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Muu asiaMnrovvvvvastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019

70/2019
(Suomen säädöskokoelman n:o 993/2019)

Valtioneuvoston asetus
vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä 

sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vastavuoroisista puolustushankin-
noista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta annetun lain (458/2019)
nojalla:

1 §
Vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan

Yhdysvaltojen hallituksen välillä Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2018 ja Washingtonis-
sa 26 päivänä marraskuuta 2018 tehty sopimus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2019 ja tasavallan pre-
sidentti 29 päivänä maaliskuuta 2019.

Suomen tasavallan hallitus on ilmoittanut 3 päivänä syyskuuta 2019 Amerikan Yhdys-
valtojen hallitukselle, että se on saattanut loppuun sopimuksen voimaansaattamiseksi tar-
vittavat kansalliset toimenpiteensä.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopi-

muksesta annettu laki (458/2019) tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2019.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos Tarja Jaakkola
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Sopimusteksti 

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN HALLI-
TUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN 
HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS 
VASTAVUOROISISTA PUOLUSTUS-
HANKINNOISTA (LYHYT NIMI: SUO-
MEN JA USA:N VASTAVUOROINEN 
PUOLUSTUSHANKINTASOPIMUS) 

 
JOHDANTO-OSA 

Amerikan Yhdysvaltojen hallitus ja Suomen 
tasavallan hallitus, jäljempänä ”sopimuspuo-
let”, jotka 
 
 
OTTAVAT HUOMIOON, että Suomi on 
sotilaallisesti liittoutumaton maa ja että Yh-
dysvallat on Pohjois-Atlantin liiton jäsen, 
 
 
HALUAVAT edistää rationalisointia, stan-
dardointia, yhteensopivuutta ja keskinäistä 
logistista tukea koskevien tavoitteiden toteu-
tumista keskinäisissä puolustussuhteissaan, 
 
TUNNUSTAVAT maiden väliset pitkäai-
kaiset suhteet, joista esimerkkinä on Wa-
shingtonissa 24 päivänä lokakuuta 1991 ja 
sen jälkeen Amerikan Yhdysvaltojen halli-
tuksen ja Suomen tasavallan hallituksen vä-
linen puolustusmateriaalin hankintoja kos-
kevista vastavuoroisista periaatteista tehty 
uudistettu sopimus, joka allekirjoitettiin 
Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta ja Wa-
shingtonissa 5 päivänä elokuuta 2008 ja tuli 
voimaan 3 päivänä lokakuuta 2009, 
 
 
 
HALUAVAT kehittää ja vahvistaa välillään 
vallitsevia ystävällisiä suhteita, 
 
PYRKIVÄT luomaan ja säilyttämään oikeu-
denmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet 
kummankin sopimusosapuolen teollisuu-
delle osallistua toistensa puolustushankinta-
ohjelmiin, 

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF FIN-
LAND CONCERNING RECIPROCAL 
DEFENSE PROCUREMENT (SHORT TI-
TLE:  U.S. – FI RECIPROCAL DEFENSE 
PROCUREMENT AGREEMENT) 

PREAMBLE 
 
The Government of the United States of 
America and the Government of the Repub-
lic of Finland, hereinafter referred to as “the 
Parties,” 
 
BEARING in mind that Finland is a militar-
ily non-allied country and the United States 
is a member of the North Atlantic Treaty 
Organization; 
 
DESIRING to promote the objectives of ra-
tionalization, standardization, interoperabil-
ity, and mutual logistics support throughout 
their defense relationship; 
 
RECOGNIZING their longstanding rela-
tionship as represented by the Memorandum 
of Understanding Concerning Reciprocal 
Principles in Defense Procurement, first 
signed in Washington on October 24, 1991, 
and then renewed by the Agreement Be-
tween the Government of the United States 
of America and the Government of the Re-
public of Finland Concerning Reciprocal 
Defense Procurement, signed at Helsinki 
and Washington June 13 and August 5, 
2008, and entered into force October 3, 
2009;  
 
DESIRING to develop and strengthen the 
friendly relations existing between them; 
 
SEEKING to achieve and maintain fair and 
equitable opportunities for the industry of 
each Party to participate in the defense pro-
curement programs of the other; 
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HALUAVAT laajentaa ja vahvistaa kum-
mankin maan teollista pohjaa, 
 
HALUAVAT edistää puolustusteknologioi-
den vaihtoa kansallisten toimintaperiaat-
teidensa mukaisesti, 
 
HALUAVAT käyttää puolustukseen koh-
dennetut varat mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti ja järkevästi, ja 
 
HALUAVAT poistaa toisen maan teolli-
suusyritysten tuottamien tavaroiden ja pal-
velujen hankintoja koskevia syrjiviä esteitä 
siinä määrin kuin se hyödyttää kumpaakin 
sopimuspuolta ja on kansallisten lakien, 
määräysten, toimintaperiaatteiden ja kan-
sainvälisten velvoitteiden mukaista; 
 
OVAT SOPINEET seuraavasta: 

DESIRING to enhance and strengthen each 
country’s industrial base; 
 
DESIRING to promote the exchange of de-
fense technology consistent with their re-
spective national policies; 
 
DESIRING to make the most cost effective 
and rational use of the resources allocated to 
defense; and 
 
DESIRING to remove discriminatory barri-
ers to procurements of supplies or services 
produced by industrial enterprises of the 
other country to the extent mutually benefi-
cial and consistent with national laws, regu-
lations, policies, and international obliga-
tions; 
 
HAVE agreed as follows:  

 
1 artikla 

Soveltaminen 

 1. Tämä sopimus kattaa Suomen puolustus-
ministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusmi-
nisteriön 
tekemät, puolustuskykyä koskevat 
a. tutkimus- ja kehitystyön hankinnat; 
b. tavarahankinnat, mukaan lukien puolus-
tusvälineet, ja 
c. palveluhankinnat mukaan lukien puolus-
tuspalvelut. 
 
 
2. Tämä sopimus ei kata 
a. rakentamista tai 
b. rakentamissopimusten nojalla toimitettuja 
rakennusmateriaaleja. 

ARTICLE I 

Applicability 

1. This Agreement covers the acquisition of 
defense capability by the Department of De-
fense of the United States of America and 
the Ministry of Defense of the Republic of 
Finland through: 
a. Research and development;   
b. Procurements of supplies, including de-
fense articles; and 
c. Procurements of services, in support of 
defense articles. 
 
2. This Agreement does not cover either: 
a. Construction; or  
b. Construction material supplied under con-
struction contracts. 

 
2 artikla 

Keskinäistä puolustusyhteistyötä ohjaa-
vat hankintaperiaatteet 

1. Kumpikin sopimusosapuoli tunnustaa ja 
odottaa toisen sopimusosapuolen käyttävän 
vaatimusten määrittelyssä, ostoissa, hankin-
noissa ja sopimusten solmimisessa vakaita 

ARTICLE II 

Principles Governing Mutual Defense 
Procurement Cooperation 

1. Each Party recognizes and expects that 
the other uses sound processes for require-
ments definition, acquisition, and procure-
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menettelyjä, jotka edistävät ja edellyttävät 
hankintojen täytäntöönpanon avoimuutta ja 
luotettavuutta. Kummankin sopimuspuolen 
tulee varmistaa, että sen omat menettelyt 
ovat tämän sopimuksen 5 artiklan hankinta-
menettelyjen (hankintamenettelyt) mukaisia. 
 
 
2. Kumpikin sopimusosapuoli sitoutuu nou-
dattamaan tämän sopimuksen velvoitteita 
edellyttäen, että saa vastavuoroisen kohtelun 
toisen sopimuspuolen taholta. 
 
3. Kummankin sopimusosapuolen tulee la-
kiensa, määräystensä, toimintaperiaat-
teidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa 
mukaisesti suhtautua myönteisesti toisen so-
pimuspuolen esittämiin puolustuskykyyn 
liittyvää tutkimusta ja kehitystä, tuotantoa, 
hankintoja ja logistista tukea koskeviin yh-
teistyöpyyntöihin. 
 
4.  Kummankin sopimusosapuolen tulee 
kansallisten lakiensa, määräystensä, toimin-
taperiaatteidensa ja kansainvälisten velvoit-
teidensa mukaisesti, niin kauan kuin toinen 
sopimusosapuoli ottaa syrjimättä huomioon 
toisen sopimusosapuolen tämän sopimuksen 
kattamat tuotteet tämän sopimuksen ehtojen 
mukaisesti: 
 
4.1. edistää puolustushankintoja pyrkien pit-
källä aikavälillä saavuttamaan kummankin 
sopimusosapuolen hankinnoissa kohtuuden-
mukaisen tasapainon, ottaen huomioon 
oman puolustusalansa teollisuuden sekä tut-
kimuksen ja kehitystyön perustan kyvyn. 
 
4.2. poistaa sekä toisessa maassa tuotettujen 
tavaroiden hankinnan, että yhteistuotannon 
tai toisessa maassa toimivien tahojen (jäl-
jempänä: teollisuusyritykset) tuottamien pal-
velujen hankinnan esteitä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että toisen maan teollisuusyrityksille 
suodaan yhtä edullinen kohtelu kuin omassa 
maassa toimiville teollisuusyrityksille. Kun 
toisessa maassa toimiva vastuullinen teolli-
suusyritys toimittaa tarjouksen, joka olisi 
edullinen ja tarjouspyyntöä vastaava ilman 
kotimaisten tuotteiden suosimista koskevaa 

ment and contracting, and that these pro-
cesses both facilitate and depend on trans-
parency and integrity in the conduct of pro-
curements.  Each Party shall ensure that its 
processes are consistent with the procure-
ment procedures in Article V (Procurement 
Procedures) of this Agreement. 
 
2. Each Party undertakes the obligations in 
this Agreement with the understanding that 
it shall obtain reciprocal treatment from the 
other Party.  
 
3. Each Party shall, consistent with its na-
tional laws, regulations, policies, and inter-
national obligations, give favorable consid-
eration to all requests from the other Party 
for cooperation in defense capability re-
search and development, production, pro-
curement, and logistics support. 
 
 
4. Consistent with its national laws, regula-
tions, policies, and international obligations, 
and for so long as the other Party provides 
non-discriminatory treatment to the products 
of the Party in accordance with the provi-
sions of this Agreement, each Party shall: 
 
 
 
4.1. Facilitate defense procurement while 
aiming at a long term equitable balance in 
the Parties’ respective purchases, taking into 
consideration the capabilities of its defense 
industrial and research and development ba-
ses. 
 
4.2. Remove barriers both to procurement 
and to co-production of supplies produced in 
the other country or services performed by 
sources (hereinafter referred to as “industrial 
enterprises”) established in the other coun-
try.  This includes providing to industrial en-
terprises of the other country treatment no 
less favorable than that accorded to domes-
tic industrial enterprises.  When an indus-
trial enterprise of the other country submits 
an offer that would be the low responsive 
and responsible offer but for the application 
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vaatimusta, molemmat sopimusosapuolet 
suostuvat luopumaan kotimaisten tuotteiden 
suosimista koskevasta vaatimuksestaan. 
 
4.3. soveltaa sopimusmenettelyjä, jotka sal-
livat kummankin maan kaikkien vastuullis-
ten teollisuusyritysten, joita ei ole aiemmin 
kielletty osallistumasta, tämän sopimuksen 
piiriin kuuluviin hankintakilpailuihin. 
 
4.4. ottaa kattavasti huomioon kaikki joko 
Suomessa tai Yhdysvalloissa toimivat vas-
tuulliset teollisuusyritykset kummankin 
maan hankintaviranomaisten toimintaperi-
aatteiden ja ehtojen mukaisesti. Tarjousten 
on täytettävä suorituskykyä, laatua, toimi-
tusta ja kustannuksia koskevat ehdot. Jos 
mahdollisten tarjoajien tai heidän tuot-
teidensa on täytettävä tietyt osallistumis-
edellytykset voittaakseen tarjouskilpailun, 
hankinnan suorittava sopimusosapuoli ottaa 
kattavasti huomioon toisen maan teollisuus-
yritysten hakemukset saada osallistua kilpai-
luun hankinnan suorittavan osapuolen kan-
sallisten lakien, määräysten, toimintaperiaat-
teiden, menettelyjen ja kansainvälisten vel-
voitteiden mukaisesti. 
 
4.5. antaa 5 artiklan (hankintamenettelyt) 
mukaisesti vaatimuksia ja suunniteltuja han-
kintoja tässä sopimuksessa koskevia tietoja, 
jotta voitaisiin varmistaa, että toisen maan 
teollisuusyrityksillä on tarvittaessa riittävästi 
aikaa ehtiäkseen täyttää mahdolliset osallis-
tumisvaatimukset ja jättää tarjous. 
 
4.6. Ilmoittaa teollisuusyrityksille, jotka ha-
luavat osallistua tämän sopimuksen sovelta-
misalaan kuuluviin hankintoihin, että sen te-
ollisuusyritysten käytettäväksi toisen osa-
puolen toimesta annettuja teknisiä tietoja ja 
puolustusalan tuotteita (tavarat ja palvelut), 
jotka ovat sopimusosapuolen saatavilla, ei 
käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen 
kuin tämän sopimuksen mukaisten puolus-
tushankintoja koskevien tarjousten tekemi-
seen tai niiden täytäntöönpanoon, elleivät 
yksinoikeuden omistajat tai haltijat, tai tek-
nisen tiedon tai puolustustarvikkeiden anta-
jat,  ole antaneet siihen kirjallista lupaa.   

of any buy-national requirements, both Par-
ties agree to waive the buy-national require-
ment. 
 
4.3. Utilize contracting procedures that al-
low all industrial enterprises of both coun-
tries, which have previously not been sus-
pended or disbarred, to compete for procure-
ments covered by this Agreement. 
  
4.4. Give full consideration to all responsi-
ble industrial enterprises in both the United 
States of America and the Republic of Fin-
land, in accordance with the policies and cri-
teria of the respective procuring agencies.  
Offers must satisfy requirements for perfor-
mance, quality, delivery, and cost.  Where 
potential offerors or their products must sat-
isfy qualification requirements in order to be 
eligible for award of a contract, the procur-
ing Party shall give full consideration to all 
applications for qualification by industrial 
enterprises of the other country, in accord-
ance with the national laws, regulations, pol-
icies, procedures, and international obliga-
tions of the procuring Party. 
 
 
4.5. Provide information regarding require-
ments and proposed procurements in ac-
cordance with Article V (Procurement Pro-
cedures) of this Agreement to ensure ade-
quate time for industrial enterprises of the 
other country to qualify for eligibility, if re-
quired, and to submit an offer. 
 
4.6. Inform industrial enterprises choosing 
to participate in procurements covered by 
this Agreement of the restrictions on tech-
nical data and defense items (defense arti-
cles and services) made available for use by 
the other Party.  Such technical data and de-
fense items made available by the contract-
ing Party shall not be used for any purpose 
other than for bidding on, or performing, de-
fense contracts covered by this Agreement, 
except as authorized, in writing, by those 
owning or controlling proprietary rights, or 
furnishing the technical data or defense 
items. 
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4.7. suojata täydellisesti yksinoikeuksia sekä 
luottamuksellista, suojattavaa, vientirajoitus-
ten kohteena olevaa ja turvallisuusluokitel-
tua materiaalia ja tietoa: ja tulee käyttää 
kaikki lailliset toimenpiteet estääkseen täl-
laisen tiedon, tavaroiden tai palvelujen luo-
vuttaminen kolmanteen maahan tai mille-
kään muulle osapuolelle ilman ne toimitta-
neen sopimuspuolen etukäteistä kirjallista 
suostumusta. 
 
4.8. vaihtaa tietoja olennaisista säädöksistä, 
täytäntöönpanomääräyksistä, toimintaoh-
jeista ja hallinnollisista menettelyistä. 
 
4.9. vaihtaa vuosittain tilastoja, joista käy 
ilmi edellisen vuoden aikana toisen maan te-
ollisuusyrityksiltä tehtyjen puolustusalan 
hankintojen rahallinen kokonaisarvo. Tilas-
totiedoista valmistellaan vuosittain yhteen-
veto yhdessä sovittavalla tavalla; 
 
4.10. tarjota asianmukaisia toimintaperiaat-
teisiin liittyviä ohjausta ja hallintomenette-
lyjä omille puolustusorganisaatioilleen tä-
män sopimuksen määräysten täytäntöönpa-
noa varten. 
 
5. Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole 
perustaa eikä sillä perusteta itsenäistä toimi-
valtaa myöntää lupia sellaisten puolustus-
alan tuotteiden (puolustustarvikkeet tai puo-
lustuspalvelut), mukaan lukien tekniset tie-
dot, vientiin, joita valvotaan toisen sopimus-
osapuolen sovellettavien vientivalvontaa 
koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Li-
säksi kaikki viennit, joihin sovelletaan kan-
sallisia vientivalvontaa koskevia lakeja ja 
asetuksia tulee olla mainittujen lakien ja 
määräysten mukaisia. 
 
6. Tämä sopimus ei ole peruste olla sovelta-
matta vientivalvontalakeja tai määräyksiä, 
joita sovelletaan toisiin sopimuksiin tai jär-
jestelyihin sopimusosapuolten välillä.   

4.7. Give full protection to proprietary rights 
and to any privileged, protected, export-con-
trolled, or classified data and information; 
and shall take all lawful steps available to 
prevent the transfer of such data and infor-
mation, supplies, or services to a third coun-
try or any other transferee without the prior 
written consent of the originating Party.  
 
 
 
4.8. Exchange information on pertinent 
laws, implementing regulations, policy guid-
ance, and administrative procedures. 
 
4.9. Annually exchange statistics demon-
strating the total monetary value of defense 
procurements awarded to industrial enter-
prises of the other country during the prior 
year. An annual summary shall be prepared 
on a basis to be jointly decided.   
 
4.10. Provide appropriate policy guidance 
and administrative procedures within its re-
spective defense organizations to implement 
this Agreement. 
 
 
5.This Agreement is not intended to and 
does not create any authority to authorize 
the export of defense items (defense articles 
or defense services), including technical 
data, controlled by one or the other Party 
under its applicable export control laws and 
regulations.  Further, any export subject to 
the national export control laws and regula-
tions of one of the Parties, must be compli-
ant with such laws and regulations. 
 
 
 
6.This Agreement shall not serve as a basis 
to waive any export control laws or regula-
tions that are applicable to other agreements 
or arrangements between the Parties. 

 
3 artikla 

Vastaostot 

ARTICLE III 

Offsets 
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Tämä sopimus ei säätele vastaostoista. Sopi-
musosapuolet sopivat keskustelevansa toi-
menpiteistä, joilla rajoitetaan vastaostosopi-
musten kummankin maan puolustusteolli-
suuden perustalle aiheuttamia haittavaiku-
tuksia. 

This Agreement does not regulate offsets.  
The Parties agree to discuss measures to 
limit any adverse effects that offset agree-
ments have on the defense industrial base of 
each country. 
 

 
4 artikla 

Tullit, verot ja maksut   

Sopimusosapuolet sopivat kansallisten la-
kiensa, määräystensä sekä kansainvälisten 
velvoitteidensa mukaisesti niiden salliessa, 
että ne vastavuoroisesti jättävät tarjouksia 
arvioitaessa ottamatta huomioon tullit, verot 
ja maksut sekä poistavat tullimaksut ja verot 
tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulu-
vilta hankinnoilta.  

ARTICLE IV 

Customs, Taxes, and Duties 

When allowed under national laws, regula-
tions, and international obligations of the 
Parties, the Parties agree that, on a recipro-
cal basis, they shall not consider customs, 
taxes, and duties in the evaluation of offers, 
and shall waive their charges for customs 
and duties for procurements to which this 
Agreement applies.  

 
5 artikla 

Hankintamenettelyt 

1. Kummankin sopimuspuolen tulee toimia 
puolustushankinnoissaan kansallisen lain-
säädäntönsä ja määräystensä ja kansanvälis-
ten velvoitteidensa mukaisesti.  
 
2. Siinä määrin kuin on mahdollista, kumpi-
kin sopimusosapuoli julkaisee tai julkaisut-
taa lakiensa, määräystensä, toimintaperiaat-
teidensa, menettelyjensä ja kansainvälisten 
velvoitteidensa mukaisesti ilmoituksen 
suunnitelluista hankinnoista jossakin ylei-
sessä viestintävälineessä. Kaikki hankintaan 
osallistumiselle asetetut ehdot on julkaistava 
riittävän ajoissa, jotta halukkaat teollisuus-
yritykset pystyvät saattamaan loppuun tar-
jousmenettelyn. Kaikissa suunniteltuja han-
kintoja koskevissa ilmoituksissa on oltava 
vähintään seuraavat tiedot: 
 
a. sopimuksen kohde; 
b. määräaika tarjouspyyntöasiakirjoja koske-
ville pyynnöille ja tarjousten jättämiselle; ja 
c. osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat ja 
niitä koskevia tietoja voi saada. 

ARTICLE V 

Procurement Procedures 

1. Each Party shall proceed with its defense 
procurements in accordance with its national 
laws and regulations and international obli-
gations.  
 
2. To the extent practicable, each Party shall 
publish, or have published, in a generally 
available communication medium a notice 
of proposed procurements in accordance 
with its laws, regulations, policies, proce-
dures, and international obligations.  Any 
conditions for participation in procurements 
shall be published in adequate time to ena-
ble interested industrial enterprises to com-
plete the bidding process.  Each notice of 
proposed procurement shall contain, at a 
minimum: 
 
 
a. The subject matter of the contract; 
b. Time limits set for requesting the solicita-
tion and for submission of offers; and 
c. An address from which solicitation docu-
ments and related information may be re-
quested. 
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3.Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on 
pyydettäessä ja omien lakiensa, määräys-
tensä, toimintaperiaatteidensa, menettely-
jensä ja kansainvälisten velvoitteidensa mu-
kaisesti toimitettava toisen sopimuspuolen 
teollisuusyrityksille jäljennökset suunnitel-
tuja hankintoja koskevista tarjouspyyntö-
asiakirjoista. Tarjouspyyntö käsittää kutsun 
osallistua tarjouskilpailuun ja lisäksi seuraa-
vat tiedot: 
 
a.  hankittavien tavaroiden tai palvelujen 
laatu ja määrä; 
b. sovellettava hankintamenettely: suljettu 
tarjousmenettely, neuvottelumenettely, tai 
jokin muu menettely; 
c. tarjouksen valintaperusteet, kuten edulli-
sin hinta tai jokin muu peruste; 
d. toimitusaikataulu; 
e.  osoite, johon tarjoukset toimitetaan, ja 
tarjousten jättämisen määräaika sekä kieli, 
jolla tarjoukset tulee laatia; 
f. sopimuksen solmivan ja tarjoajille näiden 
pyynnöstä hankinnasta tietoja antavan viran-
omaisen osoite; 
g. kaikki tarjoajilta vaadittavat taloudelliset 
edellytykset, rahalliset takuut, ja niihin liit-
tyvät tiedot; 
h. kaikki tarjoajille asetetut tekniset vaati-
mukset, takuuvaatimukset, ja niihin liittyvät 
tiedot; 
i. tarjouspyyntöasiakirjoista mahdollisesti 
vaadittava maksu ja siihen liittyvät mak-
suehdot; sekä 
j. kaikki mahdolliset muut kilpailuun osallis-
tumisen ehdot. 
k. yhteystaho hankintaprosessien valituksiin 
liittyen 
 
4. Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on 
lakiensa, määräystensä, toimintaperiaat-
teidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa 
mukaisesti pyydettäessä ilmoitettava han-
kintamenettelyn ulkopuolelle suljetuille te-
ollisuusyrityksille poissulkemisen syy(t). 
 
5. Hankinnan suorittavan sopimuspuolen on 
lakiensa, määräystensä, toimintaperiaat-
teidensa ja kansainvälisten velvoitteidensa 
mukaisesti: 

3. Upon request, and in accordance with its 
laws, regulations, policies, procedures, and 
international obligations, the procuring 
Party shall provide industrial enterprises of 
the other country copies of solicitations for 
proposed procurements.  A solicitation shall 
constitute an invitation to participate in the 
competition and shall include the following 
information: 
 
 
a. The nature and quantity of the supplies or 
services to be procured; 
b. Whether the procurement is by sealed 
bidding, negotiation, or some other proce-
dure; 
c. The basis upon which the award is to be 
made, such as by lowest price or otherwise; 
d. Delivery schedule; 
e. The address, time, and date for submitting 
offers as well as the language  in which they 
must be submitted; 
f. The address of the agency that will be 
awarding the contract and will be responsi-
ble for providing any information requested 
by offerors; 
g. Any economic requirements, financial 
guarantees, and related information required 
from suppliers; 
h. Any technical requirements, warranties, 
and related information required from sup-
pliers; 
i. The amount and terms of payment, if any, 
required to be paid for solicitation documen-
tation; 
j. Any other conditions for participation in 
the competition; and 
k. The point of contact for any complaints 
about the procurement process. 
 
4. Consistent with its laws, regulations, poli-
cies, and international obligations, the pro-
curing Party shall, upon request, inform an 
industrial enterprise that is not allowed to 
participate in the procurement process of the 
reasons why. 
 
5. Consistent with its laws, regulations, poli-
cies, and international obligations,  the pro-
curing Party shall: 
8
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5.1. sopimuksen solmimisen jälkeen viipy-
mättä ilmoitettava kaikille hävinneille tarjo-
ajalle ainakin: 
 
a. voittaneen tarjoajan nimi ja osoite; 
b. jokaisen solmitun sopimuksen hinta; ja 
c. saatujen tarjousten lukumäärä. 
 
 
5.2. Pyydettäessä ilmoitettava viipymättä 
hävinneille tarjoajille olennainen syy siihen, 
miksi heidän tarjouksensa eivät voittaneet 
tarjouskilpailua. 
 
6. Kummallakin sopimusosapuolella tulee 
olla julkistetut menettelyt missä tahansa 
hankintamenettelyn vaiheessa ilmenevien 
valitusten kuulemista ja käsittelyä varten sen 
varmistamiseksi, että sopimuksen piiriin 
kuuluvien hankintojen yhteydessä mahdolli-
sesti esitettävät valitukset voidaan ratkaista 
mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja jou-
tuisasti tarjoajan ja hankkivan sopimusosa-
puolen välillä.  

5.1. Upon award of a contract, promptly 
provide notification to each unsuccessful of-
feror that includes, at a minimum: 
 
a. The name and address of the successful 
offeror; 
b. The price of each contract award; and 
c. The number of offers received. 
  
5.2. Upon request, promptly provide unsuc-
cessful offerors pertinent information con-
cerning the reasons why they were not 
awarded a contract. 
 
6. Each Party shall have published proce-
dures for the hearing and review of com-
plaints arising in connection with any phase 
of the procurement process to ensure that, to 
the greatest extent possible, complaints aris-
ing under procurements covered by this 
Agreement shall be equitably and expedi-
tiously resolved between an offeror and the 
procuring Party.  

 
6 artikla 

Teollisuusyritysten osallistuminen 

1. Kumpikin sopimusosapuoli toimeenpanee 
tämän sopimuksen. Varmistaakseen, että so-
pimus hyödyttää molempien sopimus-
osapuolten teollisuusyrityksiä, jotka osallis-
tuvat tämän sopimuksen kattaviin hankintoi-
hin, kumpikin sopimusosapuoli tarjoaa teol-
lisuusyritykselleen tietoa liittyen tähän sopi-
mukseen.  
 
2. Kumpikin sopimusosapuoli vastaa siitä, 
että asianomaiset teollisuusyritykset omassa 
maassa saavat tiedon tästä sopimuksesta. 
 
 
3. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että 
ensisijainen vastuu liiketoimintamahdolli-
suuksien löytämisestä on kummankin maan 
teollisuusyrityksillä. 
 

ARTICLE VI 

Industry Participation 

1.  Successful implementation of this Agree-
ment shall involve both Parties.  To ensure 
that the Agreement benefits each Party’s in-
dustrial enterprises choosing to participate 
in the procurements covered by this Agree-
ment, each Party shall provide information 
concerning this Agreement to its industrial 
enterprises. 
 
2. Each Party shall be responsible for in-
forming the relevant industrial enterprises 
within its country of the existence of this 
Agreement.   
 
3. The Parties understand that primary re-
sponsibility for finding business opportuni-
ties rests with the industrial enterprises of 
each country. 
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4. Sopimuspuolet huolehtivat siitä, että 
kummankin maan hankintayksiköt ja vaati-
musten määrittelystä vastaavat yksiköt tu-
tustuvat tähän sopimukseen, jotta ne tavan-
omaisten käytäntöjensä ja menettelyjensä 
mukaisesti voivat avustaa toisen sopijapuo-
len maassa toimivia tahoja saamaan tietoa 
suunnitelluista hankinnoista, asetettavista 
vaatimuksista ja asianmukaisista asiakir-
joista. 

4. The Parties shall arrange for their respec-
tive procurement and requirements offices 
to be familiar with this Agreement so that, 
consistent with their normal practices and 
procedures, those offices may assist indus-
trial enterprises in the country of the other 
Party to obtain information concerning pro-
posed procurements, necessary qualifica-
tions, and appropriate documentation. 

 
7 artikla 

Turvallisuus, tietojen luovuttaminen ja 
vierailut   

1. Kaikki jommankumman sopimuspuolen 
tämän sopimuksen mukaisen hankintame-
nettelyn yhteydessä toimittamat turvalli-
suusluokitellut tieto tai materiaalivaihto so-
pimusosapuolten välillä tulee käyttää, tallen-
taa, varastoida, käsitellä ja suojata turvalli-
suustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun 
tiedon suojaamiseksi (GSOIA) ja Amerikan 
Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen tasa-
vallan hallituksen välillä Helsingissä 27 päi-
vänä kesäkuuta 2012 tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, joka on tullut voimaan 1 päivänä 
toukokuuta 2013.  
 
2. Kumpikin sopimusosapuoli ryhtyy kaik-
kiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaak-
seen, 
että kummankin sopimusosapuolen teolli-
suusyritykset noudattavat sovellettavia tur-
vallisuusluokitellun tiedon turvallisuutta ja 
suojaa koskevia määräyksiä. 
 
3. Kumpikin sopimusosapuoli ryhtyy kaik-
kiin käytettävissä oleviin laillisiin toimenpi-
teisiin estääkseen, ettei kolmannelle osapuo-
lelle luovuteta luottamuksella saatua luokit-
telematonta tietoa, ellei sopimusosapuoli ole 
toimittanut suostumustaan kirjallisesti tällai-
sen tiedon luovuttamiseen.  
 
4. Kumpikin sopimusosapuoli sallii toisen 
sopimusosapuolen työntekijöiden tai toisen 
sopimusosapuolen toimittajien työntekijöi-

ARTICLE VII   

Security, Release of Information, and Vis-
its 

1. Any classified information or material ex-
changed between the Parties under the pro-
visions of this Agreement shall be used, 
transmitted, stored, handled, and safe-
guarded in accordance with the Agreement 
Between the Government of the United 
States of America and the Government of 
the Republic of Finland Concerning Secu-
rity Measures for the Protection of Classi-
fied Information (GSOIA), signed at Hel-
sinki on  June 27, 2012, and entered into 
force May 1, 2013.   
 
 
2. Both Parties shall take all necessary steps 
to ensure that industrial enterprises within 
each Party’s respective country comply with 
the applicable regulations pertaining to se-
curity and safeguarding of classified infor-
mation. 
 
 
3. Each Party shall take all lawful steps 
available to it to prevent the disclosure to a 
third party of unclassified information re-
ceived in confidence from the other Party 
pursuant to this Agreement unless the Party 
that provided the information consents in 
writing to such disclosure. 
  
4. Each Party shall permit visits to its estab-
lishments, agencies, and laboratories, and 
shall not impede visits to contractor indus-
trial facilities, by employees of the other 
10
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den vierailut sen laitoksiin, virastoihin ja la-
boratorioihin eikä estä vierailuita toimittajan 
teollisuuslaitoksille edellyttäen, että molem-
mat sopimusosapuolet ovat hyväksyneet täl-
laiset vierailut ja että työntekijöillä on asian-
mukaiset turvallisuustarkastukset ja tieto-
tarve.  
 
5. Edellisen kohdan mukaiset vierailupyyn-
nöt tulee koordinoida virallisten kanavien 
kautta ja niiden on noudatettava vakiintu-
neita vastaanottavan sopimusosapuolen vie-
railumenettelyjä. Kaikkien vierailevien hen-
kilöiden tulee noudattaa isäntämaan turvalli-
suus- ja vientivalvontaa koskevia määräyk-
siä. Kaikkea vierailun aikana saatua tietoa 
tulee käsitellä ikään kuin se olisi toimitettu 
vierailevien henkilöiden edustamalle sopi-
musosapuolelle ja on tämän sopimuksen 
määräysten alaista.   

Party or by employees of the other Party’s 
contractors, provided that such visits are au-
thorized by both Parties and the employees 
have appropriate security clearances and a 
need-to-know. 
  
 
 
5. Requests for visits under the preceding 
section shall be coordinated through official 
channels and shall conform to the estab-
lished visit procedures of the host Party.  All 
visiting personnel shall comply with secu-
rity and export control regulations of the 
host country.  Any information disclosed or 
made available to authorized visiting per-
sonnel shall be treated as if supplied to the 
Party sponsoring the visiting personnel and 
shall be subject to the provisions of this 
Agreement. 

 
8 artikla 

Täytäntöönpano ja hallinnointi 

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta 
vastaava Amerikan Yhdysvaltojen hallituk-
sen viranomainen on varapuolustusministeri 
(hankinnat ja ylläpito). Suomen tasavallan 
hallituksen osalta sopimuksen täytäntöönpa-
nosta vastaa puolustusministeri, jota edustaa 
puolustusministeriön resurssipoliittisen 
osaston ylijohtaja. 
 
 
 
2. Kumpikin sopimusosapuoli nimeää oman 
maansa vastuuviranomaista edustavan yh-
teystahon. 
 
3. Kummankin sopimuspuolen vastuuviran-
omaisen edustajat tapaavat säännöllisesti ar-
vioidakseen sopimuksen täytäntöönpanon 
edistymistä. Edustajat keskustelevat hankin-
tamenettelyistä joita käytetään tukemaan te-
hokasta yhteistyötä puolustuskyvyn hankin-
noissa; he käyvät vuosittain läpi 2 artiklan 
(keskinäistä puolustusyhteistyötä ohjaavat 
periaatteet)  d kohdan 4.9 alakohdan mukai-

ARTICLE VIII 

Implementation and Administration 

1. The Under Secretary of Defense (Acqui-
sition & Sustainment) shall be the responsi-
ble authority in the Government of the 
United States of America for implementa-
tion of this Agreement.  The Minister of De-
fense, represented by the Director General 
of the Resource Policy Department, shall be 
the responsible authority in the Government 
of the Republic of Finland for implementa-
tion of this Agreement.  
 
2. Each Party shall designate points of con-
tact to represent its responsible authority.   
 
 
3. The representatives of each Party’s re-
sponsible authority shall meet on a regular 
basis to review progress in implementing 
this Agreement.  The representatives shall 
discuss procurement methods used to sup-
port effective co-operation in the acquisition 
of defense capability; annually review the 
procurement statistics exchanged as agreed 
under subparagraph 4.9. of Article II (Prin-
11
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sesti vaihdettavat hankintatilastonsa, tunnis-
tavat minkä tahansa sopimuksen  kohdan so-
vellettavuuteen mahdollisesti vaikuttavat tu-
levat ja toteutuneet kansallisten lakien, mää-
räysten, toimintaohjeiden, menettelyjen tai 
kansainvälisten velvoitteiden muutokset 
sekä pohtivat muita sopimuksen kannalta 
merkityksellisiä kysymyksiä. 
 
4. Kummankin sopimuspuolen tulee tarvitta-
essa arvioida tämän sopimuksen periaatteet 
ja velvollisuudet oman maansa kansalliseen 
lainsäädäntöön, määräyksiin, toimintaperi-
aatteisiin tai sitä sitoviin kansainvälisiin vel-
voitteisiin, mukaan lukien muutkin kuin Eu-
roopan unionin direktiivit ja asetukset, teh-
tyjen muutosten valossa, ja neuvotella toisen 
sopimuspuolen kanssa päättääkseen yhdessä 
sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta. 
 
5. Kumpikin sopimusosapuoli pyrkii välttä-
mään tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa 
olevia sitoumuksia. Jos jompikumpi sopi-
musosapuoli uskoo mainitunlaisen ristirii-
dan syntyneen, sopimuspuolet sopivat neu-
vottelevansa keskenään ratkaisun löytä-
miseksi. 

ciples Governing Mutual Defense Procure-
ment Cooperation) of this Agreement; iden-
tify any prospective or actual changes in na-
tional laws, regulations, policies, proce-
dures, or international obligations that might 
affect the applicability of any understand-
ings in this Agreement; and consider any 
other matters relevant to this Agreement.    
 
4. Each Party shall, as necessary, review the 
principles and obligations established under 
this Agreement in light of any subsequent 
changes to its national laws, regulations, 
policies, and international obligations, in-
cluding but not limited to European Union 
directives and regulations, and shall consult 
with the other Party to decide jointly 
whether this Agreement should be amended.  
 
 
5. Each Party shall endeavor to avoid com-
mitments that could conflict with this 
Agreement.  If either Party believes that 
such a conflict has occurred, the Parties 
agree to consult to seek resolution. 
 

 
9 artikla 

Liitteet ja muutokset  

1. Tähän sopimukseen voidaan lisätä liitteitä 
sopimusosapuolten kirjallisella sopimuk-
sella. Mahdollisia liitteitä pidetään tämän 
sopimuksen erottamattomina osina. Ristirii-
dan tapahtuessa tämän sopimuksen tai sen 
liitteiden artikloissa sopimuksen kielellä on 
etusija.  
 
 
2.  Tätä sopimusta (mahdollisine) liitteineen, 
voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjalli-
sella sopimuksella. 

ARTICLE IX 

Annexes and Amendments 

1. Annexes may be added to this Agreement 
by written agreement of the Parties.  In the 
event of a conflict between an Article of this 
Agreement and any of its Annexes, the lan-
guage in the Agreement shall prevail. Such 
annexes shall be incorporated into this 
Agreement and considered an integral part 
thereof. 
 
2. This Agreement, including its Annexes (if 
any), may be amended by written agreement 
of the Parties.  

 
10 artikla 

Sopimuksen voimaantulo, kesto ja päätty-
minen  

ARTICLE X 

Entry Into Force, Duration, and Termi-
nation 
12
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1. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päi-
vänä, kun Suomen tasavallan hallitus toimit-
taa kirjallisen ilmoituksen diplomaattisia ka-
navia pitkin Amerikan Yhdysvaltojen halli-
tukselle, että se on saattanut päätökseen so-
pimuksen voimaantulon edellyttämät kan-
sallisen lainsäädännön mukaiset toimenpi-
teet. Tämä sopimus on voimassa kymmenen 
vuotta. Kumpikin sopimusosapuoli voi irti-
sanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti toiselle sopimusosapuolelle.  So-
pimus päättyy kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta.  
 
2. Tämän sopimuksen irtisanominen ei tule 
vaikuttaa sinä aikana solmittuihin sopimuk-
siin. 
 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edusta-
jat, hallitustensa siihen asianmukaisesti val-
tuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän so-
pimuksen kahtena alkuperäiskappaleena 
englannin kielellä. 
 
TEHTY, kahtena englanninkielisenä kappa-
leena.   

1. This Agreement shall enter into force on 
the date the Government of the Republic of 
Finland provides written notification 
through diplomatic channels to the Govern-
ment of the United States of America that it 
has fulfilled its internal procedures neces-
sary for this Agreement to enter into force.  
This Agreement shall remain in force for ten 
years.  This Agreement may be terminated 
by either Party upon six months prior writ-
ten notice to the other Party. 
 
 
 
2. Termination of this Agreement shall not 
affect contracts entered into during the term 
of this Agreement.    
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 
being duly authorized by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
 
DONE, in duplicate, in the English lan-
guage. 
 
in two originals in the English language.    

 
AMERIKAN YHDYSVALTOJEN   
HALLITUKSEN PUOLESTA  
  
Patrick M. Shanahan 
 
Päiväys: 26.11.2018 
 
Paikka: Washington, Amerikan Yhdysvallat  
                         
 
SUOMEN TASAVALLAN  
HALLITUKSEN PUOLESTA 
 
Jussi Niinistö                                                     
 
Päiväys: 19.10.2018                                          
 
Paikka: Helsinki. Finland                                  

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Patrick M. Shanahan 
 
Date: 26.11.2018  
 
Place: Washington, United States of Amer-
ica   
 
FOR THE GOVERNMENT OF THE RE-
BUBLIC OF FINLAND  
 
Jussi Niinistö                                                    
 
Date: 19.10.2018 
 
Place Helsinki. Finland                                    
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ILMOITUS 
 
Suomen tasavallan hallituksella on kunnia 
ilmoittaa Amerikan Yhdysvaltojen hallituk-
selle, että sopimuksen voimaantulon edellyt-
tämät kansallisen lainsäädännön mukaiset 
toimenpiteet on saatettu päätökseen ja että 
tämä sopimus näin ollen astuu voimaan [li-
sää päivä - 30 päivän kuluttua siitä, kun 
Suomen hallituksen valtuuttama edustaja on 
allekirjoittanut sopimuksen alla olevan mu-
kaisesti].  
 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
 
 
Päiväys: ____________ Paikka:  

NOTIFICATION 
 
The Government of the Republic of Finland 
hereby notifies the Government of the 
United States of America that it has com-
pleted its national measures necessary for 
this Agreement to enter into force, and that 
this Agreeement shall thereby enter into 
force on   _________________ [enter date 
30 days after date of signature below by 
Finnish official]. 
 
FOR THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF FINLAND 
 
 
Date: _____________ Place:  
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