelletaan lisäksi, mitä 66 §:ssä viestinnästä, 81 §:ssä alihankinnasta, 83 ja
84 §:ssä poissulkemisesta, 89 ja 90 §:ssä ehdokkaiden ja tarjoajien oikeudellisesta muo-
dosta ja ryhmittymänä tarjoamisesta sekä soveltuvin osin, mitä 83 §:ssä tarjoajien sovel-
tuvuusvaatimuksista ja 91 §:ssä tarjouksen valinnasta säädetään.

59 §

Suunnittelukilpailun tuomaristo ja sen päätöksenteko

Suunnittelukilpailussa on oltava tuomaristo, jonka jäsenten on oltava kilpailuun osallis-
tuvista riippumattomia luonnollisia henkilöitä. Jos suunnittelukilpailuun osallistuvilta
vaaditaan tiettyä ammatillista pätevyyttä, vähintään kolmasosalla tuomariston jäsenistä on
oltava sama tai vastaava pätevyys. 

Tuomariston on oltava päätöksissään tai lausunnoissaan riippumaton. Osallistujien eh-
dotuksia on arvioitava nimettömästi ja yksinomaan suunnittelukilpailua koskevassa ilmoi-
tuksessa esitetyillä perusteilla. Nimettömyyden suojaa on noudatettava siihen saakka,
kunnes tuomaristo on antanut lopullisen lausuntonsa tai päätöksensä.

Osallistujia voidaan tarvittaessa pyytää vastaamaan tuomariston pöytäkirjaan merkitse-
miin kysymyksiin suunnitelmiin liittyvien näkökohtien selventämiseksi. Tuomariston ja
osallistujien välisestä viestinnästä on laadittava yksityiskohtainen pöytäkirja. Tuomaris-
ton on tehtävä suunnitelmien arvioinnista lisäksi kaikkien jäsenten allekirjoittama pöytä-
kirja, johon tulee sisältyä suunnitelmien paremmuusjärjestys ja ansiot, tuomariston huo-
mautukset sekä mahdolliset selventämistä vaativat seikat.

5 luku 

Määräajat

60 §

Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen 

Hankintamenettelyn määräaikoja asetettaessa on otettava huomioon hankinnan laatu ja
monitahoisuus sekä tarjousten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika. Jos tarjousten te-
keminen edellyttää toteutuspaikkaan tutustumista tai hankinta-asiakirjoja tukevien asia-
kirjojen tarkastelua paikalla, tarjousten vastaanottamisen määräajat on asetettava siten,
että kaikki toimittajat saavat tarjousten laatimiseksi tarvitsemansa tiedot. Tällöin
tarjousaikojen on oltava pidempiä kuin 2—4 momentissa säädetyt vähimmäismäärä-

ajat.
Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenette-

lyssä, innovaatiokumppanuudessa ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä osallistumis-
hakemuksen jättämiselle on varattava vähintään 15 päivää. Avoimessa menettelyssä tar-
jousajan on oltava vähintään 35 päivää. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjousajan
on oltava vähintään 10 päivää. Osallistumishakemusten määräajat lasketaan siitä päivästä,
jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Tarjousten määräajat lasketaan avoi-
messa menettelystä siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi, ja ra-
joitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyissä, innovaatiokumppanuudessa ja dynaa-
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misessa hankintajärjestelmässä siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjouk-
set.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua avoimen menettelyn tarjousten jättämisen määräaikaa
voidaan lyhentää viidellä päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy tarjousten jättämisen
sähköisessä muodossa 66 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Hankintayksikkö voi asettaa rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä tarjo-
usten jättämiselle määräajan hankintayksikön ja menettelyyn valittujen ehdokkaiden väli-
sellä sopimuksella. Edellytyksenä on, että asetettu määräaika on sama kaikille tarjoajille.
Jos tarjousten vastaanottamisen määräajasta ei päästä sopimukseen, määräajan on oltava
vähintään 10 päivää siitä päivästä, jona ehdokkaille lähetettiin kutsu toimittaa tarjoukset
74 §:n mukaisesti. 

Hankintayksikön on pidennettävä tarjousten jättämisen määräaikoja sellaisiksi, että
kaikki toimittajat saavat kaikki tarjouksen laatimiseksi tarvittavat tiedot, jos:

1) hankintayksikkö ei toimita toimittajalle sen pyytämiä lisätietoja viimeistään kuusi
päivää tai 61 §:ssä tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä viimeistään neljä päivää ennen
tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä;

2) tarjouspyyntöön tai muihin hankinta-asiakirjoihin tehdään merkittäviä muutoksia.
Määräajan pidentämisen on oltava oikeassa suhteessa tietojen tai muutosten merkittä-

vyyteen. Hankintayksikön ei tarvitse pidentää määräaikoja, jos 5 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuja lisätietoja ei ole pyydetty hyvissä ajoin tai jos lisätiedoilla ei ole merkitystä
tarjouksen valmistelun kannalta.

61 §

Nopeutettu menettely

Edellä 60 §:n 2 momentissa säädettyä avoimen menettelyn määräaikaa voidaan lyhen-
tää, jos määräajan noudattaminen on menettelyssä hankintayksikön asianmukaisesti pe-
rusteleman kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Tarjousajan on oltava kuitenkin avoi-
messa menettelyssä vähintään 15 päivää. 

Tarjousaikaa voidaan lyhentää avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivään, jos han-
kintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi kausi-ilmoituksen 65 §:ssä säädetyllä tavalla.

6 luku

Velvollisuus ilmoittaa hankinnoista ja ilmoitusmenettely

62 § 

Hankintaa koskevat ilmoitukset

Hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi seuraavat ilmoitukset:
1) erityisalojen hankintailmoitus kynnysarvot ylittävästä tavara- ja palveluhankinnasta

sekä rakennusurakasta;
2) sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus

liitteessä C tarkoitettuja palveluja koskevasta hankinnasta;
3) käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus käyttöoikeussopimuksen hankintamenet-

telystä;
4) sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluja koskevia käyttöoikeusso-

pimuksia koskeva ennakkoilmoitus liitteessä C tarkoitettuja palveluja koskevan käyttöoi-
keussopimuksen hankintamenettelystä;

5) suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus suunnittelukilpailusta;
6) toimittajarekisteriä koskeva ilmoitus, kun hankintayksikkö käyttää 57 §:ssä tarkoi-

tettua toimittajarekisteriä;
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7) jälki-ilmoitus 1—4 kohdassa tarkoitetuista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksis-
ta sekä 6 kohdassa tarkoitetusta toimittajarekisteristä;

8) suunnittelukilpailun tuloksia koskeva ilmoitus 5 kohdassa tarkoitetusta suunnittelu-
kilpailusta;

9) korjausilmoitus 1—6 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen kohdistuneista muutok-
sista;

10) hankintasopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen muutoksia koskeva ilmoitus
124 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta muutoksesta.

Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi myös kausi-ilmoituksen tai suorahankin-
taa koskevan ilmoituksen 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetusta hankinnasta ja käyttö-
oikeussopimuksesta. 

Avoimessa menettelyssä hankintailmoitus toimii pyyntönä lähettää tarjous ilmoitukses-
sa ja muissa hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla. Rajoitetussa menettelyssä, neu-
vottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuu-
dessa hankintailmoitus toimii pyyntönä lähettää osallistumishakemus ilmoituksessa ja
muissa hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut hankintasopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toi-
mitettava julkaistavaksi 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä, dynaami-
seen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopimuksen tekemisestä tai puitejärjeste-
lyä koskevan päätöksen tekemisestä. Edellä 1 momentissa tarkoitetut suunnittelukilpailun
tuloksia koskevat ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 30 päivän kuluessa suun-
nittelukilpailun päättymisestä. Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toi-
mitettava julkaistavaksi 48 päivän kuluessa käyttöoikeussopimuksen tekemisestä. Jälki-il-
moitusvelvoite ei koske puitejärjestelyn perusteella tehtäviä yksittäisiä hankintasopimuk-
sia. Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus myös hankinnan keskeyttämisestä. Il-
moituksesta tulee käydä ilmi perusteet hankinnan keskeyttämiselle. 

63 § 

Velvollisuus käyttää EU-vakiolomakkeita ja yhteistä hankintanimikkeistöä (CPV)

Edellä 62 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeiden vahvistamisesta
julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuk-
sen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa
(EU) 2015/1986, jäljempänä vakiolomakeasetus, vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen.
Ilmoituksissa on oltava erityisalojen hankintadirektiivin liitteissä VI, X, XI ja XII esitetyt
tiedot.

Hankintojen määrittelyssä on käytettävä 4 §:n 17 kohdassa tarkoitettua yhteistä hankin-
tanimikkeistöä (CPV).

64 § 

Hankintailmoitusten julkaiseminen

Seuraavat 62 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista on toimitettava julkaistavaksi sähköisesti
yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi käyttäen 63 §:ssä tarkoi-
tettua vakiolomaketta: 

1) erityisalojen hankintailmoitus;
2) sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoi-

tus;
3) käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus;
4) sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluja koskevia käyttöoikeusso-

pimuksia koskeva ennakkoilmoitus liitteessä C tarkoitettuja palveluja koskevasta käyttö-
oikeussopimuksesta;
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5) sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus;
6) korjausilmoitus; 
7) 1—4 kohtaa koskeva jälki-ilmoitus.
Seuraavat 62 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista voidaan toimittaa julkaistavaksi sähköi-

sesti yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi käyttäen 63 §:ssä tar-
koitettuja vakiolomakkeita: 

1) kausi-ilmoitus; 
2) suorahankintaa koskeva ilmoitus.
Muut Euroopan komission vakiolomakeasetuksella vahvistetut EU-ilmoitukset tulee

täyttää suoraan Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämällä sivustolla
internet-osoitteessa http://simap.europa.eu/enotices/ Euroopan komission vahvistamia va-
kiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksista on toimitettava tilastointia varten kopio työ- ja elin-
keinoministeriön ilmoittamalle taholle.

Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava, minä päivänä ilmoitukset on lähetetty
julkaistaviksi. Tässä pykälässä tarkoitetut ja internet-osoitteessa www.hankintailmoituk-
set.fi julkaistavaksi toimitetut ilmoitukset toimitetaan edelleen Euroopan unionin julkai-
sutoimistoon.

Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen tai sen sisältämiä tietoja myös
muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten sanoma- tai ammattilehdessä
taikka omilla internet-sivuillaan. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia ja nii-
den sisältämiä tietoja ei saa julkaista muualla ennen kuin ne on julkaistu ensin Euroopan
unionin virallisessa lehdessä ja tämän jälkeen internet-osoitteessa www.hankintailmoituk-
set.fi. Edellä 3 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia ja niiden sisältämiä tietoja ei saa jul-
kaista ennen kuin ne on julkaistu ensin Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Työ- ja
elinkeinoministeriön on ylläpidettävä sähköistä järjestelmää, josta hankintayksikkö saa
tiedon ilmoituksen julkaisemisesta osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja julkaisemi-
sen ajankohdasta. 

Muualla julkaistuissa ilmoituksissa ei saa olla muita tietoja kuin internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi julkaistuissa ilmoituksissa. 

65 §

Kausi-ilmoitus

Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi 62 §:n 2 momentissa tarkoitetun kausi-il-
moituksen seuraavien kuukausien aikana toteutettavista hankinnoista.

Kausi-ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi vähintään 35 päivää ja enintään 12 kuu-
kautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Liitteessä C tarkoitettuja palveluhankinto-
ja koskevissa hankintasopimuksissa kausi-ilmoituksen voi kuitenkin toimittaa julkaista-
vaksi yli 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Kausi-ilmoituksessa on
annettava kausi-ilmoituksen tekohetkellä hankintayksikön tiedossa olevat ja 63 §:ssä tar-
koitetussa vakiolomakkeessa edellytetyt tiedot.

7 luku 

Tietojenvaihto

66 §

Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä

Tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojen-
vaihto on toimitettava sähköistä muotoa käyttäen. Sähköisessä muodossa tapahtuvassa
viestinnässä käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on
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oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto-
ja viestintäteknologisten tuotteiden kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa toimittajien mahdolli-
suuksia osallistua hankintamenettelyyn. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoi-
tuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa tietojenvaihtoa koskevista mahdollisista vaatimuk-
sista.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto
voidaan toimittaa postitse tai muulla soveltuvalla toimitustavalla taikka näiden ja sähköis-
ten välineiden yhdistelmänä, jos:

1) hankinnan erityisluonteen vuoksi sähköisten viestintämuotojen käyttö edellyttäisi
erikoisvälineitä, -laitteita tai tiedostomuotoja, joita ei ole yleisesti saatavilla tai joita ylei-
sesti saatavilla olevat sovellukset eivät tue;

2) tarjousten tekemisessä käytetty sovellus käyttää tiedostomuotoja, joita ei voida kä-
sitellä millään muulla avoimella tai yleisesti saatavilla olevalla sovelluksella tai jota tarjo-
aja ei voi sovellusten lisensointiin liittyvistä syistä antaa hankintayksikön saataville la-
tausta tai etäkäyttöä varten;

3) sähköisen viestintämuodon käyttö edellyttäisi erikoislaitteita, joita ei ole yleisesti
hankintayksikön saatavilla;

4) hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä vaaditaan toimittamaan fyysinen malli
tai pienoismalli, jota ei voida toimittaa sähköisesti;

5) muiden kuin sähköisten viestintämuotojen käyttö on tarpeen sähköisten viestintä-
muotojen turvallisuuden loukkauksen vuoksi;

6) muiden kuin sähköisten viestintämuotojen käyttö on tarpeen hankintamenettelyssä
käsiteltävien tietojen erityisen arkaluonteisuuden suojaamiseksi eikä suojaamista voida
riittävällä tavalla varmistaa käyttämällä sähköisiä välineitä ja laitteita, jotka ovat toimitta-
jien yleisesti saatavilla tai jotka voidaan saattaa näiden saataville 67 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla.

Hankintayksikön, joka toimittaa hankintamenettelyn tietojenvaihdon muita kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuja sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, on esitettävä syyt siihen
114 §:ssä tarkoitetussa hankintapäätöksessä tai 115 §:ssä tarkoitetussa hankintamenette-
lyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Hankintayksikkö voi 1 momentissa säädetyn estämättä toimittaa hankintamenettelyyn
liittyvän tietojenvaihdon suullisesti edellyttäen, että suullisen viestinnän sisältö dokumen-
toidaan riittävällä tavalla. Tarjouspyyntöjä ja muita hankinta-asiakirjoja, osallistumisha-
kemuksia ja tarjouksia ei kuitenkaan saa toimittaa tai vaatia toimittamaan suullisessa muo-
dossa. Erityisesti sellainen suullinen viestintä tarjoajien kanssa, joka saattaa vaikuttaa
merkittävästi tarjousten sisältöön ja arviointiin, on dokumentoitava riittävästi ja asianmu-
kaisin välinein.

67 §

Sähköinen tietojenvaihto erityistapauksissa

Hankintayksikkö voi 66 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä toimittaa hankintamenet-
telyyn liittyvän tietojenvaihdon sellaisilla sähköisillä välineillä ja laitteilla, jotka eivät ole
yleisesti saatavilla edellyttäen, että hankintayksikkö tarjoaa näiden välineiden kautta eh-
dokkaille ja tarjoajille mahdollisuuden osallistua hankintamenettelyyn seuraavilla tavoil-
la:

1) hankintayksikkö antaa viestintävälineet ja -laitteet vapaasti, suoraan ja kokonaan
kaikkien saataville sähköisessä muodossa hankintailmoituksen julkaisupäivästä; ilmoi-
tuksessa on mainittava internet-osoite, josta kyseiset välineet ja laitteet ovat saatavilla;

2) hankintayksikkö varmistaa, että ne ehdokkaat tai tarjoajat, joilla ei itsestään johtu-
mattomista syistä ole pääsyä kyseisiin välineisiin ja laitteisiin tai jotka eivät itsestään joh-
tumattomista syistä voi saada niitä asiaankuuluvassa määräajassa, voivat osallistua han-
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kintamenettelyyn käyttämällä väliaikaisia ja yleisessä tietoverkossa maksutta saataville
asetettuja tunnistevälineitä; tai

3) hankintayksikkö tarjoaa vaihtoehtoisen kanavan tarjousten sähköistä toimittamista
varten.

68 §

Tietoturvallisuus

Hankintamenettelyyn liittyvässä tietojenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa on var-
mistettava, että tietojen eheys sekä osallistumishakemusten ja tarjousten luottamukselli-
suus säilyy. Hankintayksikön on varmistettava, ettei tarjousten tai osallistumishakemus-
ten sisältö paljastu ennen tarjousten tai osallistumishakemusten esittämiselle asetetun
määräajan päättymistä.

Hankintayksikön on määritettävä turvallisuustaso, joka sähköisiltä viestintämuodoilta
vaaditaan hankintamenettelyn eri vaiheissa. Turvallisuustason on oltava oikeassa suhtees-
sa kuhunkin vaiheeseen liittyviin riskeihin.

Hankintamenettelyssä ja suunnittelukilpailussa toimitettavien osallistumishakemus-
ten, tarjousten sekä suunnitelmien sähköiseen vastaanottamiseen käytettävien välineiden
ja laitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen toimittamiseen tarvittavat eritel-
mät mukaan lukien salausta ja aikaleimausta koskevat tiedot ovat tarjoajien ja ehdokkai-
den käytettävissä;

2) tarjousten, osallistumishakemusten sekä lähetettyjen suunnitelmien täsmällinen jät-
töpäivämäärä ja -aika ovat tarkasti määriteltävissä;

3) sähköisesti toimitettuihin tietoihin ei ole pääsyä ennen tietojen toimittamiselle vara-
tun määräajan päättymistä;

4) ainoastaan hankintayksikön nimeämä henkilö voi vahvistaa tai muuttaa vastaanotet-
tujen tietojen avaamista koskevia päivämääriä;

5) ainoastaan hankintayksikön nimeämä henkilö voi päästä kaikkiin toimitettuihin tie-
toihin tai osaan niistä hankintamenettelyn tai suunnittelukilpailun eri vaiheissa;

6) ainoastaan hankintayksikön nimeämä henkilö voi sallia pääsyn vasta määrätyn päi-
vämäärän jälkeen toimitettuihin tietoihin; 

7) vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan
niihin perehtymiseen nimetyillä; 

8) 3—7 kohdassa säädettyjen ehtojen rikkominen on selkeästi havaittavissa.

8 luku 

Hankinnan valmistelu, tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus

69 § 

Markkinakartoitus

Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituk-
sen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista
suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan.

Markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita,
muita viranomaisia tai toimittajia. Näiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna hankin-
tamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta neuvojen käyttäminen ei kuitenkaan
saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä 3 §:ssä tarkoitettujen syrjimättömyyden ja avoi-
muuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.
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70 § 

Ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmiste-
luun, on hankintayksikön varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua. 

Hankinnan valmisteluun osallistuneen toimittajan saa sulkea 83 §:n 2 momentin mukai-
sesti pois tarjouskilpailusta vain, jos ei ole muita keinoja varmistaa 3 §:ssä tarkoitetun syr-
jimättömyysperiaatteen toteutumista. Ennen poissulkemista ehdokkaalle tai tarjoajalle on
annettava mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen hankinnan valmisteluun ole joh-
tanut tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen. 

71 §

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden
perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoi-
tusta.

72 §

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden
liitteissä on oltava:

1) hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät
muut laatuvaatimukset;

2) viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen;
3) määräaika tarjousten tekemiselle;
4) osoite, johon tarjoukset on toimitettava;
5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava;
6) tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset;
7) kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä sekä neuvotte-

luissa käytettävä kieli tai kielet;
8) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä sovel-

tuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää
yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai
tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toi-
mitettava;

9) kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, koh-
tuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjes-
tys; 

10) tarjousten voimassaoloaika;
11) keskeiset sopimusehdot; 
12) muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten te-

kemisessä.

73 § 

Tarjouspyynnön ja muiden hankinta-asiakirjojen asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien 
saataville

Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö ja sen liitteet sekä muut hankinta-asiakir-
jat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodos-
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sa. Hankinta-asiakirjat on asetettava saataville siitä päivästä, jona hankintailmoitus on jul-
kaistu. Ilmoituksessa on mainittava internet-osoite, jossa tarjouspyyntö ja muut hankinta-
asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituk-
sella toimittajarekisteristä, hankinta-asiakirjat on asetettava saataville viimeistään, kun
tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty.

Jos joitakin 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida asettaa ilmaiseksi, rajoituk-
setta, suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saataville 66 §:n 2 momentin 1—5 koh-
dassa mainitusta syystä, hankintayksikkö voi ilmoittaa hankintailmoituksessa, että kysei-
set asiakirjat toimitetaan muulla tavoin kuin sähköisessä muodossa. Tällaisessa tapaukses-
sa tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennettävä viidellä päivällä lukuun ottamatta
61 §:ssä tarkoitettuja asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä tapauksia. 

Jos joitakin 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida asettaa ilmaiseksi, rajoituk-
setta, suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saataville tietojen luottamuksellisuuden
suojaamiseksi, hankintayksikön on asetettava hankintailmoituksessa tietojen luottamuk-
sellisuuden suojaamista koskevat vaatimukset ja ilmoitettava, miten asiakirjoihin voi tu-
tustua. Tällaisessa tapauksessa tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennettävä viidellä
päivällä lukuun ottamatta 61 §:ssä tarkoitettuja asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä ta-
pauksia.

Hankintayksikön on toimitettava 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin liittyvät li-
sätiedot viimeistään kuusi päivää tai 61 §:ssä tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä vii-
meistään neljä päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä,
jos lisätiedot on pyydetty riittävän ajoissa.

74 §

Ehdokkaille osoitettu kutsu

Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenette-
lyssä ja innovaatiokumppanuudessa hankintayksikön on kutsuttava yhtäaikaisesti ja kir-
jallisesti valitut ehdokkaat jättämään tarjouksensa tai osallistumaan neuvotteluihin. Kut-
sussa on mainittava internet-osoite, jossa tarjouspyyntö ja muut hankinta-asiakirjat on ase-
tettu saataville sähköisessä muodossa. Jos asiakirjoja ei ole asetettu sähköisessä muodossa
saataville, kutsuun on liitettävä tarjouspyyntö ja muut hankinta-asiakirjat.

75 § 

Hankinnan kohteen kuvaus

Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset
eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai
näiden liitteissä, ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaa-
dittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdolli-
suudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua jul-
kisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyt-
töön, on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan kohteen mää-
rittely laadittava siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu. Hankinnan kohde on määriteltävä
viittaamalla muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi sää-
dettyihin esteettömyysvaatimuksiin.

Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on laadittava:
1) sellaisten suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, jotka

ovat riittävän täsmällisiä, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan kohteen ja han-
kintayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen;
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2) viittaamalla hankinnan kohdetta kuvaaviin määritelmiin sekä kansallisiin standar-
deihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin teknisiin ar-
viointeihin, yhteisiin teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, muihin
eurooppalaisten standardointielinten laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei

ole, kansallisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin raken-
nusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön liitty-
viin teknisiin määritelmiin; jokaiseen viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

3) 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten perusteella ja viittaamalla näiden vaatimusten
mukaisuutta koskevana olettamana 2 kohdassa tarkoitettuihin määritelmiin; taikka

4) viittaamalla 2 kohdassa tarkoitettuihin määritelmiin tiettyjen ominaisuuksien osalta
ja 1 kohdassa vaatimuksiin muiden ominaisuuksien osalta.

Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai
tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patent-
tiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjo-
ajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia
tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen
kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen
on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava". 

76 § 

Merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa 

Hankintayksikkö voi hankinnan kohteen kuvauksessa, tarjouspyynnössä esitettyjen ko-
konaistaloudellisen edullisuuden perusteissa tai sopimuksen toteuttamisen ehdoissa vaatia
tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristöominai-
suuksia, sosiaalisia ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia. Edellytyksenä tietyn merkin
vaatimiselle on, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankin-
nan kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksien määrittelemiseen;

2) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja
syrjimättömiin perusteisiin;

3) merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon viranomaiset, kuluttajat, työ-
markkinaosapuolet, valmistajat, kaupan edustajat ja valtioista riippumattomat organisaa-
tiot sekä muut asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua;

4) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki;
5) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimit-

taja ei voi käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa.
Jos hankintayksikkö ei edellytä hankinnan kohteen täyttävän kaikkia merkille asetettuja

vaatimuksia tai merkkiin sisältyy vaatimuksia, jotka eivät liity hankinnan kohteeseen, sen
on ilmoitettava ne hankinnan kohteeseen liittyvät ja merkille asetetut vaatimukset, joihin
viitataan. Erityistä merkkiä vaativan hankintayksikön on hyväksyttävä kaikki merkit, joil-
la varmistetaan, että hankinnan kohde täyttää vastaavat merkille asetetut vaatimukset.

Jos tarjoajalla ei todistettavasti ole ollut mahdollisuutta saada hankintayksikön ilmoit-
tamaa erityistä merkkiä tai vastaavaa merkkiä asetettujen määräaikojen kuluessa syistä,
jotka eivät johdu kyseisestä tarjoajasta, hankintayksikön on hyväksyttävä muita asianmu-
kaisia todistuskeinoja. Tällaisia todistuskeinoja ovat valmistajan tekniset asiakirjat, edel-
lyttäen, että asianomainen tarjoaja todistaa, että sen toimittamat rakennusurakat, tavarat
tai palvelut täyttävät tietylle merkille asetetut vaatimukset tai hankintayksikön ilmoittamat
tietyt vaatimukset.
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77 § 

Testausraportit, sertifikaatit ja muu tekninen selvitys

Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat esittävät vaatimustenmukaisuuden arviointi-
laitoksen testausraportin tai todistuksen näyttönä siitä, että tarjous täyttää hankinnan koh-
teen kuvauksessa asetetut vaatimukset tai perusteet, ja että se on tarjouspyynnössä esitet-
tyjen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden tai sopimuksen toteuttamisen ehto-
jen mukainen. Jos hankintayksikkö vaatii erityisen arviointilaitoksen antaman todistuksen
esittämistä, sen on myös hyväksyttävä vastaavien muiden arviointilaitosten antamat todis-
tukset.

Hankintayksikön on hyväksyttävä valmistajan muu kuin 1 momentissa tarkoitettu
asianmukainen näyttö, jos 1 momentissa tarkoitettu testausraportti tai todistus ei ole ollut
asianomaisen tarjoajan käytettävissä eikä tarjoajalla ole ollut mahdollisuutta saada niitä
asetettujen määräaikojen kuluessa. Edellytyksenä on kuitenkin, että käyttömahdollisuu-
den puuttuminen ei johdu asianomaisesta tarjoajasta. Tarjoajan tulee lisäksi todistaa, että
sen toimittamat rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät hankinnan kohteen kuvauk-
sessa edellytetyt vaatimukset tai perusteet, tarjouspyynnössä esitettyjen kokonaistaloudel-
lisen edullisuuden perusteet tai sopimuksen toteuttamisen ehdot.

Jos hankintayksikkö määrittelee hankinnan kohteen 75 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla, se ei saa hylätä tarjousta tavaroista, palveluista tai rakennusurakoista,
jotka ovat kansallisesti voimaan saatetun eurooppalaisen standardin, eurooppalaisen tek-
nisen hyväksynnän, yhteisen teknisen eritelmän, kansainvälisen standardin tai eurooppa-
laisen standardointielimen laatiman teknisen viitejärjestelmän mukaisia. Edellytyksenä
on, että nämä eritelmät koskevat hankintayksikön asettamia suorituskykyä koskevia tai
toiminnallisia vaatimuksia. Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan, että standardin mu-
kainen tavara, palvelu tai urakka täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset.

Jos hankintayksikkö määrittelee hankinnan kohteen 75 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitetulla tavalla, hankintayksikkö ei saa hylätä tarjousta tarjouspyyntöä vastaamattoma-
na, jos tarjoaja osoittaa tarjouksessaan jollakin asianmukaisella tavalla, että sen tarjoama
tavara, palvelu tai urakka täyttää hankinnan kohteen kuvauksessa määritellyt vaatimukset
vastaavalla tavalla. 

78 §

Tarjouksen ja osallistumishakemuksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusura-
kan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mu-
kainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaa-
mattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteel-
lisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi
pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään
puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajas-
sa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

 79 § 

Hankintasopimuksen jakaminen osiin

Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina ja määritellä kyseisten
osien koon ja kohteen. Jos hankintayksikkö ei jaa hankintasopimusta osiin, sen on esitet-
tävä jakamatta jättämisen syyt hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai hankinta-
menettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.
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Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa, voiko tarjouksen antaa yhdes-
tä, useammasta vai kaikista osista. Jos tarjouksia voi antaa useammasta tai kaikista osista,
hankintayksikkö voi rajoittaa niiden osien määrää, joihin saman tarjoajan tarjous voi tulla
valituksi. Tällöin hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa niiden osien
enimmäismäärä, joihin saman tarjoajan tarjous voi tulla valituksi. Hankintayksikön on il-
moitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä säännöt, joita se soveltaa ratkais-
tessaan, mihin osaan tarjoajan tarjous tulee valituksi, jos tarjoajan tarjous tulisi valituksi
hankintailmoituksessa ilmoitettua enimmäismäärää useampaan osaan. 

Hankintayksikkö voi yhdistää useampia osia tai kaikki osat samaan hankintasopimuk-
seen. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa, mitkä osat tai osien ryhmät
se voi yhdistää.

80 § 

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset

Hankintayksikkö voi hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos vaihtoehtoisten tarjousten
esittäminen on ilmoitettu sallituksi hankintailmoituksessa. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko
sallittua tarjota ainoastaan vaihtoehtoa. Hankintayksikkö voi myös vaatia, että tarjoajat
esittävät vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tulee liittyä hankintasopimuksen kohteeseen. Han-
kintayksikön on varmistettava, että 91 §:ssä tarkoitettuja perusteita voidaan soveltaa
vaihtoehtoisiin tarjouksiin ja muihin tarjouksiin.

Vaihtoehtoisen tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakir-
joissa esitetyt hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset
vaihtoehtojen esittämiselle. Jos hankintayksikkö on ilmoittanut hyväksyvänsä vaihtoeh-
toisten tarjousten esittämisen, vaihtoehtoa ei saa hylätä yksinomaan sillä perusteella, että
se johtaisi tavarahankinnan sijasta palveluhankintaan tai palveluhankinnan sijasta tavara-
hankintaan. 

Hankintayksikkö voi kieltää toimittajia tekemästä usean rinnakkaisen tarjouksen, jos
tämä on etukäteen ilmoitettu tarjouspyynnössä.

81 § 

Alihankinta

Hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopi-
muksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Tällainen
ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta.

Rakennusurakoissa ja sellaisissa palveluhankinnoissa, jotka suoritetaan hankintayksi-
kön välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa, hankintayksikön on velvoitettava viimeis-
tään hankintasopimuksen toteuttamisen alkaessa valittua tarjoajaa ilmoittamaan sellaisten
alihankkijoiden nimet, yhteystiedot ja lailliset edustajat, jotka osallistuvat rakennusurak-
kaan tai palveluhankintaan, jos ne ovat kyseisenä ajankohtana tiedossa. Valitun tarjoajan
on ilmoitettava hankintasopimuksen voimassaoloaikana myös muutokset tällaisissa ali-
hankkijoissaan sekä muutokset edellä mainittuihin tietoihin.

Hankintayksikkö voi laajentaa edellä 2 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvoitteen:
 1) muihin kuin 2 momentissa tarkoitettuihin hankintasopimuksiin; sekä
 2) pidemmälle alihankintaketjuun.
Hankintayksikkö voi rakennusurakka- ja palveluhankinnoissa sekä tavarahankintaan

liittyvissä kokoamis- ja asennustöissä vaatia, että tarjoaja tai ryhmittymän jäsen itse to-
teuttaa tietyt kriittiset tehtävät.
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82 § 

Alihankkijoiden poissulkeminen

Hankintayksikkö voi 85—87 §:n mukaisesti tarkistaa, onko olemassa perusteita ali-
hankkijoiden poissulkemiseksi 83 tai 84 §:n nojalla. Jos alihankkijaa koskee jokin pakol-
linen poissulkemisperuste, hankintayksikön on vaadittava, että tarjoaja korvaa alihankki-
jan. Jos alihankkijaa koskee jokin hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen
poissulkemisperuste, hankintayksikkö voi vaatia alihankkijaa korvattavaksi.

9 luku 

Ehdokkaiden ja tarjoajien sekä tarjouksen valinta

83 §

Ehdokkaan ja tarjoajan valintaperusteet

Hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai eh-
dokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja. Ehdokkaan ja tarjoajan valintaperusteiden on oltava
toimittajien saatavilla. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikön on tarvittaessa vähennet-
tävä valittujen tarjoajien määrää etukäteen ilmoitettujen perusteiden mukaisesti.

Hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja va-
lintaan hankintalain 81 §:ssä säädettyjä harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita,
85 §:ssä säädettyjä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyviä vaatimuksia
sekä 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaati-
muksia. Ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan pakollisesta tai harkin-
nanvaraisesta poissulkemisperusteesta huolimatta siten kuin asiasta hankintalain 82 §:ssä
säädetään.

Perusteet voivat liittyä hankintayksikön tarpeeseen vähentää tarjoajien lukumäärää si-
ten, että hankintamenettelyyn käytettävissä olevat voimavarat ovat oikeassa suhteessa
käytettävän menettelyn luonteeseen nähden. Valittujen tarjoajien määrän on kuitenkin
varmistettava riittävä kilpailu.

Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö voi tarkistaa tarjousten vaatimustenmukai-
suuden ja vertailla tarjoukset ennen soveltuvuuden tarkistamista. Hankintasopimusta ei
kuitenkaan voida tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä
84 §:n nojalla tai joka ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

84 §

Pakolliset poissulkemisperusteet

Hankintayksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulko-
puolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokas tai tarjoaja taikka sen hallinto-,
johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on
rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin seuraavasta ri-
koksesta rangaistukseen:

1) rikoslain (39/1889) 16 luvun 13 §:ssä tarkoitettu lahjuksen antaminen, 16 luvun
14 §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 a §:ssä tarkoitettu lahjuksen
antaminen kansanedustajalle tai 16 luvun 14 b §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen antami-
nen kansanedustajalle;

2) rikoslain 17 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu osallistuminen järjestäytyneen rikollisryh-
män toimintaan;
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3) rikoslain 25 luvun 3 §:ssä tarkoitettu ihmiskauppa tai 25 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu
törkeä ihmiskauppa;

4) rikoslain 29 luvun 1 §:ssä tarkoitettu veropetos, 29 luvun 2 §:ssä tarkoitettu törkeä
veropetos, 29 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu työeläkevakuutusmaksupetos, 29 luvun 4 b §:ssä
tarkoitettu törkeä työeläkevakuutusmaksupetos, 29 luvun 5 §:ssä tarkoitettu avustuspetos,
29 luvun 6 §:ssä tarkoitettu törkeä avustuspetos tai 29 luvun 7 §:ssä tarkoitettu avustuksen
väärinkäyttö;

5) rikoslain 30 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lahjominen elinkeinotoiminnassa, 30 luvun
7 a §:ssä tarkoitettu törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa, 30 luvun 8 §:ssä tarkoitettu
lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa tai 30 luvun 8 a §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuk-
sen ottaminen elinkeinotoiminnassa;

6) rikoslain 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettu rahanpesu, 32 luvun 7 §:ssä tarkoitettu törkeä
rahanpesu, 32 luvun 8 §:ssä tarkoitettu salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi tai 32
luvun 9 §:ssä tarkoitettu tuottamuksellinen rahanpesu;

7) rikoslain 34 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, 34
a luvun 2 §:ssä tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu, 34 a
luvun 3 §:ssä tarkoitettu terroristiryhmän johtaminen, 34 a luvun 4 §:ssä tarkoitettu terro-
ristiryhmän toiminnan edistäminen, 34 a luvun 4 a §:ssä tarkoitettu koulutuksen antami-
nen terrorismirikoksen tekemistä varten, 34 a luvun 4 c §:ssä tarkoitettu värväys terroris-
mirikoksen tekemiseen tai 34 a luvun 5 §:ssä tarkoitettu terrorismin rahoittaminen.

Hankintayksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulko-
puolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosre-
kisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain 47 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetusta työturvallisuusrikoksesta, 47 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta työaikasuojelurikoksesta,
47 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta työsyrjinnästä, 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta kiskonnanta-
paisesta työsyrjinnästä, 47 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta työntekijöiden järjestäytymisvapau-
den loukkaamisesta tai 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta luvattoman ulkomaisen työvoiman
käytöstä.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja myös muussa val-
tiossa 1 tai 2 momentissa mainittua rikosta vastaavasta rikoksesta annetun lainvoimaisen
tuomion perusteella. 

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta myös ehdokas tai tarjoaja, joka on
lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla todettu laiminlyöneen velvollisuutensa maksaa
Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Edellä säädettyä ei kui-
tenkaan sovelleta, jos ehdokas tai tarjoaja on maksanut verot tai sosiaaliturvamaksut taik-
ka sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten.

Ehdokasta tai tarjoajaa ei saa sulkea tarjouskilpailusta, jos 1—3 momentissa tarkoitet-
tua rikosta taikka 4 momentissa tarkoitettua laiminlyöntiä koskevan lainvoimaisen tuo-
mion antamisesta on kulunut yli viisi vuotta.

85 §

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakir-
jaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää seuraavat vaatimukset:

1) mikään 84 §:ssä ja hankintalain 81 §:ssä tarkoitetuista poissulkemisperusteista ei
koske ehdokasta tai tarjoajaa;

2) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut soveltuvuusvaatimukset.

Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää samaa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa
useissa hankintamenettelyissä osoituksena 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten täyt-
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tymisestä edellyttäen, että ehdokas tai tarjoaja vahvistaa asiakirjan sisältämien tietojen
olevan edelleen voimassa ja vastaavan hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on laadittava sähköisesti käyttäen yhteisen
eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta annetussa komission
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/7 vahvistettua vakiolomaketta.

86 §

Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen

Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa
toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä
84 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asetta-
mat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset. Jos hankintayksikkö vetoaa hankintalain
81 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettuun harkinnanvaraiseen poissulkemispe-
rusteeseen, sen on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittava valittua tarjoajaa toi-
mittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset kyseisen harkinnanvaraisen poissulke-
misperusteen olemassaolon tutkimiseksi.

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös puitejärjestelyyn perustuviin ja dynaa-
misen hankintajärjestelmän sisällä tehtyihin hankintoihin, jos selvityksiä ei ole vaadittu
tarjoajia puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttäessä. Mitä 1
momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin
silloin, kun hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman
kilpailuttamista.

Hankintayksikkö voi myös milloin tahansa hankintamenettelyn aikana pyytää ehdok-
kaita ja tarjoajia toimittamaan kaikki tai osan 1 momentissa tarkoitetuista selvityksistä, jos
se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi näytöksi on hyväksyttävä 84 §:ssä tarkoitettujen pa-
kollisten poissulkemisperusteiden osalta rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa
ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä taikka tarjoajan tai sen hallinto-, johto- tai val-
vontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön alkuperä-
maan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä. Ri-
kosrekisteriote ei saa olla kahtatoista kuukautta vanhempi. Hankintayksikkö tai tarjoaja ei
saa ottaa jäljennöstä rikosrekisteriotteesta eikä tallettaa sitä itselleen. Hankintayksikön on
poissulkemisperusteiden selvittämisen jälkeen hävitettävä rikosrekisteriote tai palautetta-
va se henkilölle, jota se koskee. Rikosrekisteristä ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille
kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä poissulkemisperusteiden sel-
vittämiseksi. Jollei ehdokkaan tai tarjoajan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettua
otetta tai todistusta, niiden sijasta näytöksi on hyväksyttävä ehdokkaan tai tarjoajan edus-
tajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvis-
tettu ilmoitus.

Näytöksi on hankintalain 81 §:n 1 momentin 1, 2 sekä 4 kohdan osalta hyväksyttävä toi-
mivaltaisen viranomaisen antama todistus. Jollei ehdokkaan tai tarjoajan sijoittautumis-
maassa anneta tällaisia todistuksia, näytöksi on hyväksyttävä ehdokkaan tai tarjoajan
edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella
vahvistettu ilmoitus.

Näyttö ehdokkaan tai tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan
antaa yhdellä tai useammalla liitteessä E luetellulla asiakirjalla. Jos ehdokas tai tarjoaja ei
hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikölle sen pyytämiä asiakirjoja, se saa
osoittaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintayksikön hy-
väksymällä asiakirjalla.
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Ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä tai use-
ammalla liitteessä E luetelluista tavoista hankinnan kohteen luonteen, määrän tai laajuu-
den ja käyttötarkoituksen mukaan.

Hankintayksikkö ei saa vaatia tarjoajaa toimittamaan näyttöä 1 momentissa mainittui-
hin tarkoituksiin, jos hankintayksikkö voi saada tarvittavat todistukset, selvitykset ja muut
tiedot Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa olevasta maksuttomasta tie-
tokannasta. Tarjoajaa ei saa vaatia toimittamaan asiakirjanäyttöä, jos hankintayksiköllä on
tarvittavat ajantasaiset asiakirjat jo hallussaan. 

87 §

Sähköinen todistushakemisto

Hankintayksikön on pyydettävä ensisijaisesti Euroopan komission perustamaan säh-
köiseen todistushakemistoon kuuluvia todistuksia ja muita asiakirjoja 86 §:ssä tarkoite-
tuksi näytöksi poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tai sen määräämän tahon on varmistettava, että komission
perustamaan sähköiseen todistushakemistoon syötettyjä tietoja todistuksista ja muusta
asiakirjanäytöstä pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

88 §

Ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvarmistustoimenpiteet

Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityksen rakennusurakan to-
teuttamisessa tai palvelun suorittamisessa toteutettavista ympäristövaikutusten hallintaa
koskevista toimenpiteistä. Hankintayksikön vaatiessa riippumattomien toimielinten anta-
mia todistuksia siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää ympäristöasioiden hallintaa koske-
vien standardien vaatimukset, sen on viitattava unionin ympäristöasioiden hallinta- ja au-
ditointijärjestelmään (EMAS) tai tunnustettuihin ympäristöjärjestelmiin taikka alan eu-
rooppalaisiin tai kansainvälisiin standardeihin perustuviin muihin ympäristöasioiden hal-
lintaa koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut laitokset ovat sertifioineet. 

Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityksen laadunvarmistustoi-
menpiteistä. Hankintayksikön vaatiessa riippumattomien toimielinten antamia todistuksia
siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää laadunvarmistusstandardien vaatimukset, mukaan lu-
kien esteettömyys vammaisille henkilöille, sen on viitattava alan eurooppalaisiin standar-
disarjoihin perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka varmentamista koskevia eu-
rooppalaisia standardisarjoja noudattavat toimielimet ovat vahvistaneet. Hankintayksikön
on hyväksyttävä myös muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimielinten vastaavat
todistukset sekä tarjoajien toimittamat todistukset vastaavista laadunvarmistustoimenpi-
teistä.

Jos ehdokkaalla tai tarjoajalla ei ollut todistettavasti mahdollisuutta saada 1 tai 2 mo-
mentissa tarkoitettuja todistuksia niille mahdollisesti asetettujen määräaikojen kuluessa
syistä, jotka eivät johdu ehdokkaasta tai tarjoajasta itsestään, hankintayksikön on hyväk-
syttävä myös muu näyttö ympäristönhallinta- tai laadunvarmistustoimenpiteistä.
Edellytyksenä on, että ehdokas tai tarjoaja osoittaa muuhun näyttöön perustuvien ympä-

ristönhallinta- tai laadunvarmistustoimenpiteiden vastaavan ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmää koskevien standardien tai laadunvarmistusstandardien vaatimuksia.
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89 § 

Ehdokkaan ja tarjoajan oikeudellinen muoto sekä ilmoitus vastaavista henkilöistä

Ehdokasta tai tarjoajaa, joka saa tarjota hankinnan kohteena olevia palveluja sijoittau-
tumismaansa lainsäädännön mukaan, ei saa hylätä pelkästään sillä perusteella, että sen on
muun lain mukaan oltava joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Hankintayksikkö voi palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa sekä sijoittamis- tai
asennustoimia sisältävissä tavarahankinnoissa velvoittaa ehdokkaat ja tarjoajat ilmoitta-
maan tarjouksissaan tai osallistumishakemuksissaan kyseisen palvelun tai rakennusura-
kan suorittamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatilliset pätevyydet.

90 §

Tarjouskilpailuun osallistuminen ryhmittymänä ja muiden yksiköiden voimavarojen 
käyttö

Toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Hankin-
tayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista
muotoa tarjouksen tai osallistumishakemuksen tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan
kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankin-
tasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Hankintayksikkö voi hankintailmoituk-
sessa tai tarjouspyynnössä ilmoittaa, miten ehdokkaiden ja tarjoajien on yhdessä ryhmit-
tymänä täytettävä hankintalain 85 §:ssä tarkoitetut vaatimukset taloudellisesta ja rahoituk-
sellisesta tilanteesta, hankintalain 86 §:ssä tarkoitetut vaatimukset teknisestä suoritusky-
vystä ja ammatillisesta pätevyydestä taikka 95 §:ssä tarkoitetut erityisehdot. Tällaisten eh-
dokkaiden ja tarjoajien ryhmittymiä koskevien lisäehtojen on oltava objektiivisesti perus-
teltuja ja oikeasuhteisia.

Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimava-
roja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Ryhmittymä voi
käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden yksiköiden voima-
varoja. Muiden yksiköiden henkilöstön pätevyyteen ja kokemukseen liittyviä voimavaroja
voidaan käyttää hyväksi vain, jos kyseiset muut yksiköt suorittavat hankinnan kohteena
olevat rakennusurakat tai palvelut taikka osan niistä. Ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden
ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta,
teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten
täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia,
joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tar-
joajien taikka ryhmittymän käytettävissä.

Hankintayksikön on vaadittava ehdokasta tai tarjoajaa korvaamaan toimittaja, jonka
voimavaroja se käyttää hyväkseen, jos kyseistä toimittajaa koskee 84 §:ssä tarkoitettu pa-
kollinen poissulkemisperuste tai jos toimittaja ei täytä 83 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia ehdokasta tai tarjoajaa korvaamaan
toimittajan, jota koskee hankintalain 81 §:ssä säädetty harkinnanvarainen poissulkemispe-
ruste.

Jos ehdokas tai tarjoaja käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja taloudellis-
ta ja rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, hankintayksikkö voi
edellyttää, että ehdokas tai tarjoaja ja kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa han-
kintasopimuksen toteuttamisesta.
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91 § 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudelli-
sesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuk-
siltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Jos hankintayksikkö käyttää muissa kuin
tavarahankinnoissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta
hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätök-
sessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa. 

Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadul-
lisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominai-
suuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalli-
set ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu,
käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki,
huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankin-
tayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilös-
tön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön
laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa. 

Hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät myös kiinteän hinnan
tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perus-
teilla.  

Hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden pe-
ruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjous-
pyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden
suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä.
Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailupe-
rusteiden suhteellista painotusta ei perustellusta syystä voida määritellä, vertailuperusteet
on ilmoitettava alenevassa tärkeysjärjestyksessä. 

Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 92 §:n mukaisesti, ne eivät saa
antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta, ja niiden on oltava syrjimättö-
miä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava
vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten
vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava
tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys. 

92 §

Liityntä hankinnan kohteeseen

Hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen
sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavarahankintoihin tai palvelui-
hin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaihees-
sa. Tätä sovelletaan myös tilanteisiin, joissa vertailuperusteina mainitut tekijät eivät kuulu
hankinnan kohteeseen sen fyysisenä osana.

93 § 

Elinkaarikustannukset

Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen perusteena elinkaa-
rikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat hankintayksikölle tai muille hankinnan koh-
teen käyttäjille aiheutuneet hankintakustannukset, käyttökustannukset, huoltokustannuk-
set sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset.
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Elinkaarikustannuksia ovat myös ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat ja han-
kinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana liittyvät kustannukset, jos niiden rahallinen arvo
voidaan määrittää ja tarkistaa. Edellytyksenä ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvi-
en kustannusten huomioimiselle on lisäksi, että:

1) arviointimenetelmä perustuu puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättö-
miin perusteisiin; 

2) arviointimenetelmä ei aiheettomasti suosi tai syrji tiettyjä toimittajia;
3) arviointimenetelmä on kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla ja käytettävis-

sä; ja 
4) kustannusten laskemiseksi vaadittavien tietojen toimittaminen ei vaadi kohtuutto-

mia ponnistuksia tavanomaista huolellisuutta noudattavilta toimittajilta.
Jos hankintayksikkö arvioi kustannukset elinkaarikustannusmallilla, sen on ilmoitetta-

va hankinta-asiakirjoissa, mitkä tiedot tarjoajien ja ehdokkaiden on toimitettava kustan-
nusten laskemista varten ja mitä menetelmää se käyttää elinkaarikustannusten laskennas-
sa.

94 § 

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset 

Hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuk-
sista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea
erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän talou-
dellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusura-
koiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa val-
tiontukea.  

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikke-
uksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei
tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön
on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset joh-
tuvat hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyö-
misestä. 

Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikke-
uksellisen alhainen tarjoajan saaman lainvastaisen valtiontuen vuoksi vain, jos tarjoaja ei
pysty hankintayksikön asettamassa riittävässä määräajassa näyttämään toteen, että val-
tiontuki on myönnetty laillisesti. Hankintayksikön on ilmoitettava työ- ja elinkeinominis-
teriölle tarjouksen hylkäämisestä tässä momentissa tarkoitetusta syystä.

95 § 

Hankintasopimuksen erityisehdot

Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja edellyt-
täen, että ehdot liittyvät hankinnan kohteeseen 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ehdot voivat
liittyä hankinnan taloudellisiin ja sosiaalisiin sekä innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnä-
kökohtiin. Hankintasopimuksen erityisehdoista on ilmoitettava hankintailmoituksessa,
neuvottelukutsussa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Valtion keskushallintoviranomaisen ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan väliseen
hankintasopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan Suomessa toteutettavassa hankinta-
sopimukseen sisältyvässä työssä on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäi-
sehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman-
laatuisessa työssä.
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Mitä 2 momentissa säädetään valtion keskushallintoviranomaisen velvollisuudesta, so-
velletaan myös silloin, kun muu 5 §:ssä tarkoitettu hankintayksikkö tekee rakennusurak-
kaa koskevan hankintasopimuksen.

96 § 

Hankintayksikön antaman tuen huomioon ottaminen tarjousten vertailussa

Jos tarjoajana on hankintayksikön omaan organisaatioon kuuluva yksikkö taikka, jos
tarjoaja on saanut tai on saamassa hankintayksiköltä tarjoushintaan vaikuttavaa taloudel-
lista tukea, hankintayksikön tulee tarjousten vertailussa ottaa huomioon edellä mainittu ta-
loudellinen tuki ja muut sille aiheutuvat todelliset tarjoushintaan vaikuttavat seikat.

97 §

Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset

Tavarahankintaa koskeva tarjous voidaan hylätä, jos unionin tullikoodeksista annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 määriteltyjen kol-
mansista maista peräisin olevien tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia tarjoukseen sisälty-
vien tuotteiden kokonaisarvosta. Tällaisina tuotteina pidetään myös teleliikennelaitteissa
käytettäviä ohjelmistoja.

Jos kaksi tai useampi tarjous on 91 §:ssä tarkoitettujen vertailuperusteiden mukaan sa-
manarvoinen, etusijalle on asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 1 momentin mukai-
sesti. Tarjousten hintoja on pidettävä tämän pykälän mukaisesti samanarvoisina, jos nii-
den hintaero on enintään kolme prosenttia.

Tarjousta ei kuitenkaan saa asettaa etusijalle 2 momentin mukaisesti, jos sen hyväksy-
minen velvoittaisi hankintayksikön hankkimaan jo olemassa oleviin laitteisiin verrattuna
teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita ja se johtaisi yhteensopimattomuuteen taik-
ka käyttöön tai ylläpitoon liittyviin teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin kustannuksiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaisista kolmansista maista peräisin
olevia tuotteita sisältäviin tarjouksiin, joiden kanssa Euroopan unioni on tehnyt monen- tai
kahdenvälisen sopimuksen sen varmistamiseksi, että unionin yrityksille taataan yhdenver-
tainen ja todellinen pääsy näiden kolmansien maiden markkinoille.

III OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJA SEKÄ MUITA ERITYISIÄ 
PALVELUHANKINTOJA SEKÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVAT 

MENETTELYT

10 luku 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

98 §

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintoihin 
sovellettavat säännökset

Sen lisäksi, mitä I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä C lueteltuja
palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 13 §:ssä säädettyjen kyn-
nysarvojen suuruisia, sovelletaan tämän luvun säännöksiä. 
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99 §

Palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen hankinnoissa

Tämän luvun mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön on otettava huomioon
kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palve-
lun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen
turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuulemi-
nen siten kuin muualla laissa säädetään. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspal-
velujen hankinnassa pyrittävä ottamaan huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, es-
teettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien
erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä
innovointiin liittyvät tekijät. 

Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankin-
nassa hankintayksikön on pyrittävä määrittämään sopimusten kesto ja muut ehdot siten,
että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia pal-
velun käyttäjille.

100 §

Hankintamenettely

Hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä,
joka on 3 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava
käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Suorahankintoihin sovelletaan, mitä 43 ja 44 §:ssä säädetään suorahankinnoista palve-
luhankinnoissa. 

101 § 

Suorahankinta erityistilanteissa

Sen lisäksi, mitä 100 §:n 2 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi tehdä suorahan-
kinnan yksittäisissä tapauksissa tämän luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhan-
kinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmei-
sen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän
hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

102 §

Ilmoittaminen

Hankintayksikön on ilmoitettava tämän luvun mukaisista palveluhankinnoista siten
kuin 6 luvussa säädetään.

103 §

Tietojenvaihto 

Hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava hankintayksikön valitse-
malla tavalla. Valittujen viestintävälineiden on oltava yleisesti käytettävissä, eikä välineen
valinta saa vaarantaa toimittajien mahdollisuutta osallistua hankintamenettelyyn. 

Jos hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto toteutetaan sähköisiä välineitä käyttäen,
sovelletaan, mitä 66 §:ssä säädetään. 
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104 § 

Tarjouspyyntö ja tarjous

Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan an-
taa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä
esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaa-
mattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

105 §

Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen

Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta kos-
kevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön
tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.
Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa ase-
tettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouk-
sensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta kos-
kevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa
tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikön tulee soveltaa 84 §:ssä ja se voi soveltaa hankintalain 81 §:ssä säädet-
tyjä poissulkemisperusteita. 

106 § 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudelli-
sesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuk-
siltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettä-
vien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puo-
lueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen
edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjous-
pyynnössä.

Jos hankintayksikkö käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan
halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankinta-
päätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa. 

11 luku 

Käyttöoikeussopimukset

107 § 

Käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat säännökset

Sen lisäksi, mitä 1—3, 7, 12 ja 13 luvussa säädetään, lukuun ottamatta 22 §:n 1 mo-
menttia sekä 115 ja 129 §:ää, käyttöoikeussopimuksiin, jotka ovat ennakoidulta arvoltaan
vähintään 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyn kynnysarvon suuruisia, sovelletaan tä-
män luvun säännöksiä. Käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan lisäksi, mitä 71—73, 77, 79,
81—84, 89 ja 90 §:ssä säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös liitteessä C lueteltuja palveluja koske-
viin käyttöoikeussopimuksiin. Näitä palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sovel-
letaan lisäksi, mitä 99 ja 101 §:ssä säädetään. 
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108 §

Käyttöoikeussopimuksen kesto

Käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden on oltava määräaikainen. 
Yli viisi vuotta kestävien käyttöoikeussopimusten enimmäiskesto ei saa ylittää aikaa,

jona käyttöoikeuden saaja voisi kohtuudella odottaa saavansa takaisin tekemänsä inves-
toinnit urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi ja saadakseen tuoton sijoitetulle pääomal-
le ja sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyille investoinneille.  

109 § 

Käyttöoikeussopimuksen tekemisessä sovellettava menettely

Hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä,
joka on 3 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava
käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Muutoksista
tarjouspyyntöön on ilmoitettava hankintamenettelyyn osallistuneille tarjoajille, ja muu-
toksista hankintailmoitukseen on ilmoitettava uudella ilmoituksella.

Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, joilta pyydetään tarjo-
us. Tarjoajaksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava avoimesti ja objektiivisin perustein.
Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä
todellisen kilpailun varmistamiseksi.

Hankintayksikkö voi käydä neuvotteluja ehdokkaiden ja tarjoajien kanssa. Käyttöoike-
ussopimuksen kohdetta, kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita ja vähimmäisvaa-
timuksia ei saa muuttaa neuvottelujen kuluessa.

110 §

Suorahankinta

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos: 
1) alkuperäisellä käyttöoikeussopimusta koskevalla menettelyllä ei ole saatu lainkaan

osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjo-
uksia; lisäedellytyksenä on, että käyttöoikeussopimuksen alkuperäisiä ehtoja ei olennai-
sesti muuteta;

2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkai-
suja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventa-
misesta; tai

3) käyttöoikeussopimuksen tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteelli-
sen esityksen luominen tai hankkiminen.

111 §

Ilmoittaminen

Hankintayksikön on ilmoitettava tämän luvun mukaisista käyttöoikeussopimuksista,
kuten 6 luvussa säädetään. 

112 § 

Määräajat

Tarjousten jättämiselle on varattava vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähettä-
mispäivästä. Jos hankintayksikkö valitsee ne ehdokkaat, jotka voivat tehdä tarjouksen,
osallistumishakemusten jättämiselle on varattava vähintään 30 päivää ja tarjousten jättä-
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miselle vähintään 22 päivää. Tällöin osallistumishakemusten jättämisen määräaika laske-
taan hankintailmoituksen lähettämispäivästä ja tarjousten jättämisen määräaika lasketaan 
päivästä, jona ehdokkaita on kutsuttu jättämään tarjoukset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tarjousten jättämisen määräaikoja voidaan lyhentää 
viidellä päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy tarjousten jättämisen sähköisessä muo-
dossa.

Hankintayksikön on asettaessaan hankintamenettelyn määräaikoja otettava huomioon 
käyttöoikeussopimuksen ja sitä koskevan menettelyn laatu ja monitahoisuus sekä tarjous-
ten ja osallistumishakemusten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika. Jos tarjousten te-
keminen edellyttää toteutuspaikkaan tutustumista tai hankinta-asiakirjoja tukevien asia-
kirjojen tarkastelua paikalla, tarjousten vastaanottamisen määräaika on asetettava siten, 
että kaikki toimittajat saavat tarjousten laatimiseksi tarvitsemansa tiedot. Tällöin tarjous-
aikojen on oltava pidempiä kuin 2 ja 3 momentissa asetetut vähimmäismääräajat.

113 § 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta 

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudelli-
sesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuk-
siltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettä-
vien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puo-
lueeton arviointi, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. 
Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste 
sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankinta-
yksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin pe-
rustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on to-
siasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kokonaistaloudellisen edullisuuden perustetta ilmoi-
tettaessa hankintayksikön on lueteltava käyttämänsä vertailuperusteet alenevassa tärkeys-
järjestyksessä. Hankintayksikkö voi muuttaa ilmoittamaansa tärkeysjärjestystä, jos se saa 
tarjouskilpailussa tarjouksen, jossa ehdotetaan sellaista toiminnalliselta suorituskyvyltään 
poikkeuksellisen tasokasta innovatiivista ratkaisua, jota huolellinen hankintayksikkö ei 
olisi voinut ennakoida. Tällöin hankintayksikön on ilmoitettava kaikille tarjoajille tärke-
ysjärjestyksen muuttumisesta ja lähetettävä uusi tarjouspyyntö noudattaen 112 §:ssä sää-
dettyjä vähimmäismääräaikoja. Tärkeysjärjestyksen muuttaminen ei saa johtaa tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun vaarantumiseen.

IV OSA

YHTEISET SÄÄNNÖKSET HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ, 
HANKINTASOPIMUKSESTA, VALVONNASTA JA 

OIKEUSSUOJAKEINOISTA SEKÄ ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

12 luku 

Hankintaa koskevat päätökset ja hankintasopimus

114 §

Hankintaa koskeva päätös

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuis-
ta sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. 
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Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti
vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen pe-
rusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Päätök-
sessä, joka koskee puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamista, on riittävää to-
deta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu
91 §:ssä edellytetyllä tavalla. Jos hankinnassa on noudatettava 120 §:ssä tarkoitettua odo-
tusaikaa, päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, minkä ajan
kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä. 

Hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä 44 §:ssä tarkoi-
tetusta lisätilauksesta tai hankintalain 153 §:ssä tarkoitetusta hankinnan väliaikaisesta jär-
jestämisestä.

Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä py-
kälässä tarkoitettua päätöstä, jos hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehto-
jen mukaisesti ilman kilpailuttamista.

115 §

Hankintamenettelyä koskeva kertomus

Hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisen hankintajärjestelmän perusta-
misesta on laadittava kertomus. Kertomusta ei ole tarpeen laatia niiltä osin kuin vastaavat
tiedot ilmenevät hankintaa koskevasta päätöksestä, jälki-ilmoituksesta tai muista hankin-
ta-asiakirjoista. Kertomuksessa tulee olla seuraavat seikat:

1) perusteet tarjoajien ja tarjouksen valinnasta; 
2) perusteet suorahankinnan käyttämiseen;
3) perusteet hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämiseen;
4) perusteet hankinnan jakamatta jättämiseen;
5) perusteet vaatia toimittajalta yli kaksinkertaista liikevaihtoa;
6) arvio alihankintana kolmansille osapuolille annettavista sopimuksen tai puitejärjes-

telyn osista taikka mahdollisten alihankkijoiden nimet;
7) perusteet hankinnan keskeyttämiseen;  
8) perusteet muiden kuin sähköisten viestintävälineiden käyttämiseen.
Hankintayksikön on dokumentoitava riittävästi hankintamenettelyn eri vaiheet ja niihin

liittyvät ratkaisut. Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan hankintasopi-
muksen tekemisestä. Kertomus on pyynnöstä toimitettava Euroopan komissiolle ja työ-
ja elinkeinoministeriölle. 

116 § 

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.
Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa

koskevasta päätöksestä 114 §:ssä säädetään.

117 § 

Valitusosoitus ja oikaisuohje

Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yh-
teystieto hankintalain 148 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta varten sekä ohjeet oikaisukeinon
käyttämisestä (oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian
uudelleen käsiteltäväksi.
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Valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin,
mitä valituksen osalta hallintolainkäyttölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen osalta
hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään.

118 § 

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakir-
joineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa
sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esi-
tetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erik-
seen tieto viestin lähettämispäivästä.

Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös
postitse kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saa-
neen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä,
jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

119 §

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä.

120 §

Odotusaika

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
(odotusaika).

Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa 1
momentissa tarkoitettu odotusaika on 10 päivää.

Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa.

121 §

Poikkeukset odotusajan noudattamisesta

Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos:
1) sopimus koskee 46 §:ssä tarkoitetun puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa;
2) sopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä tar-

jouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskump-
panin valinta vaikuttaa; tai 

3) sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
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122 §

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja hankintasopimuksen tekeminen

Suorahankinnassa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa julkaista-
vaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin
hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemi-
sesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

123 §

Hankintalain hankintaoikaisua koskevien säännösten soveltaminen

Hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkai-
sun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikai-
susta hankintalain 132—135 §:ssä säädetään. Hankintalain 135 §:ää sovelletaan vain vi-
ranomaishankintayksikköön.

124 § 

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aika-
na ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Olennaisena pidetään ainakin
muutosta, jos:

1) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin kuuluneet han-
kintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen ehdokkaiden
osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymi-
sen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia;

2) hankintasopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti
edullisempi sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuk-
sessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritetty;

3) muutos laajentaa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn soveltamisalaa huomatta-
vasti; 

4) sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt hankintaso-
pimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:

1) se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa
mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallises-
ta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne
muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta;

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka
ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä
syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle;

3) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut
ennakoida, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen; 

4) alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla 1 kohdan
mukaisella yksiselitteisellä sopimuksen muuttamista koskevalla ehdolla tai alkuperäisen
sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumis-
ten ja määräysvallan muutosten tai maksukyvyttömyyden seurauksena kokonaan tai osit-
tain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaati-
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mukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia hankintasopimukseen
eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain soveltamista; 

5) kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 13 §:ssä sääde-
tyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tar-
koitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäise-
nä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen. 

Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10
prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palveluja koskevan
käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuk-
sen tai käyttöoikeusurakan arvosta. Jos 2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia teh-
dään peräkkäin useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen netto-
arvon perusteella.

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitetun hinnan laskemista varten tarkistettu hinta on vii-
tearvo, kun hankintasopimukseen sisältyy indeksilauseke.

125 § 

Hankintasopimuksen irtisanominen erityistilanteissa

Sen lisäksi, mitä hankintasopimuksessa on sovittu, hankintayksikkö voi irtisanoa han-
kintasopimuksen päättymään välittömästi, jos:

1) hankintasopimukseen on tehty 124 §:n 1 momentissa tarkoitettu olennainen muutos;
2) toimittajaa on koskenut jokin 84 §:ssä säädetyistä pakollisista poissulkuperusteista

hankintasopimuksen tekohetkellä; tai 
3) sopimusta ei olisi voinut tehdä toimittajan kanssa, koska Euroopan unionin tuo-

mioistuin on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisessa
menettelyssä todennut hankintayksikön rikkoneen vakavasti Euroopan unionin perussopi-
musten ja erityisalojen hankintadirektiivin mukaisia velvoitteita.

126 §

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltaminen

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä
asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999), jos hankintayksikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu viran-
omainen tai jos sen on muualla laissa olevan säännöksen perusteella noudatettava sanottua
lakia.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun
osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen käsittelyä varten laadituista ja saaduista
asiakirjoista sekä hankintayksikön palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelle-
taan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään asianosaisen
oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan julkisuuden määräytymisestä sekä tiedonsaantia koske-
van asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva asia,
saa hakea muutosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin viranomai-
sena toimivan hankintayksikön päätöksestä tehdyn valituksen on se hallinto-oikeus, jonka
tuomiopiirin alueella hankintayksikkö sijaitsee.
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13 luku 

Valvonta, oikeussuojakeinot ja erinäiset säännökset

127 §

Hankintojen valvontaa koskevien hankintalain säännösten soveltaminen

Hankintojen valvontaan ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan sovelletaan, mitä
hankintalain 15 luvussa säädetään.

128 §

Muutoksenhakua ja seuraamuksia koskevien hankintalain säännösten soveltaminen

Muutoksenhakuun tässä laissa tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn
johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa säädetään.

129 § 

Hankintasopimusten säilyttäminen

Hankintayksiköiden on säilytettävä vähintään hankintasopimuksen keston ajan jäljen-
nökset kaikista tehdyistä hankintasopimuksista, joiden arvo on vähintään 1000000 euroa
tavarahankintasopimuksissa tai palveluhankintasopimuksissa sekä 10000000 euroa ra-
kennusurakkasopimuksissa.

130 §

Oikeus tietojen saantiin

Viranomaishankintayksiköillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viran-
omaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot yritys- ja yhteisötietolain
(244/2001) 3 §:ssä tarkoitetuista yrityksistä ja yhteisöistä hankintalain 81 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden olemassaolon selvittämi-
seksi. Tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden välityksellä ja ilman sen suostumus-
ta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

131 §

Komissiolle toimitettava seurantaraportti ja jäsenvaltioiden tietojenvaihto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa seurantaraportin toimittamisesta komissiolle joka
kolmas vuosi. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös 75—77, 83, 84, 86, 88 ja 94 §:ssä
tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta muiden jäsenvaltioiden viranomaisille. Työ- ja
elinkeinoministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista oikeudellisista tai to-
siasiallisista yleisistä vaikeuksista, joita Suomeen sijoittuneet yritykset ovat kohdanneet ja
ilmoittaneet ministeriölle pyrkiessään tekemään palveluhankintasopimuksia Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolisissa maissa.

Hankintayksiköiden ja muiden viranomaisten on pyynnöstä toimitettava seurantarapor-
tin tekemistä ja tilastointia sekä tietojenvaihtoa varten tarvittavat tiedot työ- ja elinkein-
oministeriölle.
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132 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lain 85 §:n 3 momentti tulee kui-
tenkin voimaan vasta 18 päivänä huhtikuuta 2018.

Tällä lailla kumotaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007), jäljempänä vanha erityisalojen
hankintalaki.

Mitä tämän lain 127 §:ssä säädetään valvonnasta, sovelletaan vasta 1 päivästä tammi-
kuuta 2017.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan vanhaan erityisalojen hankintalakiin, sen ase-
mesta sovelletaan tätä lakia.

133 § 

Siirtymäsäännökset

Tämän lain 7 lukua sovelletaan yhteishankintayksiköihin vasta 18 päivästä huhtikuuta
2017 ja muihin hankintayksiköihin 18 päivästä lokakuuta 2018. Vanhan erityisalojen han-
kintalain nojalla julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (614/2007) 4
lukua sovelletaan yhteishankintayksiköihin 17 päivään huhtikuuta 2017 saakka ja muihin
hankintayksiköihin 17 päivään lokakuuta 2018 saakka.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tämän lain 7 lukua saa soveltaa hankinta-
menettelyyn liittyvään tietojenvaihtoon tämän lain voimaan tultua, jos tietojenvaihto toi-
mitetaan sähköistä muotoa käyttäen.

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin han-
kintamenettelyihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
55



1398/2016  
Liite

Liite A

Lain 20 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohdassa tarkoitetut palvelut

Lain 20 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut palvelut 

Palvelujen kuvaus

CPV-viitenumero

Palonsammutus- ja pelastuspalvelut 75250000-3

Palokunnan palvelut 75251000-0

Palonsammutustyöt 75251100-1

Palontorjunta 75251110-4

Metsäpalojen sammutuspalvelut 75251120-7

Pelastuspalvelut 75252000-7

Väestönsuojelu 75222000-8

Ydinturvallisuuteen liittyvät palvelut 98113100-9

Sairaankuljetus 85143000-3

Lain 20 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut palvelut 

Palvelujen kuvaus

CPV-
viitenumero

Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvät konsulttipal-
velut

73000000-2

Kokeelliset kehityspalvelut 73120000-9

Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus 73300000-5

Ennakkototeutettavuustutkimus ja teknologinen demonstrointi 73420000-2

Testaus ja arviointi 73430000-5
56

OIKAISU
Lihavoinnit on lisätty oikaisuna.

OIKAISU
Lihavoinnit on lisätty oikaisuna.



1398/2016  
Liite B

Rakennusurakoiden lista

NACE Rev. 1 CPV-
koodi

PÄÄLUOKKA F RAKENTAMINEN

2-nume-
rotaso

3-nume-
rotaso

4-nume-
rotaso

Kuvaus Huomautukset

45 Rakentaminen Tälle kaksinumerota-
solle kuuluu:

- uudisrakentami-
nen, entisöinti ja
tavanomainen kor-
jaaminen

450000
00

45.1 Rakennusalueen 
pohjarakentami-
nen

451000
00

45.11 Rakennusten 
purku ja raivaus; 
maansiirto

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- rakennusten ja mui-
den rakenteiden
purku
- rakennusalueen rai-
vaus- maansiirto:
rakennusalueen
maankaivuu, täyttö- 
ja tasaustyöt, ojan-
kaivu, louhintatyöt,
räjäytystyöt jne.
- maaperän rakenta-
minen kaivostoimin-
taa varten
- irtomaan poisto ja
muut kaivosten ja
kaivosalueiden
perustyöt ja esiraken-
taminen

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu myös:

- rakennusalueen
salaojitustyöt
- maa- tai metsätalo-
usmaan ojitus

451100
00
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45.12 Koeporaus Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

-koeporaus, koekai-
raus ja näytteenotto 
rakennus-, geofysi-
kaalisiin, geologisiin 
tai vastaaviin tarkoi-
tuksiin

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- öljy- tai kaasuläh-
teiden poraus, vrt. 
11.20
- vesikaivon poraus, 
vrt. 45.25
- kuilun syvennys, 
vrt. 45.25
- öljy- ja kaasukent-
tien tutkimus, geofy-
sikaalinen, 
geologinen ja seismi-
nen tutkimus, vrt. 
74.20

451200
00

45.2 Rakennusten tai 
niiden osien 
rakentaminen; 
maa- ja vesi-
rakentaminen

452000
00

45.21 Yleiset talonra-
kennustyöt sekä 
maa- ja vesi-
rakennustyöt

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- kaikenlaisten raken-
nusten rakentami-
nen; maa- ja 
vesirakennustyöt
- siltojen, myös erita-
soteiden, maasilto-
jen, tunneleiden ja 
metrotunneleiden 
rakentaminen
- putkijohtojen, tieto-
liikennekaapelien ja
voimalinjojen kauko-
verkostojen rakenta-
minen

452100
00
paitsi:
–
452133

16
452200
00
452310
00
452320
00
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- putkijohtojen, tieto-
liikennekaapelien ja 
voimalinjojen kun-
nallisverkostojen 
rakentaminen
- tähän liittyvät asen-
nustyöt
- tehdasvalmisteisten 
rakennusten kokoa-
minen ja pystyttämi-
nen rakennuspaikalla

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- öljyn ja kaasun tuo-
tantoon liittyvät pal-
velut, vrt. 11.20
- itsevalmistetuista, 
muista kuin betoni-
sista osista koostu-
vien kokonaisten 
valmiiden rakentei-
den pystyttäminen, 
vrt. 20, 26 ja 28
- urheilukenttien, 
uima-altaiden, urhei-
lusalien, tenniskent-
tien, golfratojen ja 
muiden urheilualuei-
den rakentaminen 
lukuun ottamatta 
rakennusten pystyttä-
mistä, vrt. 45.23
- rakennusasennus, 
vrt. 45.3
- rakennusten vii-
meistely, vrt. 45.4
- arkkitehti- ja 
insinööripalvelut, vrt. 
74.20
- rakentamisen pro-
jektinhallinta, vrt. 
74.20
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45.22 Kattorakenteiden 
pystyttäminen ja 
kattaminen

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- kattorakenteiden 
asennustyöt
- katteiden asennus-
työt
- vesitiivistystyöt

452610
00

45.23 Moottoriteiden, 
katujen, lento-
kenttien ja urhei-
lualueiden 
rakentaminen

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- moottoriteiden, 
katujen, muiden ajo-
neuvoille ja jalankul-
kijoille tarkoitettujen 
liikenneväylien 
rakentaminen
- rautateiden rakenta-
minen
- kiitoratojen raken-
taminen
- urheilukenttien, 
uima-altaiden, urhei-
lusalien, tenniskent-
tien, golfratojen ja 
muiden urheilualuei-
den rakentaminen 
lukuun ottamatta 
rakennusten pystyttä-
mistä
- ajoratamerkintöjen 
maalaustyöt teillä ja 
paikoitusalueilla

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- alustavat maansiir-
totyöt, vrt. 45.11

452122 
12 ja 
DA03
452300
00
paitsi:
–
452310

00
–
452320

00
–
452341

15
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45.24 Vesirakentaminen Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

seuraavat rakennus-
työt:
- vesiväylien, sata-
mien ja jokien, huvi-
venesatamien, 
sulkujen jne. rakenta-
minen
- padot ja aallonmur-
tajat
- ruoppaustyöt
- vedenalaiset raken-
nustyöt

452400
00

45.25 Muu erikoisalara-
kentaminen

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- erilaisille raken-
teille yhteiseen piir-
teeseen erikoistunut 
rakentaminen, joka 
edellyttää erityistai-
toja tai -laitteita
- perustuksien raken-
taminen, mukaan 
lukien paalutustyöt
- kaivojen poraus ja 
rakentaminen, kui-
lun syvennys
- muiden kuin itse-
valmistettujen teräs-
runkorakenteiden 
pystyttäminen 
- teräksen taivuttami-
nen
- muuraustyöt ja 
katukiveyksen laske-
minen
- rakennustelineiden 
ja työtasojen asenta-
minen ja purku, 
mukaan lukien teli-
neiden ja tasojen 
vuokraus
- savupiippujen ja
teollisuusuunien pys-
tytys

452500
00
452620
00
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Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- rakennustelineiden 
vuokraus ilman asen-
nusta ja purkamista, 
vrt. 71.32

45.3 Rakennusasennus 453000
00

45.31 Sähköjohtojen ja 
-laitteiden asen-
nus

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

Seuraavien laitteisto-
jen rakennusasennus 
tai niiden muu raken-
taminen:

- sähköjohdot ja -lait-
teet
- tietoliikennejärjes-
telmät
- sähkölämmitysjär-
jestelmät
- taloantennit
- palohälyttimet
- varashälyttimet
- hissit ja liukupor-
taat
- ukkosenjohdatti-
met jne.

452133
16
453100
00
paitsi:
–
453160

00

45.32 Eristystyöt Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- lämpö-, ääni- tai 
tärinäeristeiden 
rakennusasennus tai 
niiden muu rakenta-
minen

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- vesitiivistystyöt, 
vrt. 45.22

453200
00
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45.33 Putkityöt Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

Seuraavien laitteisto-
jen rakennusasennus 
tai niiden muu raken-
taminen:

- vesi- ja viemärilait-
teet 
ja -kalusteet
- kaasulaitteet
- lämmitys-, tuuletus-, 
jäähdytys- tai ilmas-
tointilaitteet ja 
-putket
- palosammutusjär-
jestelmät

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- sähkölämmitysjär-
jestelmien asennus, 
vrt. 45.31

453300
00

45.34 Muu rakennusa-
sentaminen

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- valaistus- ja merki-
nantolaitteistojen 
asennus teille, rauta-
teille, lentokentille ja 
satamiin
- muualla luokittele-
mattomien laitteiden 
ja laitteistojen raken-
nusasennus tai nii-
den muu 
rakentaminen

452341
15
453160
00
453400
00

45.4 Rakennusten vii-
meistely

454000
00

45.41 Rappaus Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- rakennusten tai 
muiden rakenteiden 
sisä- tai ulkopintojen 
rappaustyöt laastilla 
tai stukilla sekä vas-
taavilla rappausai-
neilla

454100
00
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45.42 Rakennuspuuse-
pän asennustyöt

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- muiden kuin itseval-
mistettujen, puusta tai 
muista aineista val-
mistettujen ovien, 
ikkunoiden, oven- ja 
ikkunankarmien, 
sovitettujen keittiöi-
den, portaikkojen, 
myymäläkalusteiden 
ja vastaavien asennus
- sisätilojen viimeiste-
lytyöt, kuten sisäkat-
tojen päällystys, 
- seinien panelointi, 
siirrettävien välisei-
nien asennus jne.

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- parketin ja muiden 
puisten lattiapäällys-
teiden asennus, vrt. 
45.43

454200
00

45.43 Lattianpäällystys 
ja seinien ver-
hoilu

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- rakennusten tai mui-
den rakenteiden pääl-
lystäminen tai 
laatoittaminen
- keraamisilla, betoni-
silla tai kivisillä 
seinä- tai lattiatiilillä 
tai -kivillä
- parketilla tai muulla 
puisella lattiapäällys-
teellä taikka kokolat-
tiamatoilla tai 
linoleumilla
- myös kumisella tai 
muovisella lattiapääl-
lysteellä
- mosaiikkisilla, mar-
morisilla, graniittisilla 
tai liuskekivisillä 
seinä- tai lattiapääl-
lysteillä
- tapetilla

454300
00
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45.44 Maalaus ja lasitus Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- rakennusten sisä- ja 
ulkomaalaus
- muiden rakentei-
den ulkomaalaus
- lasien, peilien jne. 
asennus

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- ikkunoiden asen-
nus, vrt. 45.42

454400
00

45.45 Muu rakennusten 
viimeistely

Tälle nelinumerota-
solle kuuluu:

- yksityisten uima-
altaiden rakentami-
nen
- rakennusten ulko-
pintojen puhdistami-
nen höyryllä, 
hiekkapuhaltamalla 
ja vastaavalla tavalla
- muut muualla luo-
kittelemattomat 
rakennusten viimeis-
telytyöt

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- rakennusten ja mui-
den rakenteiden sii-
vous, vrt. 74.70

452122
12 ja 
DA04
454500
00

45.5 Rakennus- tai 
purkulaitteiden 
vuokraus käyttäji-
neen

455000
00

45.50 Rakennus- tai 
purkulaitteiden 
vuokraus käyttäji-
neen

Tälle nelinumerota-
solle ei kuulu:

- rakennus- tai purku-
koneiden ja -laittei-
den vuokraus ilman 
käyttäjää, vrt. 71.32

455000
00
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Liite C

Lain 98 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut:

1) terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja niihin liittyvät palvelut, jotka kuuluvat CPV-
koodeihin 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Kotiapu-
laisten hankintapalvelut]; 79624000-4 [Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut] ja 
79625000-1 [Hoitohenkilöstön hankintapalvelut] 85000000-9–85323000-9; 
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Yksityishenkilöitä työllistävät 
kotitaloudet] ja 98513000-2–98514000-9 [Työvoimapalvelut kotitalouksille, Henkilös-
tönvälityspalvelut kotitalouksille, Toimistotyöntekijöiden välityspalvelut kotitalouk-
sille, Tilapäistyöntekijät kotitalouksille, Kotiapupalvelut ja Kotipalvelut];

2) sosiaalialan, koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin hallintopalvelut, jotka 
kuuluvat CPV-koodeihin 85321000-5 ja 85322000-2, 75000000-6 [Julkishallinnon 
palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut], 75121000-0, 75122000-7, 
75124000-1; 79995000-5–79995200-7; 80000000-4 Yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen palvelut–80660000-8; 92000000-1 ja 92700000-879950000-8 [Näyttely-
jen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut], 79951000-5 [Seminaarien järjestämi-
nen], 79952000-2 [Tapahtumapalvelut], 79952100-3 [Kulttuuritapahtumien 
järjestäminen], 79953000-9 [Festivaalien järjestäminen], 79954000-6 [Juhlien järjestä-
minen], 79955000-3 [Muotinäytösten järjestäminen], 79956000-0 [Messujen ja näytte-
lyjen järjestäminen]; 

3) pakollisen sosiaaliturvan palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodiin 75300000-9, jos ne 
kuuluvat lain soveltamisalaan; 

4) sosiaalietuuspalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 75310000-2, 75311000-9, 
75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 
75340000-1;

5) muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, mukaan 
lukien ammattiyhdistysten, poliittisten järjestöjen, nuorisojärjestöjen ja muiden erilais-
ten yhdistysten tarjoamat palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 98000000-3; 
98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 ja 98130000-3;

6) uskonnollisten järjestöjen palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodiin 98131000-0; 

7) hotelli- ja ravintolapalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 55100000-1–55410000-
7; 55521000-8–55521200-0 [55521000-8 Ateriapalvelut kotitalouksille, 55521100-9 
Aterioiden kotiinkuljetuspalvelu, 55521200-0 Ateriakuljetuspalvelut] 55520000-1 
Ateriapalvelut, 55522000-5 Muonituspalvelut kuljetusyrityksille, 55523000-2 Muiden 
yritysten tai muiden laitosten ateriapalvelut, 55524000-9 Kouluruokailupalvelut 
55510000-8 Ruokalapalvelut, 55511000-5 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoite-
tulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut, 55512000-2 Ruokalanhoito, 
55523100-3 Kouluruokailupalvelut;

8) oikeudelliset palvelut, sikäli kuin niitä ei ole suljettu pois 20 §:n nojalla, ja jos ne 
kuuluvat CPV-koodeihin 79100000-5–79140000-7; 75231100-5;
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9) muut hallinnolliset ja valtionhallinnon palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 
75100000-7–75120000-3; 75123000-4; 75125000-8–75131000-3;

10) yhteiskunnalle tuotettavat palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 75200000-8–
75231000-4; 

11) vankilapalvelut, yleiseen turvallisuuteen liittyvät ja pelastuspalvelut, sikäli kuin 
niitä ei ole suljettu pois 20 §:n nojalla, ja jotka kuuluvat CPV-koodeihin 75231210-9–
75231230-5; 75240000-0–75252000-7; 794300000-7; 98113100-9; 

12) tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 79700000-1–
79721000-4 [Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, Turvallisuuspalvelut, Hälytysjärjestel-
män valvonta, Vartiointipalvelut, Valvontapalvelut, Seurantajärjestelmään liittyvät pal-
velut, Karkurien jäljityspalvelut, Partiointipalvelut, Henkilökorttien 
myöntämispalvelut, Tutkintapalvelut ja Etsivätoimistopalvelut] 79722000-1 [Grafolo-
giapalvelut], 79723000-8 [Jäteanalyysipalvelut];

13) kansainväliset palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 98900000-2 [Ulkopuolisten 
järjestöjen ja toimielinten palvelut] ja 98910000-5 [Kansainvälisten järjestöjen ja toi-
mielinten palvelut]; 

14) postipalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 64000000-6 [Posti- ja televiestintä-
palvelut], 64100000-7 [Posti- ja pikalähettipalvelut], 64110000-0 [Postipalvelut], 
64111000-7 [Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät postipalvelut], 64112000-4 [Kirjelä-
hetyksiin liittyvät postipalvelut], 64113000-1 [Paketteihin liittyvät postipalvelut], 
64114000- 8 [Postitoimistopalvelut], 64115000-5 [Postilokerojen vuokrauspalvelut], 
64116000-2 [Poste restante -palvelut], 64122000-7 [Toimiston sisäiset posti- ja lähetti-
palvelut]; taikka

15) sekalaiset palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 50116510-9 [Autonrenkaiden 
pinnoitus], 71550000-8 [Sepän palvelut].
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Liite D

Lain 5 §:n 6 momentin 2 kohdassa tarkoitetut unionin säädökset:

a) maakaasulaitosten hoitamiseen tarkoitettujen lupien myöntäminen maakaasun sisä-
markkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 4 artiklassa sää-
dettyjen menettelyjen mukaisesti;

b) sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY
mukaiset uusien sähköntuotantolaitosten rakennusluvat tai rakentamista koskevat tar-
jouspyynnöt;

c) postipalveluun, jota ei ole varattu eikä saa varata, liittyvien lupien myöntäminen
yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun paranta-
mista koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 97/67/EY 9 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti;

d) hiilivetyjen hyödyntämistä sisältävään toimintaan liittyvien lupien myöntäminen
hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
94/22/EY säädetyn menettelyn mukaisesti;

e) linja-autojen, raitiovaunujen, rautateiden tai metron henkilöliikennepalvelujen suo-
rittamista koskevat rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä
neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaiset palvelu-
hankintasopimukset, jotka on tehty tarjouskilpailussa noudatettavan menettelyn perus-
teella mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, edellyttäen, että sopimuksen
voimassaoloaika on mainitun asetuksen 4 artiklan 3 tai 4 kohdan mukainen.
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Liite E

Lain 86 §:n 6 ja 7 momentissa tarkoitetut selvitykset ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuu-
desta

Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema (86 §:n 6 momentti)

- pankkien antamat asianmukaiset lausunnot tai tarvittaessa todiste asianmukaisesta
ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta;

- tilinpäätökset tai otteet niistä, jos sen valtion lainsäädännössä, johon talouden toimija
on sijoittautunut, edellytetään tilinpäätöksen julkistamista;

- todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja tarvittaessa liikevaihdosta hankintasopi-
muksen kohteena olevalla toimialalla enintään kolmelta viimeiseltä kuluneelta tilikau-
delta sen mukaan, milloin yritys on perustettu tai aloittanut toimintansa, jos
liikevaihtoa koskevat tiedot ovat saatavilla.

Tekninen suorituskyky (86 §:n 7 momentti)

- luettelo toteutetuista rakennusurakoista enintään viimeksi kuluneiden viiden vuoden
ajalta ja sen tueksi todistukset merkittävimpien rakennusurakoiden asianmukaisesta
toteuttamisesta ja lopputuloksesta; jos se on tarpeen riittävän kilpailun varmistami-
seksi, hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että huomioon otetaan todisteet merkityk-
sellisistä rakennusurakoista, jotka on toteutettu yli viisi vuotta sitten;

- luettelo merkittävimmistä suoritetuista tavarantoimituksista tai palveluista enintään
viimeksi kuluneiden kolmen vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, ajankohdasta sekä
julkisesta tai yksityisestä vastaanottajasta; jos se on tarpeen riittävän kilpailun varmis-
tamiseksi, hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että huomioon otetaan todisteet mer-
kityksellisistä tavarantoimituksista tai palvelusuorituksista, jotka on tehty yli kolme
vuotta sitten;

- selvitys asianomaisista talouden toimijan yritykseen suoraan kuuluvista tai kuulumat-
tomista teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä laitoksista, erityisesti niistä, jotka vas-
taavat laadunvalvonnasta, ja jos kyseessä ovat rakennusurakkasopimukset, niistä, jotka
ovat urakoitsijan käytettävissä urakan toteuttamista varten;

- kuvaus talouden toimijan laadunvarmistukseen käyttämistä teknisistä välineistä ja
toimenpiteistä sekä yrityksen tutkimus- ja kehitysjärjestelmistä;

- selvitys toimitusketjun hallinnoinnista ja seurantajärjestelmistä, joita talouden toimija
voi soveltaa hankintasopimuksen toteuttamisen yhteydessä;
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- jos toimitettavat tuotteet tai palvelut ovat monimutkaisia tai niitä tarvitaan poikkeuk-
sellisesti vain tiettyä tarkoitusta varten, tarkastus, jonka suorittaa hankintaviranomai-
nen tai tämän puolesta suostumuksellaan sen maan toimivaltainen virallinen laitos, 
johon tavarantoimittaja tai palvelujen tarjoaja on sijoittautunut; tarkastus koskee tava-
rantoimittajan tuotantokapasiteettia tai palvelujen tarjoajan teknistä suorituskykyä ja 
tarvittaessa tämän käytössä olevia tutkimus- ja kehitysjärjestelmiä sekä laadunvalvon-
tatoimenpiteitä;

- palvelujen tarjoajan tai urakoitsijan taikka yrityksen johtohenkilöiden koulutus ja 
ammatillinen pätevyys, edellyttäen että niitä ei arvioida tarjousten vertailuperusteena;

- selvitys ympäristönhallinnan toimenpiteistä, jotka talouden toimija toteuttaa hankin-
tasopimuksen toteuttamisen yhteydessä;

- ilmoitus palvelujen suorittajan tai urakoitsijan työvoiman vuotuisesta keskimäärästä 
ja johtohenkilöiden lukumäärästä kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta;

- selvitys työvälineistä, kalustosta tai teknisistä laitteista, jotka ovat palvelujen suoritta-
jan tai urakoitsijan käytettävissä hankintasopimuksen toteuttamiseksi;

- ilmoitus hankintasopimuksen osasta, jonka talouden toimija aikoo mahdollisesti 
antaa alihankkijoille;

- tavarahankinnoissa näytteet, kuvaukset tai valokuvat, joiden aitous on voitava han-
kintaviranomaisen pyynnöstä todistaa;

- tavarahankinnoissa virallisten laadunvalvontaelinten tai toimivaltaisiksi tunnustettu-
jen laitosten laatimat todistukset, joissa viittauksilla teknisiin eritelmiin tai standardei-
hin osoitetaan selkeästi määriteltyjen tavaroiden olevan vaatimustenmukaisia.
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