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L a k i

N:o 796

työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työ- ja elinkeinokeskukset sekä työ- ja
elinkeinotoimistot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalalla toimii aluehallinnon yksikköinä
elinkeinojen, työmarkkinoiden, maahanmuu-
ton, maaseudun sekä seudullisen työ- ja elin-
keinopoliittisen yhteistyön kehittämistä var-
ten työ- ja elinkeinokeskuksia.

Keskusten alaisina paikallishallinnon vi-
ranomaisina toimii työmarkkinoiden toimi-
vuuden edistämiseksi, elinkeinojen ja yritys-
ten palvelemiseksi sekä seudullisen työ- ja
elinkeinopoliittisen yhteistyön kehittämiseksi
työ- ja elinkeinotoimistoja. Toimistot perus-
taa ja lakkauttaa sekä niiden toimipaikat mää-
rää keskus.

Keskukset ja toimistot toimivat toimi-
alueensa ulkopuolella usean keskuksen tai
toimiston verkostossa ja yhteistyössä muiden
viranomaisten, organisaatioiden ja asiakkai-
den kanssa.

2 §

Keskuksen tehtävät

Keskuksen tehtävänä on rahoitus-, koulu-
tus-, kehittämis- ja muista palveluista huoleh-
timalla toimialueellaan:

1) edistää erityisesti pienten ja keskisuur-
ten yritysten toimintaa, toimintaedellytyksiä
ja kansainvälistymistä sekä työmarkkinoiden
toimivuutta, työvoiman saatavuutta, työlli-
syyttä ja siihen liittyvää maahanmuuttoa sekä
maahanmuuttajien kotouttamista;

2) edistää elinkeinojen innovaatioperus-
teista kehitystä ja huolehtia Tekes — tekno-
logian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen
(Tekes) tehtävistä sekä edistää kansallisen
teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoittei-
den alueellista toteutumista;

3) edistää maatilataloutta ja energia-asioi-
ta, kalataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja
sekä valvoa niitä koskevien säännösten nou-
dattamista;

4) hoitaa muut tehtävät, jotka keskukselle
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on erikseen säädetty tai jotka työ- ja elinkei-
noministeriö on määrännyt.

3 §

Keskuksen ohjaus ja valvonta

Keskuksen yleishallinnollinen ohjaus ja
valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeri-
ölle.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainmi-
nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö, Te-
kes, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
sekä Maaseutuvirasto ohjaavat ja valvovat
keskuksen toimintaa omilla toimialoillaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi määrätä
keskuksen erikoistumaan ja hoitamaan tehtä-
viä myös keskuksen toimialueen ulkopuo-
lella.

Työ- ja elinkeinoministeriö sovittaa yhteen
työ- ja elinkeinoministeriön, sisäasiainminis-
teriön, maa- ja metsätalousministeriön, Teke-
sin, Eviran ja Maaseutuviraston ohjauksen.

4 §

Keskuksen johtaminen ja ratkaisuvalta

Keskuksella on johtaja. Johtaja johtaa kes-
kuksen toimintaa sekä vastaa työ- ja elinkei-
noministeriön keskukselle asettamien tulosta-
voitteiden saavuttamisesta sekä Maaseutuvi-
raston ja keskuksen välillä tehdyn maksajavi-
rastosopimuksen toteuttamisesta.

Johtaja tai muu virkamies, jolle on säädetty
tai työjärjestyksessä määrätty päätösvalta,
ratkaisee keskuksen päätettävät asiat. Johtaja
voi kuitenkin pidättää itsellään päätösvallan
asiassa, jonka virkamies työjärjestyksen mu-
kaan saisi ratkaista.

5 §

Keskuksen työjärjestys

Keskuksen johtaja vahvistaa työjärjestyk-
sen. Keskuksen työjärjestyksellä annetaan
tarkemmat määräykset:

1) keskuksen organisaatiosta;
2) ratkaisuvallan käytöstä;
3) päätöksentekomenettelystä;
4) keskuksen yhteydessä toimivista yhteis-

työryhmistä;

5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista
asioista.

6 §

Tarkemmat säännökset keskuksesta

Keskuksen virkojen kelpoisuusvaatimuk-
sista ja virkoihin nimittämisestä on voimassa,
mitä valtion virkamieslaissa (750/1994) sää-
detään. Näistä seikoista, keskusten lukumää-
rästä, toimialueista, organisaatiosta, keskuk-
sen yhteydessä toimivista neuvottelu- ja toi-
mikunnista, johtamisesta, keskuksen virka-
miehen virkavapauden myöntämisestä ja si-
jaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuo-
mioistuimissa ja virastoissa säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Toimiston tehtävät

Toimiston tehtävänä on:
1) edistää työvoiman saatavuuden turvaa-

mista ja työllisyyden parantamista;
2) toimeenpanna julkinen työvoimapal-

velu;
3) edistää maahanmuuttajien kotoutumista;
4) tarjota yrityspalveluihin liittyvää neu-

vontaa;
5) hoitaa muut sille säädetyt tai keskuksen

sille määräämät tehtävät.

8 §

Toimiston ohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa stra-
tegian, asettaa tulostavoitteet ja antaa ohjeet,
joiden mukaisesti keskus ohjaa toimistoja.

9 §

Toimiston johtaminen ja ratkaisuvalta

Toimiston päällikkönä on työ- ja elinkei-
notoimiston johtaja. Työ- ja elinkeinotoimis-
ton johtaja johtaa toimiston toimintaa ja vas-
taa keskuksen sille asettamien tulostavoittei-
den saavuttamisesta.

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja tai muu
virkamies, jolle on säädetty tai työjärjestyk-
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sessä määrätty päätösvalta, ratkaisee toimis-
ton päätettävät asiat. Työjärjestyksellä voi-
daan siirtää ratkaisuvaltaa muille virkamie-
hille.

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja voi kui-
tenkin pidättää itsellään päätösvallan asiassa,
jonka virkamies työjärjestyksen mukaan saisi
ratkaista.

10 §

Toimiston työjärjestys

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja vahvis-
taa toimiston työjärjestyksen. Toimiston työ-
järjestyksellä annetaan tarkemmat määräyk-
set:

1) toimiston organisaatiosta;
2) ratkaisuvallan käytöstä;
3) päätöksentekomenettelystä;
4) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista

asioista.

11 §

Tarkemmat säännökset toimistosta

Toimiston virkojen kelpoisuusvaatimuk-
sista ja virkoihin nimittämisestä on voimassa,
mitä valtion virkamieslaissa säädetään.
Näistä seikoista, toimiston virkoihin nimittä-
misestä, toimiston virkamiehen virkavapau-

den myöntämisestä ja sijaisuudesta sekä val-
tion edustamisesta tuomioistuimissa ja viras-
toissa säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan työvoima- ja elinkei-
nokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997
annettu laki (23/1997) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

13 §

Siirtymäsäännökset

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan työvoima- ja elinkei-
nokeskukseen, viittauksen on katsottava tar-
koittavan tämän lain mukaista työ- ja elinkei-
nokeskusta, jollei tästä laista muuta johdu.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan työvoimatoimistoon,
viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän
lain mukaista työ- ja elinkeinotoimistoa,
jollei tästä laista muuta johdu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Cronberg
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L a k i

N:o 797

julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisista hankinnoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (348/2007)

liitteet seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Cronberg

HE 150/2008
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Liite A 
 

ENSISIJAISET PALVELUT1 

Ryh-

mät  

Palvelujen kuvaus  CPC- viitenumero2 CPV- viitenumero  

1  Huolto- ja korjauspalvelut  6112, 6122, 633, 886 50100000-6 — 50884000-5  

(paitsi 50310000-1 — 50324200-4 

ja 50116510-9, 

50190000-3, 50229000-6, 

50243000-0) ja 

51000000-9 — 51900000-1 

2  Maakuljetuspalvelut3, myös 

panssariautopalvelut ja kurii-

ripalvelut, paitsi postinkulje-

tus  

712 (paitsi 71235), 

7512, 87304  

60100000-9 — 60183000-4 (paitsi 

60160000-7, 60161000-4, 

60220000-6), ja 

64120000-3 — 64121200-2 

3  Ilmaliikenteen henkilö- ja ta-

varankuljetuspalvelut, paitsi 

postinkuljetus  

73 (paitsi 7321)  60410000-5 — 60424120-3 

(paitsi 60411000-2, 60421000-5), ja 

60500000-3, 

60440000-4 — 60445000-9 

4  Maaliikenteen4 ja ilmaliiken-

teen postinkuljetus  

71235, 7321  60160000-7, 60161000-4, 

60411000-2, 60421000-5 

5  Teleliikennepalvelut  752  64200000-8 — 64228200-2, 

72318000-7, ja 

72700000-7 — 72720000-3 

6  Rahoituspalvelut: 

a) vakuutuspalvelut 

b) pankki- ja sijoituspalvelut 5 

ex 81, 812, 814  66100000-1 — 66720000-3 

7  Tietojenkäsittelypalvelut ja 

niihin liittyvät palvelut  

84  50310000-1 — 50324200-4, 

72000000-5 — 72920000-5 

(paitsi 72318000-7 ja  

72700000-7 —72720000-3), 

79342410-4 

8  Tutkimus- ja kehittämispalve-

lut 6 

 

 

85  73000000-2 — 73436000-7  

(paitsi 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

                                                 

1 Jos CPV:n ja CPC:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan CPC- nimikkeistöä. 
2 CPC- nimikkeistöä (väliaikainen) käytetty direktiivin 92/50/ETY soveltamisalan määrittelyyn. 
3 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut. 
4 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut. 
5 Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, myyntiin, ostoon tai siirtoon liittyvät  

rahoituspalvelut sekä keskuspankkipalvelut.  Ei sovelleta myöskään maan, olemassa olevien rakennusten tai muun 

kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia kos-

keviin palveluihin; tätä lakia sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai vuokrasopimuksen 

kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin rahoituspalveluihin. 
6 Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalvelut kuin ne, joiden hyöty koituu yksinomaan hankintayksikön käytettä-

väksi tämän omassa toiminnassa ja joiden osalta hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. 
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9  Laskentatoimen palvelut, ti-

lintarkastus- ja kirjanpitopal-

velut  

862  79210000-9 — 79223000-3 

10  Markkinatutkimus- ja otanta-

tutkimuspalvelut  

864  79300000-7 — 79330000-6, ja 

79342310-9, 79342311-6 

11  Liikkeenjohdon konsulttipal-

velut7 ja niihin liittyvät palve-

lut  

865, 866  73200000-4 — 73220000-0, 

79400000-8 — 79421200-3 

ja 

79342000-3, 79342100-4, 

79342300-6, 79342320-2, 

79342321-9, 79910000-6, 

79991000-7, 98362000-8 

12  Arkkitehtipalvelut; tekniset 

suunnittelupalvelut ja tekniset 

kokonaispalvelut; kaupunki-

suunnittelu- ja maisemasuun-

nittelupalvelut; edellisiin liit-

tyvät tieteelliset ja tekniset 

konsulttipalvelut; tekniset tes-

taus- ja analysointipalvelut  

867  71000000-8 — 71900000-7 (paitsi 

71550000-8) ja 79994000-8 

13  Mainospalvelut  871  79341000-6 — 79342200-5 

(paitsi 79342000-3 ja 79342100-4) 

14  Rakennusten puhtaanapito-

palvelut ja isännöinti- ja kiin-

teistönhoitopalvelut  

874, 82201- 82206  70300000-4 — 70340000-6, ja 

90900000-6 — 90924000-0 

15  Palkkio- tai sopimusperustai-

set julkaisu- ja painamispal-

velut  

88442  79800000-2 — 79824000-6, 

79970000-6 — 79980000-7 

16  Jätevesi- ja jätehuoltopalve-

lut:  

puhtaanapito ja vastaavat pal-

velut  

94  90400000-1 — 90743200-9 (paitsi 

90712200-3) 

90910000-9 — 90920000-2 ja 

50190000-3, 50229000-6, 

50243000-0 

 

                                                 

7 Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut. 
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Liite B 
 

TOISSIJAISET PALVELUHANKINNAT 

Ryh-

mät  

Palvelujen kuvaus  CPC- viitenumero  CPV- viitenumero  

17  Hotelli- ja ravintolapalvelut  64  55100000-1 — 55524000-9, ja 

98340000-8 — 98341100-6 

18  Rautatiekuljetuspalvelut  711  60200000-0 — 60220000-6 

19  Vesikuljetuspalvelut  72  60600000-4 — 60653000-0, ja 

63727000-1— 63727200-3 

20  Tuki- ja avustavat kuljetuspal-

velut  

74  63000000-9 — 63734000-3 

(paitsi 63711200-8, 63712700-0, 

63712710-3,  

ja 63727000-1  —  63727200-3), 

ja 98361000-1 

21  Oikeudelliset palvelut  861  79100000-5 — 79140000-7 

22  Työnvälitys- ja henkilöstön-

hankintapalvelut8 

872  79600000-0 — 79635000-4 

(paitsi 79611000-0, 79632000-3, 

79633000-0), ja 

98500000-8 — 98514000-9 

23  Tutkinta- ja turvallisuuspalve-

lut, paitsi panssariautopalvelut  

873 (paitsi 87304)  79700000-1 — 79723000-8 

24  Koulutuspalvelut ja ammatilli-

set koulutuspalvelut  

92  80100000-5 — 80660000-8 (paitsi 

80533000-9, 80533100-0, 

80533200-1) 

25  Terveydenhoito- ja sosiaali-

palvelut  

93  79611000-0, ja  

85000000-9 — 85323000-9 

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2) 

26  Virkistys-, kulttuuri- ja urhei-

lupalvelut 9 

96  79995000-5 — 79995200-7, ja 

92000000-1— 92700000-8 

(paitsi 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

27  Muut palvelut   

 
 

 

                                                 

8 Paitsi työsopimukset. 
9 Paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koske-

vat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat sopimukset. 
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Liite C 

 

                                                                            NACE 10  

Pääluokka F  RAKENTAMINEN  

2-

numero 

taso  

3-

numero 

taso  

4-

numero 

taso  

Kuvaus  Huomautukset  

CPV- koodi  

45    Rakentaminen  Tälle kaksinumerotasolle kuu-

luu:  

uudisrakentaminen, entisöinti ja 

tavanomainen korjaaminen  

 

45000000  

 45.1   Rakennusalueen 

pohjarakentaminen 

 45100000  

  45.11  Rakennusten pur-

ku ja raivaus; 

maansiirto  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

 

− rakennusten ja muiden raken-

teiden purku 

− rakennusalueen raivaus 

− maansiirto: rakennusalueen 

maankaivuu, täyttö- ja tasaus-

työt, ojankaivuu, louhintatyöt, 

räjäytystyöt jne. 

− maaperän rakentaminen kai-

vostoimintaa varten: 

− irtomaan poisto ja muut 

kaivosten ja kaivosalueiden 

perustyöt ja esirakentaminen. 

 

Tälle nelinumerotasolle kuuluu 

myös:  

− rakennusalueen salaojitustyöt  

− maa- tai metsätalousmaan oji-

tus  

45110000  

  45.12  Koeporaus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− koeporaus, koekairaus ja näyt-

teenotto rakennus-, geofysikaali-

siin, geologisiin tai vastaaviin 

tarkoituksiin  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

 − öljy- tai kaasulähteiden  

poraus, vrt. 11.20  

− vesikaivon poraus, vrt. 45.25  

45120000  

                                                 

10 Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston asetus 

(ETY) N:o 3037/90 (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella 

(ETY) N:o 761/93 (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1). Jos CPV:n ja NACE:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan 

NACE-nimikkeistöä. 
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− kuilun syvennys, vrt. 45.25 

− öljy- ja kaasukenttien tutki-

mus, geofysikaalinen, geologi-

nen ja seisminen tutkimus, vrt. 

74.20  

 45.2   Rakennusten tai 

niiden osien raken-

taminen  

 45200000  

  45.21  Rakennustyöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− kaikenlaisten rakennusten ra-

kentaminen  

− maa- ja vesirakennustyöt: 

− siltojen, myös eritasotei-

den, tunneleiden, metrotun-

neleiden rakentaminen 

− putkijohtojen, tietoliiken-

nekaapelien ja voimalinjojen 

kaukoverkostojen rakentami-

nen 

− putkijohtojen, tietoliiken-

nekaapelien ja voimalinjojen 

kunnallisverkostojen raken-

taminen; siihen liittyvät 

asennustyöt 

− tehdasvalmisteisten raken-

nusten kokoaminen ja pystyt-

täminen rakennuspaikalla  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

− öljyn ja kaasun tuotantoon liit-

tyvät palvelut, vrt. 11.20 

− itsevalmistetuista, muista kuin 

betonisista osista koostuvien ko-

konaisten valmiiden rakenteiden 

pystyttäminen, vrt. 20, 26, 28  

− urheilukenttien, uima-altaiden, 

urheilusalien, tenniskenttien, 

golfratojen ja muiden urheilu-

alueiden rakentaminen lukuun 

ottamatta rakennusten pystyttä-

mistä, vrt. 45.23 rakennusasen-

nus, vrt. 45.3  

− rakennusten viimeistely, vrt. 

45.4  

− arkkitehti- ja insinööripalve-

lut, vrt. 74.20 

 − rakentamisen projektinhallin-

ta, vrt. 74.20  

45210000 

Paitsi: 

45213316 

45220000 

45231000 

45232000  



 N:o 797  

  

 

2462

  45.22  Kattorakenteiden 

pystyttäminen ja 

kattaminen  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− kattorakenteiden asennustyöt 

− katteiden asennustyöt 

− vesitiivistystyöt  

 

45261000 

 

  45.23  Teiden, katujen, 

lentokenttien ja 

urheilualueiden  

rakentaminen  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− teiden, katujen, muiden ajo-

neuvoille ja jalankulkijoille tar-

koitettujen liikenneväylien ra-

kentaminen 

− rautateiden rakentaminen 

− kiitoratojen rakentaminen 

− urheilukenttien, uima-altaiden, 

urheilusalien,  tenniskenttien, 

golfratojen ja muiden urheilu-

alueiden rakentaminen lukuun 

ottamatta rakennusten pystyttä-

mistä 

−ajoratamerkintöjen maalaustyöt 

teillä ja paikoitusalueilla  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

−alustavat maansiirtotyöt, vrt. 

45.11  

45212212 ja 

DA03 

45230000 

paitsi: 

45231000 

45232000 

45234115 

  45.24  Vesirakentaminen  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

seuraavat rakennustyöt: 

− vesiväylien, satamien ja joki-

en, huvivenesatamien, sulkujen 

jne. rakentaminen 

− patojen ja aallonmurtajien ra-

kentaminen 

− ruoppaustyöt 

− vedenalaiset rakennustyöt 

45240000  

  45.25  Muu rakentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− erilaisille rakenteille yhteiseen 

piirteeseen erikoistunut raken-

taminen, joka edellyttää erityis-

taitoja tai -laitteita: 

− perustuksien rakentami-

nen, mukaan lukien paalu-

tustyöt 

− kaivojen poraus ja raken-

taminen, kuilun syvennys  

− muiden kuin itsevalmis-

tettujen teräsrunkoraken-

teiden pystyttäminen  

− teräksen taivuttaminen 

− muuraustyöt ja katukive-

yksen laskeminen 

45250000 

45262000 
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 − rakennustelineiden ja 

työtasojen asentaminen ja 

purku, mukaan lukien teli-

neiden ja tasojen vuokraus 

- savupiippujen ja teolli-

suusuunien pystytys 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− rakennustelineiden vuokraus 

ilman asennusta ja purkamista, 

vrt. 71.32  

 

 45.3   Rakennusasennus 

  

 45300000  

  45.31  Sähköjohtojen ja -

laitteiden asennus  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− seuraavien laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen:  

− sähköjohdot ja - laitteet 

− tietoliikennejärjestelmät 

− sähkölämmitysjärjestelmät 

− taloantennit  

− palohälyttimet 

− varashälyttimet  

− hissit ja liukuportaat  

− ukkosenjohdattimet jne.  

 

45213316 

45310000 

Paitsi: 

45316000 

  45.32  Eristystyöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− lämpö-, ääni- tai tärinäeristei-

den rakennusasennus tai niiden 

muu rakentaminen 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

− vesitiivistystyöt, vrt. 45.22  

45320000 

 

  45.33  Putkityöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− seuraavien laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen: 

− vesi- ja viemärilaitteet ja -

kalusteet, 

− kaasulaitteet 

− lämmitys-, tuuletus-, jääh-

dytys- tai ilmastointilaitteet 

ja - putket 

− palosammutusjärjestelmät 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− sähkölämmitysjärjestelmien  

asennus, vrt. 45.31  

45330000  
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  45.34  Muu asentaminen  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− valaistus- ja merkinantolait-

teistojen asennus teille, rautateil-

le, lentokentille ja satamiin 

− muualla luokittelemattomien 

laitteiden ja laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen  

 

45234115 

45316000 

45340000 

 45.4   Rakennusten vii-

meistely  

 

 45400000 

  45.41  Rappaus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten tai muiden raken-

teiden sisä- tai ulkopintojen rap-

paustyöt laastilla tai stukilla sekä 

vastaavilla rappausaineilla  

 

45410000 

  45.42  Rakennuspuusepän 

asennustyöt  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− muiden kuin itsevalmistettu-

jen, puusta tai muista aineista 

valmistettujen ovien, ikkunoi-

den, oven- ja ikkunankarmien, 

sovitettujen keittiöiden, portaik-

kojen, myymäläkalusteiden 

asennus 

 − sisätilojen viimeistelytyöt ku-

ten sisäkattojen päällystys, sei-

nien panelointi, siirrettävien vä-

liseinien asennus jne. 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− parketin ja muiden puisten lat-

tiapäällysteiden asennus, vrt. 

45.43  

45420000  

  45.43  Lattianpäällystys 

ja seinien verhoilu  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten tai muiden raken-

teiden päällystäminen tai laatoit-

taminen: 

− keraamisilla, betonisilla 

tai kivisillä seinä- tai lattia-

tiilillä  

tai - kivillä 

− parketilla tai muulla pui-

sella lattiapäällysteellä 

− kokolattiamatoilla tai li-

noleumilla, myös kumisel-

la tai muovisella lattiapääl-

lysteellä 

45430000 
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− mosaiikkisilla, marmori-

silla, graniittisilla tai lius-

kekivisillä seinä- tai lattia-

päällysteillä 

− tapetilla  

 

  45.44  Maalaus ja lasitus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten sisä- ja ulkomaa-

laus 

− muiden rakenteiden ulkomaa-

laus 

− lasien, peilien jne. asennus 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− ikkunoiden asennus, vrt. 45.42  

45440000 

  45.45  Muu rakennusten 

viimeistely  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− yksityisten uima-altaiden ra-

kentaminen 

− rakennusten ulkopintojen puh-

distaminen höyryllä, hiekkapu-

haltamalla ja vastaavalla tavalla 

− muut muualla luokittelemat-

tomat rakennusten viimeistely-

työt  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

rakennusten ja muiden  

− rakenteiden siivous, vrt. 74.70  

45212212 ja 

DA04 

45450000 

 45.5   Rakennus- tai pur-

kulaitteiden vuok-

raus käyttäjineen  

 45500000  

  45.50  Rakennus- tai pur-

kulaitteiden vuok-

raus käyttäjineen  

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

− rakennus- tai purkukoneiden  

ja - laitteiden vuokraus ilman 

käyttäjää, vrt. 71.32  

45500000 
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Liite A 
 

ENSISIJAISET PALVELUT1 

Ryh-

mät  

Palvelujen kuvaus  CPC- viitenumero2 CPV- viitenumero  

1  Huolto- ja korjauspalvelut  6112, 6122, 633, 886 50100000-6 — 50884000-5  

(paitsi 50310000-1 — 50324200-4 

ja 50116510-9, 

50190000-3, 50229000-6, 

50243000-0) ja 

51000000-9 — 51900000-1 

2  Maakuljetuspalvelut3, myös 

panssariautopalvelut ja kurii-

ripalvelut, paitsi postinkulje-

tus  

712 (paitsi 71235), 

7512, 87304  

60100000-9 — 60183000-4 (paitsi 

60160000-7, 60161000-4, 

60220000-6), ja 

64120000-3 — 64121200-2 

3  Ilmaliikenteen henkilö- ja ta-

varankuljetuspalvelut, paitsi 

postinkuljetus  

73 (paitsi 7321)  60410000-5 — 60424120-3 

(paitsi 60411000-2, 60421000-5), ja 

60500000-3, 

60440000-4 — 60445000-9 

4  Maaliikenteen4 ja ilmaliiken-

teen postinkuljetus  

71235, 7321  60160000-7, 60161000-4, 

60411000-2, 60421000-5 

5  Teleliikennepalvelut  752  64200000-8 — 64228200-2, 

72318000-7, ja 

72700000-7 — 72720000-3 

6  Rahoituspalvelut: 

a) vakuutuspalvelut 

b) pankki- ja sijoituspalvelut 5 

ex 81, 812, 814  66100000-1 — 66720000-3 

7  Tietojenkäsittelypalvelut ja 

niihin liittyvät palvelut  

84  50310000-1 — 50324200-4, 

72000000-5 — 72920000-5 

(paitsi 72318000-7 ja  

72700000-7 —72720000-3), 

79342410-4 

8  Tutkimus- ja kehittämispalve-

lut 6 

 

 

85  73000000-2 — 73436000-7  

(paitsi 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

                                                 

1 Jos CPV:n ja CPC:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan CPC- nimikkeistöä. 
2 CPC- nimikkeistöä (väliaikainen) käytetty direktiivin 92/50/ETY soveltamisalan määrittelyyn. 
3 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut. 
4 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut. 
5 Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, myyntiin, ostoon tai siirtoon liittyvät rahoi-

tuspalvelut sekä keskuspankkipalvelut.  Ei sovelleta myöskään maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiin-

teän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia koske-

viin palveluihin; tätä lakia sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai vuokrasopimuksen kans-

sa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin rahoituspalveluihin. 
6 Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalvelut kuin ne, joiden hyöty koituu yksinomaan hankintayksikön käytettä-

väksi tämän omassa toiminnassa ja joiden osalta hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. 
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9  Laskentatoimen palvelut, ti-

lintarkastus- ja kirjanpitopal-

velut  

862  79210000-9 — 79223000-3 

10  Markkinatutkimus- ja otanta-

tutkimuspalvelut  

864  79300000-7 — 79330000-6, ja 

79342310-9, 79342311-6 

11  Liikkeenjohdon konsulttipal-

velut7 ja niihin liittyvät palve-

lut  

865, 866  73200000-4 — 73220000-0, 

79400000-8 — 79421200-3 

ja 

79342000-3, 79342100-4, 

79342300-6, 79342320-2, 

79342321-9, 79910000-6, 

79991000-7, 98362000-8 

12  Arkkitehtipalvelut; tekniset 

suunnittelupalvelut ja tekniset 

kokonaispalvelut; kaupunki-

suunnittelu- ja maisemasuun-

nittelupalvelut; edellisiin liit-

tyvät tieteelliset ja tekniset 

konsulttipalvelut; tekniset tes-

taus- ja analysointipalvelut  

867  71000000-8 — 71900000-7 (paitsi 

71550000-8) ja 79994000-8 

13  Mainospalvelut  871  79341000-6 — 79342200-5 

(paitsi 79342000-3 ja 79342100-4) 

14  Rakennusten puhtaanapito-

palvelut ja isännöinti- ja kiin-

teistönhoitopalvelut  

874, 82201- 82206  70300000-4 — 70340000-6, ja 

90900000-6 — 90924000-0 

15  Palkkio- tai sopimusperustai-

set julkaisu- ja painamispal-

velut  

88442  79800000-2 — 79824000-6, 

79970000-6 — 79980000-7 

16  Jätevesi- ja jätehuoltopalve-

lut:  

puhtaanapito ja vastaavat pal-

velut  

94  90400000-1 — 90743200-9 (paitsi 

90712200-3) 

90910000-9 — 90920000-2 ja 

50190000-3, 50229000-6, 

50243000-0 

 

                                                 

7 Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut. 
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Liite B 
 

TOISSIJAISET PALVELUHANKINNAT 

Ryh-

mät  

Palvelujen kuvaus  CPC- viitenumero  CPV- viitenumero  

17  Hotelli- ja ravintolapalvelut  64  55100000-1 — 55524000-9, ja 

98340000-8 — 98341100-6 

18  Rautatiekuljetuspalvelut  711  60200000-0 — 60220000-6 

19  Vesikuljetuspalvelut  72  60600000-4 — 60653000-0, ja 

63727000-1— 63727200-3 

20  Tuki- ja avustavat kuljetuspal-

velut  

74  63000000-9 — 63734000-3 

(paitsi 63711200-8, 63712700-0, 

63712710-3,  

ja 63727000-1  —  63727200-3), 

ja 98361000-1 

21  Oikeudelliset palvelut  861  79100000-5 — 79140000-7 

22  Työnvälitys- ja henkilöstön-

hankintapalvelut8 

872  79600000-0 — 79635000-4 

(paitsi 79611000-0, 79632000-3, 

79633000-0), ja 

98500000-8 — 98514000-9 

23  Tutkinta- ja turvallisuuspalve-

lut, paitsi panssariautopalvelut  

873 (paitsi 87304)  79700000-1 — 79723000-8 

24  Koulutuspalvelut ja ammatilli-

set koulutuspalvelut  

92  80100000-5 — 80660000-8 (paitsi 

80533000-9, 80533100-0, 

80533200-1) 

25  Terveydenhoito- ja sosiaali-

palvelut  

93  79611000-0, ja  

85000000-9 — 85323000-9 

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2) 

26  Virkistys-, kulttuuri- ja urhei-

lupalvelut 9 

96  79995000-5 — 79995200-7, ja 

92000000-1— 92700000-8 

(paitsi 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

27  Muut palvelut   

 
 

 

                                                 

8 Paitsi työsopimukset. 
9 Paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koske-

vat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat sopimukset. 
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Liite C 

 

                                                                            NACE 10  

Pääluokka F  RAKENTAMINEN  

2-

numero 

taso  

3-

numero 

taso  

4-

numero 

taso  

Kuvaus  Huomautukset  

CPV- koodi  

45    Rakentaminen  Tälle kaksinumerotasolle kuuluu:  

uudisrakentaminen, entisöinti ja 

tavanomainen korjaaminen  

 

45000000  

 45.1   Rakennusalueen 

pohjarakentaminen 

 45100000  

  45.11  Rakennusten pur-

ku ja raivaus; 

maansiirto  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

 

− rakennusten ja muiden raken-

teiden purku 

− rakennusalueen raivaus 

− maansiirto: rakennusalueen 

maankaivuu, täyttö- ja tasaus-

työt, ojankaivuu, louhintatyöt, 

räjäytystyöt jne. 

− maaperän rakentaminen kai-

vostoimintaa varten: 

− irtomaan poisto ja muut 

kaivosten ja kaivosalueiden 

perustyöt ja esirakentaminen. 

 

Tälle nelinumerotasolle kuuluu 

myös:  

− rakennusalueen salaojitustyöt  

− maa- tai metsätalousmaan oji-

tus  

 

45110000  

  45.12  Koeporaus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− koeporaus, koekairaus ja näyt-

teenotto rakennus-, geofysikaali-

siin, geologisiin tai vastaaviin 

tarkoituksiin  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

 − öljy- tai kaasulähteiden  

poraus, vrt. 11.20  

45120000  

                                                 

10 Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston asetus 

(ETY) N:o 3037/90 (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella 

(ETY) N:o 761/93 (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1). Jos CPV:n ja NACE:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan 

NACE-nimikkeistöä. 
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− vesikaivon poraus, vrt. 45.25  

− kuilun syvennys, vrt. 45.25 

− öljy- ja kaasukenttien tutki-

mus, geofysikaalinen, geologi-

nen ja seisminen tutkimus, vrt. 

74.20  

 45.2   Rakennusten tai 

niiden osien raken-

taminen  

 45200000  

  45.21  Rakennustyöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− kaikenlaisten rakennusten ra-

kentaminen  

− maa- ja vesirakennustyöt: 

− siltojen, myös eritasotei-

den, tunneleiden, metrotun-

neleiden rakentaminen 

− putkijohtojen, tietoliiken-

nekaapelien ja voimalinjojen 

kaukoverkostojen rakentami-

nen 

− putkijohtojen, tietoliiken-

nekaapelien ja voimalinjojen 

kunnallisverkostojen raken-

taminen; siihen liittyvät 

asennustyöt 

− tehdasvalmisteisten raken-

nusten kokoaminen ja pystyt-

täminen rakennuspaikalla  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− öljyn ja kaasun tuotantoon liit-

tyvät palvelut, vrt. 11.20 

− itsevalmistetuista, muista kuin 

betonisista osista koostuvien ko-

konaisten valmiiden rakenteiden 

pystyttäminen, vrt. 20, 26, 28  

− urheilukenttien, uima-altaiden, 

urheilusalien, tenniskenttien, 

golfratojen ja muiden urheilu-

alueiden rakentaminen lukuun 

ottamatta rakennusten pystyttä-

mistä, vrt. 45.23 rakennusasen-

nus, vrt. 45.3  

− rakennusten viimeistely, vrt. 

45.4  

− arkkitehti- ja insinööripalve-

lut, vrt. 74.20 

 − rakentamisen projektinhallin-

ta, vrt. 74.20  

45210000 

Paitsi: 

45213316 

45220000 

45231000 

45232000  
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  45.22  Kattorakenteiden 

pystyttäminen ja 

kattaminen  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− kattorakenteiden asennustyöt 

− katteiden asennustyöt 

− vesitiivistystyöt  

45261000 

 

  45.23  Teiden, katujen, 

lentokenttien  ja 

urheilualueiden  

rakentaminen  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− teiden, katujen, muiden ajo-

neuvoille ja jalankulkijoille tar-

koitettujen liikenneväylien ra-

kentaminen 

− rautateiden rakentaminen 

− kiitoratojen rakentaminen 

− urheilukenttien, uima-altaiden, 

urheilusalien,  tenniskenttien, 

golfratojen ja muiden urheilu-

alueiden rakentaminen lukuun 

ottamatta rakennusten pystyttä-

mistä 

−ajoratamerkintöjen maalaustyöt 

teillä ja paikoitusalueilla  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuu-

lu:  

−alustavat maansiirtotyöt, vrt. 

45.11  

 

45212212 ja 

DA03 

45230000 

paitsi: 

45231000 

45232000 

45234115 

  45.24  Vesirakentaminen  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

seuraavat rakennustyöt: 

− vesiväylien, satamien ja joki-

en, huvivenesatamien, sulkujen 

jne. rakentaminen 

− patojen ja aallonmurtajien ra-

kentaminen 

− ruoppaustyöt 

− vedenalaiset rakennustyöt 

  

45240000  

  45.25  Muu rakentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− erilaisille rakenteille yhteiseen 

piirteeseen erikoistunut raken-

taminen, joka edellyttää erityis-

taitoja tai -laitteita: 

− perustuksien rakentami-

nen, mukaan lukien paalu-

tustyöt 

− kaivojen poraus ja raken-

taminen, kuilun syvennys  

− muiden kuin itsevalmis-

tettujen teräsrunkoraken-

teiden pystyttäminen  

− teräksen taivuttaminen 

45250000 

45262000 
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− muuraustyöt ja katukive-

yksen laskeminen 

 − rakennustelineiden ja 

työtasojen asentaminen ja 

purku, mukaan lukien teli-

neiden ja tasojen vuokraus 

- savupiippujen ja teolli-

suusuunien pystytys 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuu-

lu:  

− rakennustelineiden vuokraus 

ilman asennusta ja purkamista, 

vrt. 71.32  

 

 45.3   Rakennusasennus 

  

 45300000  

  45.31  Sähköjohtojen ja -

laitteiden asennus  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− seuraavien laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen:  

− sähköjohdot ja - laitteet 

− tietoliikennejärjestelmät 

− sähkölämmitysjärjestelmät 

− taloantennit  

− palohälyttimet 

− varashälyttimet  

− hissit ja liukuportaat  

− ukkosenjohdattimet jne.  

 

45213316 

45310000 

Paitsi: 

45316000 

  45.32  Eristystyöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− lämpö-, ääni- tai tärinäeristei-

den rakennusasennus tai niiden 

muu rakentaminen 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

− vesitiivistystyöt, vrt. 45.22  

 

45320000 

 

  45.33  Putkityöt  Tälle nelinumerotasolle kuuluu:  

− seuraavien laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen: 

− vesi- ja viemärilaitteet ja -

kalusteet, 

− kaasulaitteet 

− lämmitys-, tuuletus-, jääh-

dytys- tai ilmastointilaitteet 

ja - putket 

− palosammutusjärjestelmät 

45330000  
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Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− sähkölämmitysjärjestelmien 

asennus, vrt. 45.31  

 

  45.34  Muu asentaminen  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− valaistus- ja merkinantolait-

teistojen asennus teille, rautateil-

le, lentokentille ja satamiin 

− muualla luokittelemattomien 

laitteiden ja laitteistojen raken-

nusasennus tai niiden muu ra-

kentaminen  

 

45234115 

45316000 

45340000 

 45.4   Rakennusten vii-

meistely  

 

 45400000 

  45.41  Rappaus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten tai muiden raken-

teiden sisä- tai ulkopintojen rap-

paustyöt laastilla tai stukilla sekä 

vastaavilla rappausaineilla  

 

45410000 

  45.42  Rakennuspuusepän 

asennustyöt  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− muiden kuin itsevalmistettu-

jen, puusta tai muista aineista 

valmistettujen ovien, ikkunoi-

den, oven- ja ikkunankarmien, 

sovitettujen keittiöiden, portaik-

kojen, myymäläkalusteiden 

asennus 

 − sisätilojen viimeistelytyöt ku-

ten sisäkattojen päällystys, sei-

nien panelointi, siirrettävien vä-

liseinien asennus jne. 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− parketin ja muiden puisten lat-

tiapäällysteiden asennus, vrt. 

45.43 

  

45420000  

  45.43  Lattianpäällystys 

ja seinien verhoilu  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten tai muiden raken-

teiden päällystäminen tai laatoit-

taminen: 

− keraamisilla, betonisilla 

tai kivisillä seinä- tai lattia-

tiilillä 

tai – kivillä 

 

45430000 
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− parketilla tai muulla pui-

sella lattiapäällysteellä 

− kokolattiamatoilla tai li-

noleumilla, myös kumisel-

la tai muovisella lattiapääl-

lysteellä 

− mosaiikkisilla, marmori-

silla, graniittisilla tai lius-

kekivisillä seinä- tai lattia-

päällysteillä 

− tapetilla  

 

  45.44  Maalaus ja lasitus  Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− rakennusten sisä- ja ulkomaa-

laus 

− muiden rakenteiden ulkomaa-

laus 

− lasien, peilien jne. asennus 

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

− ikkunoiden asennus, vrt. 45.42  

 

45440000 

  45.45  Muu rakennusten 

viimeistely  

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: 

− yksityisten uima-altaiden ra-

kentaminen 

− rakennusten ulkopintojen puh-

distaminen höyryllä, hiekkapu-

haltamalla ja vastaavalla tavalla 

− muut muualla luokittelemat-

tomat rakennusten viimeistely-

työt  

 

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:  

rakennusten ja muiden  

− rakenteiden siivous, vrt. 74.70 

  

45212212 ja 

DA04 

45450000 

 45.5   Rakennus- tai pur-

kulaitteiden vuok-

raus käyttäjineen  

 

 45500000  

  45.50  Rakennus- tai pur-

kulaitteiden vuok-

raus käyttäjineen  

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu: 

− rakennus- tai purkukoneiden  

ja - laitteiden vuokraus ilman 

käyttäjää, vrt. 71.32  

 

45500000 

 

 

 



Valtioneuvoston asetus

N:o 799

rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
muutetaan rakennerahastoista 29 päivänä maaliskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (311/2007) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —

9 §

Ohjelmareservin jako

Ohjelmareservi voidaan muodostaa vuosit-
tain maakunnan yhteistyöryhmien yhteistyö-

asiakirjoissa esittämistä ohjelmareserviin va-
ratuista määrärahoista ja 2 §:ssä tarkoitetusta
varauksesta 8 §:ssä tarkoitetun varojen jaon
yhteydessä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä
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