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Lak i

N:o 321

julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

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

1 §:n 3 momentti, 15 §, 21 §:n 3 momentti, 35 §, 10 luvun otsikko, 73—75 §, 11 luvun otsikko
ja 76—85 § sekä
lisätään 73 §:n edelle uusi väliotsikko, 76 §:n edelle uusi väliotsikko, 80 §:n edelle uusi

väliotsikko ja 84 §:n edelle uusi väliotsikko ja lakiin uusi 86—108 § sekä samalla siirretään
muutettu 11 luvun otsikko muutetun 85 §:n edelle, 12 luvun otsikko lisätyn 108 §:n edelle,
nykyinen 86 § uudeksi 109 §:ksi ja nykyinen 87 § uudeksi 110 §:ksi seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

— — — — — — — — — — — — —
Tällä lailla pannaan täytäntöön:
1) julkisia rakennusurakoita sekä julkisia

tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopi-
musten tekomenettelyjen yhteensovittami-
sesta annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2004/18/EY, jäljempänä
hankintadirektiivi;

2) julkisia tavarahankintoja ja rakennus-
urakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien
muutoksenhakumenettelyjen soveltamista
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta annettu neu-
voston direktiivi 89/665/ETY, jäljempänä
valvontadirektiivi; sekä
3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja

92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksen-
hakumenettelyjen tehokkuuden parantami-
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seksi annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2007/66/EY, jäljempänä oi-
keussuojadirektiivi.

15 §

Kansalliset kynnysarvot

Tätä lakia ei sovelleta:
1) tavara- tai palveluhankintoihin, suunnit-

telukilpailuihin eikä palveluja koskeviin
käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan en-
nakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähem-
män kuin 30 000 euroa;
2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa palvelu-

hankinnoista säädetään, liitteen B (ryhmä 25)
mukaisiin terveydenhoito- ja sosiaalipalvelui-
hin, sekä liitteen B mukaisiin koulutuspalve-
luihin, joita hankitaan julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun
3 §:n mukaisesti yhteishankintana työnanta-
jan kanssa, jos hankinnan ennakoitu arvo il-
man arvonlisäveroa on vähemmän kuin
100 000 euroa; sekä
3) rakennusurakoihin ja käyttöoikeusura-

koihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman
arvonlisäveroa on vähemmän kuin 150 000
euroa.

21 §

Tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ja raken-
nusurakoihin sovellettavat säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Kun liitteen B palveluhankinnat ylittävät

16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tun EU-kynnysarvon, niihin on lisäksi sovel-
lettava, mitä 35 §:ssä säädetään jälki-ilmoi-
tusvelvollisuudesta ja suorahankintojen il-
moittamisesta, 44—46 §:ssä teknisistä eritel-
mistä, ympäristöominaisuuksia koskevista
teknisistä eritelmistä ja tarjoajan esittämästä
näytöstä, 77 §:ssä odotusajasta, 78 §:ssä
poikkeuksista odotusajan noudattamisesta
sekä 79 §:ssä suorahankinnan ilmoittamisesta
ja hankintasopimuksen tekemisestä.

35 §

Hankintaa koskevat ilmoitukset

Hankintayksikön on toimitettava julkaista-

viksi ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus,
suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, käyttö-
oikeusurakkaa koskeva ilmoitus sekä jälki-
ilmoitus. Hankintayksikkö voi toimittaa jul-
kaistavaksi myös suorahankintaa koskevan il-
moituksen. Jos käyttöoikeusurakan saaja ei
ole hankintayksikkö, tämän on lisäksi toimi-
tettava julkaistavaksi hankintailmoitus käyt-
töoikeusurakkaan perustuvasta rakennusura-
kasta.
Hankintailmoitukset on toimitettava jul-

kaistavaksi työ- ja elinkeinoministeriön mää-
räämälle taholle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset 1 momentissa tarkoite-
tuista ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten lähet-
tämisessä käytettävistä viestintävälineistä, il-
moitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista
hankinnasta ilmoittamiseen liittyvistä sei-
koista, joita hankintadirektiivissä, oikeussuo-
jadirektiivissä ja kansallisesti edellytetään.

10 luku

Hankintaa koskevat päätökset, hankinta-
sopimus, hankintaoikaisu ja hankinta-

asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevat päätökset ja tiedoksianto

73 §

Hankintaa koskeva päätös

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkai-
suista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kir-
jallinen päätös, joka on perusteltava.
Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakir-

joista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti
vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdok-
kaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen
perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksytty-
jen tarjousten vertailu on tehty. Päätöksessä,
joka koskee puitejärjestelyyn perustuvan han-
kinnan kilpailuttamista, on riittävää todeta
seikat, jotka osoittavat, että tarjousten
valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu
32 §:ssä edellytetyllä tavalla. Jos hankinnassa
on noudatettava 77 §:ssä tarkoitettua odotus-
aikaa, päätöksestä tai siihen liittyvistä asia-
kirjoista on lisäksi käytävä ilmi, minkä ajan
kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä.
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Hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä py-
kälässä tarkoitettua päätöstä 28 §:ssä tarkoite-
tusta lisätilauksesta tai 93 §:ssä tarkoitetusta
hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.
Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa

hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykä-
lässä tarkoitettua päätöstä, jos:
1) hankinta tehdään puitejärjestelyssä vah-

vistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailut-
tamista; tai
2) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailut-

tamisessa hankinnan arvo ei ylitä EU-kyn-
nysarvoa.

74 §

Valitusosoitus ja oikaisuohje

Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä
päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yh-
teystieto 88 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta var-
ten sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä
(oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdo-
kas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen
käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.
Valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antami-

seen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin,
mitä niistä valituksen osalta hallintolainkäyt-
tölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen
osalta hallintolain (434/2003) 7 luvussa sää-
detään.

75 §

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintayksikön tekemä päätös perustelui-
neen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia
koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoi-
neen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja
tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa säh-
köistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tie-
don sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat
sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi-

vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi-
tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu-
desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vas-
taanottajalle myöhemmin. Käytettäessä säh-
köistä tiedoksiantoa hankintayksikön on mer-
kittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähet-
tämispäivästä.
Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus

ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös
tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa
säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tie-
don seitsemäntenä päivänä niiden lähettämi-
sestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedok-
siannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintasopimus

76 §

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen han-
kintayksikön on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuk-
sen allekirjoittamisella.

77 §

Odotusaika

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysar-
von ylittävässä hankinnassa hankintasopimus
voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai
hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitus-
osoituksen tiedoksi (odotusaika).
Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa.
Muutoksenhaun vaikutuksesta hankintaso-

pimuksen tekemiseen säädetään 90 §:ssä.

78 §

Poikkeukset odotusajan noudattamisesta

Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos:
1) sopimus koskee 32 §:n mukaista puite-

järjestelyn perusteella tehtävää hankintaa;
2) hankintasopimus tehdään ainoan hyväk-

syttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa
eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjo-
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ajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimus-
kumppanin valinta vaikuttaa.

79 §

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja hankinta-
sopimuksen tekeminen

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysar-
von ylittävässä suorahankinnassa hankintayk-
sikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa
julkaistavaksi suorahankintaa koskevan il-
moituksen ennen hankintasopimuksen teke-
mistä. Tällöin hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoi-
tuksen julkaisemisesta Euroopan unionin vi-
rallisessa lehdessä.

Hankintaoikaisu

80 §

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankinta-
menettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oi-
keudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjo-
ajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen
(hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankin-
tamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain
soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.
Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei

edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä
tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata han-
kintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

81 §

Hankintaoikaisun vireilletulo

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikai-
sun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön
on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletu-
losta välittömästi niille, joita asia koskee.
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14

päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai-
susta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankin-
tapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60

päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun
kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä

hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikai-
sun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea
myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksi-
kön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markki-
naoikeuden käsiteltäväksi.

82 §

Hankintaoikaisun käsittelyn vaikutus markki-
naoikeuden käsittelyyn

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely
eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on tämän lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen.
Jos korjattavaan päätökseen tai muuhun

hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun on
haettu markkinaoikeudelta muutosta, asian
käsiteltäväksi ottamisesta hankintaoikaisuna
on ilmoitettava ja siinä tehty päätös on toimi-
tettava markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisua
käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää
päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai
määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpa-
non kieltämisestä ja keskeyttämisestä on il-
moitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on
haettu markkinaoikeudelta muutosta valitta-
malla.
Jos hankintayksikkö korjaa hankintapää-

töksensä tai muun ratkaisunsa hankintaoikai-
suna siten, että markkinaoikeudelle valituk-
sen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tar-
vetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä,
markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian
käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua.

83 §

Hankintaoikaisun soveltaminen muihin
hankintoihin

Hankintaoikaisua sovelletaan myös sellai-
sen hankintayksikön päätöksen tai muun han-
kintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaami-
seen, johon ei muutoin sovelleta tätä lakia.
Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtä-
vään päätökseen ei saa hakea valittamalla
muutosta markkinaoikeudelta.
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Hankinta-asiakirjojen julkisuus

84 §

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten
soveltaminen

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen
ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä
asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999), jos hankintayk-
sikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu
viranomainen tai jos sen on muualla laissa
olevan säännöksen perusteella noudatettava
sanottua lakia.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun han-

kintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun
osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen
käsittelyä varten laadituista ja saaduista asia-
kirjoista sekä hankintayksikön palveluksessa
olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään asianosaisen oi-
keudesta asiakirjaan, asiakirjan julkisuuden
määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan
asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.
Hankintayksikön päätökseen, jolla on rat-

kaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva
asia, saa hakea muutosta siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen hal-
linto-oikeus käsittelemään muun kuin viran-
omaisena toimivan hankintayksikön päätök-
sestä tehdyn valituksen, on se hallinto-oi-
keus, jonka tuomiopiirin alueella hankintayk-
sikkö sijaitsee.
Evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seura-

kuntien asiakirjojen julkisuudesta säädetään
kirkkolaissa (1054/1993).

11 luku

Muutoksenhaku ja seuraamukset

85 §

Muutoksenhakuun oikeutetut

Hankintaa koskevan asian voi saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä
valituksen se, jota asia koskee.

Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsi-
teltäväksi valituksella lisäksi:
1) työ- ja elinkeinoministeriö unionin val-

vontamenettelyä koskevassa asiassa;
2) 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa myös sel-

lainen valtion tai kunnan viranomainen taikka
muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista
tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.

86 §

Muutoksenhaun kohde

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituk-
sella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu,
jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituk-

sella ei voida saattaa hankintayksikön sel-
laista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka kos-
kee yksinomaan hankintamenettelyn valmis-
telua.
Edellä 32 §:ssä tarkoitettuun puitejärjeste-

lyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kan-

nalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön me-

nettelyyn liittyvä syy.

87 §

Muutoksenhakuaika

Jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus
on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tie-
don hankintaa koskevasta päätöksestä vali-
tusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta-

päätöksen jälkeen hankintasopimuksen
78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odo-
tusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kulu-
essa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon pää-
töksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä vii-

meistään kuuden kuukauden kuluessa han-
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kintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkais-

tavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vali-
tus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituk-
sen julkaisemisesta.
Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta

ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus
on tehtävä:
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahan-

kinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä; tai
2) viimeistään kuuden kuukauden kuluessa

siitä, kun hankintasopimus on tehty.

88 §

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankinta-
yksikölle sekä hankinta-asioiden luettelo

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kir-
jallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle

viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoi-
tus on toimitettava hankintayksikön ilmoitta-
maan osoitteeseen.
Markkinaoikeuden on ylläpidettävä ja jul-

kaistava mahdollisimman kattavaa ja ajanta-
saista luetteloa markkinaoikeudessa vireille
tulleista hankinta-asioista.

89 §

Hankintayksikkö vastapuolena ja oikeuden-
käyntikulujen korvaaminen

Hankinta-asian käsittelyssä hankintayksik-
köä pidetään valituksen tehneen asianosaisen
tai viranomaisen vastapuolena.
Hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen

korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-
käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa sääde-
tään.
Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen kor-

vaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankin-

tayksikköön sovelletaan, mitä hallintolain-
käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa sääde-
tään viranomaisesta tai muusta julkisesta osa-
puolesta. Jos hankintayksikkö ei ole viran-
omainen tai oikeushenkilö, vastapuolen oi-
keudenkäyntikulujen korvaamista koskeva
velvoite voidaan kohdistaa tällaiseen hankin-
tayksikköön osallistuvaan tai kuuluvaan vi-
ranomaiseen tai oikeushenkilöön. Jos hankin-
tamenettelystä on vastannut jokin hankin-
tayksikkö muiden hankintayksiköiden puo-
lesta, oikeudenkäyntikulujen korvaamisvel-
voite voidaan kohdistaa tällaiseen muiden
hankintayksiköiden puolesta toimineeseen
hankintayksikköön.

90 §

Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuk-
sen tekemiseen

Hankinnassa, jossa on noudatettava odo-
tusaikaa tai 79 §:ssä tarkoitettua määräaikaa,
hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopi-
musta, jos asia on saatettu markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.
Jos markkinaoikeus ratkaisee täytäntöön-

panoa koskevan asian tai antaa pääasiassa
ratkaisun ennen kuin odotusaika tai 79 §:ssä
tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen,
hankintayksikön on noudatettava odotusaikaa
tai 79 §:ssä tarkoitettua määräaikaa markki-
naoikeuden päätöksen estämättä loppuun
saakka.

91 §

Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset

Valituksen tultua vireille markkinaoikeus
voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapää-
töksen täytäntöönpanon taikka määrätä han-
kintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi
väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn
ajaksi.
Päättäessään 1 momentissa tarkoitetusta

toimenpiteestä markkinaoikeuden tulee kiin-
nittää huomiota siihen, ettei toimenpiteestä
aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille
tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa
kuin toimenpiteen edut olisivat.
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Markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi
yksinään päättää väliaikaisesta toimenpi-
teestä.

92 §

Hankintayksikön väliaikainen sitoumus

Valituksen tultua vireille hankintayksikkö
voi antaa markkinaoikeudelle kirjallisen si-
toumuksen olla panematta hankintapäätöstä
täytäntöön niin kauan kuin asia on markkina-
oikeudessa vireillä.
Jos hankintayksikkö antaa markkinaoikeu-

delle 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen,
markkinaoikeus ei ilman erityistä syytä anna
päätöstä hankintapäätöksen täytäntöönpanon
väliaikaista kieltämistä koskevasta vaatimuk-
sesta.

93 §

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Jos hankinnasta on tehty valitus markkina-
oikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää han-
kinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankinta-
menettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toi-
mittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen
vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn
ajaksi.
Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei

saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta
markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:
1) hankintayksikön päätös kumota osaksi

tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta

hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa vir-
heellistä kohtaa tai muuten noudattamasta
virheellistä menettelyä; tai
3) velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan

virheellisen menettelynsä.

94 §

Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset

Jos hankinnassa on menetelty tämän lain
tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroo-
pan unionin lainsäädännön taikka Maailman
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen
osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta

hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa vir-
heellistä kohtaa tai muuten noudattamasta
virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan

virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan

hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut
todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskil-
pailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuus-

seuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan

valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankintasopimuksen sopimus-

kauden päättymään määräämänsä ajan kulut-
tua.
Edellä 1 momentin 4—7 kohdassa mainit-

tujen seuraamusten määräämisestä säädetään
95—98 §:ssä. Markkinaoikeus voi näitä seu-
raamuksia määrätessään katsoa hankintasopi-
muksen syntyneeksi olosuhteiden perusteella,
jos hankintayksikkö on nimenomaisesti ryh-
tynyt hankinnan toteuttamiseen.
Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu

ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan
määrätä vain 16 §:ssä tarkoitetussa EU-kyn-
nysarvon ylittävässä hankinnassa. Tehotto-
muusseuraamusta ei kuitenkaan voida mää-
rätä lain liitteen B mukaisessa palveluhankin-
nassa.

95 §

Hyvitysmaksu

Hyvitysmaksu voidaan määrätä maksetta-
vaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa han-
kintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen
edun kannalta suurempaa haittaa kuin toi-
menpiteen edut olisivat taikka jos valitus on
pantu vireille vasta hankintasopimuksen teke-
misen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä
otetaan huomioon hankintayksikön virheen
tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena
olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutu-
neet kustannukset ja vahinko. Markkinaoi-
keus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun
määräämättä, jos hankintayksikkö on pidät-
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täytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpa-
nosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.
Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman eri-

tyistä syytä ylittää kymmentä prosenttia han-
kintasopimuksen arvosta.

96 §

Tehottomuusseuraamus

Markkinaoikeus voi todeta hankintasopi-
muksen tehottomaksi, jos:
1) hankintayksikkö on tehnyt suorahankin-

nan ilman tässä laissa mainittua perustetta
eikä suorahankinnassa ole menetelty 79 §:ssä
tarkoitetulla tavalla;
2) hankintayksikkö on tehnyt hankintaso-

pimuksen, vaikka hankinnassa on velvolli-
suus noudattaa odotusaikaa;
3) hankintayksikkö on tehnyt 90 §:n vas-

taisesti hankintasopimuksen, vaikka han-
kinta-asia on saatettu markkinaoikeuden rat-
kaistavaksi.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-

tetussa tilanteessa edellytyksenä on lisäksi,
että hankintayksikkö on tehnyt tämän lain
vastaisen muun virheen, joka on vaikuttanut
muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada
hankintasopimus.
Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjes-

telyyn perustuvassa kilpailuttamisessa han-
kintasopimuksen 78 §:n nojalla käyttämättä
odotusaikaa ja jos kilpailuttamisessa on me-
netelty 32 §:n 2 tai 3 momentin vastaisesti
siten, että virhe on vaikuttanut muutoksenha-
kijan mahdollisuuksiin saada hankintasopi-
mus, markkinaoikeus voi todeta hankintaso-
pimuksen tehottomaksi.
Markkinaoikeus määrää, mitä sopimuksen

velvoitteita tehottomuusseuraamus koskee.
Tehottomuusseuraamus voi koskea vain vielä
täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita.

97 §

Tehottomuusseuraamuksen määräämättä
jättäminen

Edellä 96 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa
markkinaoikeus voi jättää määräämättä tehot-
tomuusseuraamuksen yleiseen etuun liitty-
vistä pakottavista syistä. Sopimukseen suora-

naisesti liittyviä taloudellisia etuja voidaan
pitää pakottavina syinä vain, jos sopimuksen
tehottomuudella olisi poikkeuksellisesti koh-
tuuttomia seurauksia.

98 §

Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentä-
minen

Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksi-
kön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
jos:
1) markkinaoikeus on määrännyt hankinta-

sopimuksen tehottomuusseuraamuksen;
2) hankintayksikkö on tehnyt hankintaso-

pimuksen, vaikka hankinnassa on velvolli-
suus noudattaa odotusaikaa;
3) hankintayksikkö on tehnyt 90 §:n vas-

taisesti hankintasopimuksen, vaikka han-
kinta-asia on saatettu markkinaoikeuden rat-
kaistavaksi; tai
4) markkinaoikeus ei ole yleiseen etuun

liittyvistä pakottavista syistä 97 §:n mukai-
sesti määrännyt hankintasopimuksen tehotto-
muusseuraamusta.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-

tussa tapauksessa markkinaoikeus voi seuraa-
musmaksun määräämisen lisäksi tai sen si-
jasta lyhentää hankintasopimuksen sopimus-
kauden päättymään määräämänsä ajan kulut-
tua.
Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksi-

kön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
tai lyhentää hankintasopimuksen sopimus-
kauden päättymään määräämänsä ajan kulut-
tua, kun on kyse tämän lain liitteen B mukai-
sesta palveluhankinnasta, jonka arvo ylittää
16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon, jos
hankintayksikkö on tehnyt:
1) suorahankinnan ilman tässä laissa mai-

nittua perustetta eikä suorahankinnassa ole
menetelty 79 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
2) hankintasopimuksen, vaikka hankin-

nassa on velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
3) 90 §:n vastaisesti hankintasopimuksen,

vaikka hankinta-asia on saatettu markkinaoi-
keuden ratkaistavaksi; tai
4) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailut-

tamisessa hankintasopimuksen 78 §:n nojalla
noudattamatta odotusaikaa ja jos kilpailutta-
misessa on menetelty 32 §:n 2 tai 3 momen-
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tin vastaisesti siten, että virhe on vaikuttanut
muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada
hankintasopimus.
Edellä 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-

tetussa tilanteessa sopimuskauden lyhentämi-
sen edellytyksenä on lisäksi, että hankintayk-
sikkö on tehnyt tämän lain vastaisen muun
virheen, joka on vaikuttanut muutoksenhaki-
jan mahdollisuuksiin saada hankintasopimus.
Seuraamusta määrätessään markkinaoikeu-

den on otettava huomioon hankintayksikön
virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen
kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamus-
maksun määrä ei saa ylittää kymmentä pro-
senttia hankintasopimuksen arvosta.

99 §

Seuraamusten kohdistaminen ja yhteis-
vaikutus

Jos hankintamenettelystä on vastannut jo-
kin hankintayksikkö muiden hankintayksi-
köiden puolesta, markkinaoikeus voi kohdis-
taa määräämänsä seuraamuksen tällaiseen
muiden hankintayksiköiden puolesta toimi-
neeseen hankintayksikköön. Jos hankintame-
nettelystä on vastannut hankintayksikkö, joka
ei itse ole viranomainen tai oikeushenkilö,
seuraamus voidaan kohdistaa tällaisen han-
kintayksikön toimintaan osallistuvaan han-
kintayksikköön, joka on viranomainen tai oi-
keushenkilö.
Määrätessään tässä laissa tarkoitetuista

seuraamuksista markkinaoikeuden on otet-
tava huomioon, että seuraamusten yhteisvai-
kutus ei saa muodostua hankintayksikön tai
sen sopimuspuolen kannalta kohtuuttomaksi.

100 §

Uhkasakko

Markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tar-
koitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määrää-
misestä ja tuomitsemisesta säädetään uhka-
sakkolaissa (1113/1990).
Jos hankintapäätöksestä tai muusta toimen-

piteestä on vastannut jokin hankintayksikkö
muiden hankintayksiköiden puolesta, markki-
naoikeus voi kohdistaa uhkasakon tällaiseen

muiden hankintayksiköiden puolesta toimi-
neeseen hankintayksikköön. Jos hankintame-
nettelystä on vastannut hankintayksikkö, joka
ei itse ole viranomainen tai oikeushenkilö,
uhkasakko voidaan kohdistaa tällaisen han-
kintayksikön toimintaan osallistuvaan han-
kintayksikköön, joka on viranomainen tai oi-
keushenkilö.

101 §

Markkinaoikeuden päätöksen tiedoksianto

Markkinaoikeuden päätös valitusosoituksi-
neen annetaan tiedoksi todisteellisesti siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Muutoksenhakijan ja hankintayksikön

suostumuksella markkinaoikeuden päätös va-
litusosoituksineen voidaan antaa tiedoksi
käyttäen näiden osapuolien markkinaoikeu-
delle ilmoittamia sähköisiä yhteystietoja.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa muu-

toksenhakijan ja hankintayksikön katsotaan
saaneen tiedon päätöksestä valitusosoituksi-
neen sinä päivänä, jolloin asiaa koskeva
viesti on viestin vastaanottajan vastaanotto-
laitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Sähköiseen tiedoksiantoon sovelletaan muu-
toin, mitä 75 §:n 1 momentissa säädetään.

102 §

Muutoksenhakukielto

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain
(365/1995) eikä hallintolainkäyttölain no-
jalla.

103 §

Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätök-
seen

Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
Markkinaoikeuden 91 §:n 1 momentissa

tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Markkinaoikeuden päätös ei estä
asian saattamista uudelleen markkinaoikeu-
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den ratkaistavaksi, jos aikaisemman päätök-
sen perusteet muuttuvat.
Jos markkinaoikeus on päättänyt, ettei se

myönnä 86 §:n 3 momentissa tarkoitettua
käsittelylupaa, saa tähän päätökseen hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

104 §

Muutoksenhaku kirkon viranomaisen hankin-
tapäätökseen

Muutoksenhausta evankelis-luterilaisen
kirkon viranomaisen päätökseen säädetään
kirkkolaissa.

105 §

Hallintolainkäyttölain soveltaminen

Valitukseen sovelletaan muutoin hallinto-
lainkäyttölakia, jollei tässä laissa toisin sää-
detä.

106 §

Päätösten täytäntöönpano

Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markki-
naoikeus on määrännyt 94 §:n 1 momentin
1—3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
Markkinaoikeuden päätös 94 §:n 1 momentin
4—7 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen
määräämisestä voidaan panna täytäntöön
vain lainvoimaisen päätöksen nojalla. Han-
kintapäätös, jota koskevan valituksen markki-
naoikeus on hylännyt, voidaan panna täytän-
töön muutoksenhausta huolimatta, jollei kor-
kein hallinto-oikeus toisin määrää.
Seuraamusmaksua koskevan päätöksen

täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisteri-
keskus. Markkinaoikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksestä määrätä seu-
raamusmaksu on ilmoitettava Oikeusrekiste-
rikeskukselle.

107 §

Vahingonkorvaus

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen

säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön
taikka Maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisella
menettelyllä aiheuttaa ehdokkaalle, tarjo-
ajalle tai toimittajalle vahinkoa, on velvolli-
nen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tar-

jousmenettelystä aiheutuneita kuluja, kor-
vauksen tuomitsemiseksi riittää kuitenkin,
että ehdokas tai tarjoaja näyttää toteen 1 mo-
mentissa tarkoitetun virheellisen menettelyn
ja sen, että virheettömässä menettelyssä hä-
nellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voit-
taa tarjouskilpailu.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa

asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oi-
keudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen ali-
oikeus.

12 luku

Erinäiset säännökset

108 §

Tietojen antaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa
laissa säädetään salassapidosta, hankintayksi-
kön on annettava hankintojen valvontaa ja
tietojen vaihtoa varten Suomen viranomai-
sille ja Euroopan unionin toimielimille unio-
nin lainsäädännössä edellytetyssä laajuudessa
tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri
vaiheista ja tekemistään hankinnoista. Työ- ja
elinkeinoministeriöllä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä edelleen antaa tämän
lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan
unionin viranomaisille.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset 1 momentissa tarkoite-
tuista, hankintadirektiivin 75 ja 76 artiklassa
edellytetyistä tilastointiin liittyvistä velvoit-
teista sekä hankintayksikön velvollisuudesta
laatia hankintadirektiivin 43 artiklassa edelly-
tettyjä hankintamenettelyjä ja hankintapää-
töksiä koskevia selvityksiä ja muita tietoja
toimitettaviksi Euroopan unionin toimieli-
mille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.
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Jos hankintamenettely on aloitettu ennen
tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Hankintamenettely katso-
taan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaise-
misen hetkellä. Hankinnassa, jossa ei edelly-
tetä hankintailmoituksen julkaisemista, han-
kinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tar-
jouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty
taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloi-
tettu.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-

tään, tämän lain voimaan tullessa markkina-
oikeudessa, hallinto-oikeudessa ja korkeim-
massa hallinto-oikeudessa vireillä olevan
asian käsittelyyn sovelletaan kuitenkin, mitä
tässä laissa säädetään seuraamuksen, uhkasa-
kon ja oikeudenkäyntikulujen korvausvel-
voitteiden kohdentamisesta sekä oikeuden-
käyntikulujen määräämisestä.
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen

tämän lain voimaantuloa ja hankintayksikön
päätös tai hankintamenettelyn muu ratkaisu,

jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan, tehdään tämän lain tultua voimaan,
hankintapäätökseen ja asian käsittelyyn
markkinaoikeudessa sovelletaan 2 momen-
tista poiketen tämän lain 73, 80—93 ja
99—103 §:ää. Tämän lain säännöksiä seuraa-
muksen, uhkasakon ja oikeudenkäyntikulujen
korvausvelvoitteiden kohdistamisesta sekä
oikeudenkäyntikulujen määräämisestä sovel-
letaan lisäksi markkinaoikeudessa tämän lain
voimaantulon jälkeen vireille tuleviin hake-
muksiin, jotka koskevat ennen tämän lain
voimaantuloa tehtyjä hankintapäätöksiä.
Edellä 4 momentissa tarkoitetussa tilan-

teessa hyvitysmaksun määräämiseen markki-
naoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa sovelletaan hyvitysmaksun enim-
mäismäärää koskevaa 95 §:n 2 momenttia ja
muutoin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita hyvitysmaksua koskevia sään-
nöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Lak i

N:o 322

vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankin-
noista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden

hankinnoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (349/2007) 1 §:n 2 momentti, 10 §:n
2 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 23 §, 7 luvun otsikko ja 58—62 § sekä
lisätään 58 §:n edelle uusi väliotsikko, 61 §:n edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 63 ja
64 §, lakiin uusi 65 ja 66 § sekä niiden edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 67 ja 68 § sekä
samalla siirretään 8 luvun otsikko uuden 67 §:n edelle sekä nykyinen 63 § uudeksi 69 §:ksi ja
nykyinen 64 § uudeksi 70 §:ksi seuraavasti:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tällä lailla pannaan täytäntöön:
1) vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen

ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2004/17/EY, jäljempänä erityisalo-
jen hankintadirektiivi;
2) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja

teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteenso-
vittamisesta annettu neuvoston direktiivi
92/13/ETY, jäljempänä toinen valvontadirek-
tiivi; sekä

3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja
92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksen-
hakumenettelyjen tehokkuuden parantami-
seksi annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2007/66/EY, jäljempänä oi-
keussuojadirektiivi.

10 §

Useita toimintoja koskevat hankinta-
sopimukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos jokin näistä toiminnoista kuuluu tämän

lain soveltamisalaan ja jokin toinen toiminto
kuuluu julkisista hankinnoista annetun lain
(348/2007), jäljempänä hankintalaki, sovelta-
misalaan ja jos on objektiivisesti mahdotonta
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määritellä, mihin toimintoon hankinta ensisi-
jaisesti kohdistuu, se on tehtävä hankintalain
mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Palveluhankintoja koskevat poikkeukset
soveltamisalasta

— — — — — — — — — — — — —
Hankittaessa yksinomaan liitteessä B lue-

teltuja palveluja tai hankittaessa niitä yhdessä
liitteessä A lueteltujen palvelujen kanssa si-
ten, että liitteen B palvelujen arvo ylittää
liitteen A mukaisten palvelujen arvon, sovel-
letaan ainoastaan, mitä 40 ja 41 §:ssä tekni-
sistä eritelmistä, 23 §:ssä tarkoitetusta jälki-
ilmoituksesta ja suorahankintojen ilmoittami-
sesta, 7 luvussa hankintaa koskevasta päätök-
sestä, hankintasopimuksesta, hankintaoikai-
susta ja hankinta-asiakirjojen julkisuudesta ja
8 luvussa oikeusturvakeinoista ja erinäisistä
säännöksistä säädetään.

23 §

Hankintaa koskevat ilmoitukset

Hankintayksikön on toimitettava julkaista-
viksi kausi-ilmoitus, hankintailmoitus, suun-
nittelukilpailua koskeva ilmoitus, toimittaja-
rekisteriä koskeva ilmoitus, jälki-ilmoitus ja
dynaamista hankintajärjestelmää koskeva ly-
hennetty hankintailmoitus. Hankintayksikkö
voi toimittaa julkaistavaksi myös suorahan-
kintaa koskevan ilmoituksen.
Hankintailmoitukset on toimitettava jul-

kaistaviksi työ- ja elinkeinoministeriön mää-
räämälle taholle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset tässä pykälässä tarkoite-
tuista erityisalojen hankintadirektiivissä ja oi-
keussuojadirektiivissä edellytetyistä ilmoitus-
velvoitteista, kuten ilmoitusten sisällöstä ja
niiden julkaisemisesta sekä ilmoitusten lähet-
tämiseen käytettävistä viestintävälineistä ja
muista hankinnan ilmoittamiseen liittyvistä
seikoista.

7 luku

Hankintaa koskevat päätökset, hankinta-
sopimus, hankintaoikaisu ja hankinta-

asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevat päätökset ja tiedoksianto

58 §

Hankintaa koskeva päätös

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkai-
suista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kir-
jallinen päätös, joka on perusteltava.
Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakir-

joista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti
vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdok-
kaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen
perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksytty-
jen tarjousten vertailu on tehty. Päätöksestä
tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi
käytävä ilmi, minkä ajan kuluttua hankintaso-
pimus voidaan tehdä.
Hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä py-

kälässä tarkoitettua päätöstä 26 §:ssä tarkoi-
tettuun puitejärjestelyyn perustuvasta hankin-
nasta, 30 §:ssä tarkoitetusta lisätilauksesta tai
hankintalain 93 §:ssä tarkoitetusta hankinnan
väliaikaisesta järjestämisestä.

59 §

Valitusosoitus ja oikaisuohje

Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä
päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi, ja hankintayksikön yh-
teystieto, johon hankinta-asiaan muutosta ha-
kevan on ilmoitettava asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi sekä ohjeet
oikaisukeinon käyttämisestä (oikaisuohje),
joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja
voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi
hankintaoikaisuna.
Valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antami-

seen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin,
mitä niistä valituksen osalta hallintolainkäyt-
tölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen
osalta hallintolain (434/2003) 7 luvussa sää-
detään.
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60 §

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintayksikön tekemä päätös perustelui-
neen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia
koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoi-
neen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja
tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa säh-
köistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tie-
don sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat
sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi-
vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi-
tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu-
desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vas-
taanottajalle myöhemmin. Käytettäessä säh-
köistä tiedoksiantoa hankintayksikön on mer-
kittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähet-
tämispäivästä.
Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus

ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös
tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa
säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tie-
don seitsemäntenä päivänä niiden lähettämi-
sestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedok-
siannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintasopimus

61 §

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen han-
kintayksikön on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuk-
sen allekirjoittamisella.

62 §

Odotusaika

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisin-
taan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saa-

neen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
(odotusaika).
Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa.
Muutoksenhaun vaikutuksesta hankintaso-

pimuksen tekemiseen säädetään hankintalain
90 §:ssä.

63 §

Poikkeukset odotusajan noudattamisesta

Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos han-
kintasopimus tehdään ainoan hyväksyttävän
tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä tar-
jouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai
ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppa-
nin valinta vaikuttaa.

64 §

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja hankinta-
sopimuksen 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.

Hankintaoikaisu

65 §

Hankintaoikaisu

Tämän lain soveltamisalaan kuuluviin han-
kintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä han-
kintaoikaisusta hankintalain 80—83 §:ssä
säädetään. Hankintalain 83 §:ää sovelletaan
tämän lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin
hankintayksiköihin.

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

66 §

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten
soveltaminen

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen
ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä
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asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999), jos hankintayk-
sikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu
viranomainen tai jos sen on muualla laissa
olevan säännöksen perusteella noudatettava
sanottua lakia.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun han-

kintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun
osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen
käsittelyä varten laadituista ja saaduista asia-
kirjoista sekä hankintayksikön palveluksessa
olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään asianosaisen oi-
keudesta asiakirjaan, asiakirjan julkisuuden
määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan
asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.
Hankintayksikön päätökseen, jolla on rat-

kaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva
asia, saa hakea muutosta siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen hal-
linto-oikeus käsittelemään muun kuin viran-
omaisena toimivan hankintayksikön päätök-
sestä tehdyn valituksen, on se hallinto-oi-
keus, jonka tuomiopiirin alueella hankintayk-
sikkö sijaitsee.

8 luku

Oikeusturvakeinot ja erinäiset säännökset

67 §

Muutoksenhaku ja seuraamukset

Tämän lain soveltamisalaan kuuluviin han-
kintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä muu-
toksenhausta ja seuraamuksista hankintalain
11 luvussa säädetään.

68 §

Tietojen antaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa
laissa säädetään salassapidosta, hankintayksi-
kön on annettava hankintojen valvontaa ja
tietojen vaihtoa varten Suomen viranomai-
sille ja Euroopan unionin toimielimille unio-
nin lainsäädännössä edellytetyssä laajuudessa

tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri
vaiheista ja tekemistään hankinnoista. Työ- ja
elinkeinoministeriöllä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä edelleen antaa tämän
lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan
unionin viranomaisille.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset 1 momentissa tarkoite-
tuista, erityisalojen hankintadirektiivin 67 ar-
tiklassa edellytetyistä tilastointiin liittyvistä
velvoitteista sekä hankintayksikön velvolli-
suudesta laatia erityisalojen hankintadirektii-
vin 19, 20, 23, 49 ja 50 artiklassa edellytet-
tyjä hankintamenettelyjä ja hankintapäätöksiä
koskevia selvityksiä ja muita tietoja toimitet-
taviksi Euroopan unionin toimielimille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen

tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Hankintamenettely katso-
taan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaise-
misen hetkellä. Hankinnassa, jossa ei edelly-
tetä hankintailmoituksen julkaisemista, han-
kinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tar-
jouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty
taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloi-
tettu.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-

tään, tämän lain voimaan tullessa markkina-
oikeudessa, hallinto-oikeudessa ja korkeim-
massa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat
käsitellään loppuun noudattaen tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tällaisen asian käsittelyyn sovelletaan kui-
tenkin, mitä 67 §:ssä tarkoitetuissa säännök-
sissä säädetään seuraamuksen, uhkasakon ja
oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteiden
kohdentamisesta sekä oikeudenkäyntikulujen
määräämisestä.
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen

tämän lain voimaantuloa ja hankintayksikön
päätös tai hankintamenettelyn muu ratkaisu,
jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan, tehdään tämän lain tultua voimaan,
hankintapäätökseen ja asian käsittelyyn
markkinaoikeudessa sovelletaan 2 momen-
tista poiketen tämän lain 59, 65 ja 67 §:ää.
Mainitussa 67 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä

1251N:o 322



seuraamuksen, uhkasakon ja oikeudenkäynti-
kulujen korvausvelvoitteiden kohdistamisesta
sekä oikeudenkäyntikulujen määräämisestä
sovelletaan lisäksi markkinaoikeudessa tä-
män lain voimaantulon jälkeen vireille tule-

viin hakemuksiin, jotka koskevat ennen tä-
män lain voimaantuloa tehtyjä hankintapää-
töksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Lak i

N:o 323

markkinaoikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n
1 momentin 2 kohta, 9 §:n 1 momentti ja 10—12 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1173/2004 ja 9 §:n 1 momentti

laissa 320/2004, seuraavasti:

1 §

Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka

Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka
säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:
— — — — — — — — — — — — —
2) julkisista hankinnoista annetussa laissa

(348/2007) ja vesi- ja energiahuollon, liiken-
teen ja postipalvelujen alalla toimivien yksi-
köiden hankinnoista annetussa laissa
(349/2007);
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Päätösvaltaisuus

Markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi
yksin tehdä ratkaisun, jos valitus, hakemus
tai esitys peruutetaan tai asia jätetään tutki-
matta tai sillensä, sekä päättää täytäntöönpa-

nosta ja asian valmistelussa tarpeellisista toi-
mista. Lisäksi lainoppinut jäsen voi yksin
päättää kilpailunrajoituksista annetun lain
20 a §:ssä tarkoitetuista asioista. Markkinaoi-
keus on toimivaltainen ratkaisemaan tässä
momentissa tarkoitetun asian myös kahden
tai kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpa-
nossa.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Vahvennettu istunto

Markkinaoikeudessa voi olla vahvennettu
istunto, joka on päätösvaltainen, kun siihen
osallistuu viisi tuomioistuimen lainoppinutta
jäsentä. Jos asia on oikeudelliselta laadultaan
sellainen, että sen käsittelyyn osallistuu sivu-
toiminen asiantuntijajäsen, vahvennettuun is-
tuntoon osallistuu vähintään yksi ja enintään
kolme sivutoimista asiantuntijajäsentä.
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Ylituomari tai tämän sijainen voi siirtää
lainkäyttöasian lainkäytön yhdenmukaisuu-
den turvaamiseksi vahvennetun istunnon kä-
siteltäväksi, jos ratkaisu tulisi poikkeamaan
aikaisemmasta käytännöstä tai asialla saattaa
olla periaatteellista merkitystä lain soveltami-
sen kannalta.
Päättäessään asian siirtämisestä vahvenne-

tun istunnon käsiteltäväksi ylituomarin tai tä-
män sijaisen on samalla määrättävä asian kä-
sittelyyn osallistuvat lainoppineet jäsenet ja
asiantuntijajäsenet. Asian aikaisempaan kä-
sittelyyn osallistuneet jäsenet ja asiantuntija-
jäsenet osallistuvat asian käsittelyyn myös
vahvennetussa istunnossa.

11 §

Täysistunto

Markkinaoikeudessa on täysistunto lain-
käyttöasioiden ja hallinto-asioiden käsittelyä
varten.
Ylituomari tai tämän sijainen voi siirtää

lainkäyttöasian lainkäytön yhdenmukaisuu-
den turvaamiseksi täysistunnon käsiteltä-
väksi, jos asialla saattaa olla periaatteellista
merkitystä lain soveltamisen kannalta.
Asioiden käsittelemisestä hallintoasioiden

täysistunnossa säädetään oikeusministeriön
asetuksella.

12 §

Täysistunnon päätösvaltaisuus

Markkinaoikeus on hallintoasioiden ja
lainkäyttöasioiden käsittelyä varten päätös-
valtainen täysistuntona kokoonpanossa, jonka
puheenjohtajana on ylituomari tai tämän si-
jainen ja johon ottaa osaa vähintään puolet
markkinaoikeuden lainoppineista jäsenistä.
Jos lainkäyttötäysistuntoon siirretty asia on

oikeudelliselta laadultaan sellainen, että sen
käsittelyyn osallistuu sivutoiminen asiantun-
tijajäsen, täysistuntoon osallistuu lainoppinei-
den jäsenten lisäksi vähintään yksi ja enin-
tään kolme sivutoimista asiantuntijajäsentä.
Asian aikaisempaan käsittelyyn osallistuneet
jäsenet ja asiantuntijajäsenet osallistuvat
asian käsittelyyn täysistunnossa. Ylituomari
tai tämän sijainen määrää muutoin asian kä-
sittelyyn osallistuvat sivutoimiset asiantunti-
jajäsenet.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.
Jos asia on määrätty vahvennettuun istun-

toon ennen tämän lain voimaantuloa, siihen
sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Lak i

N:o 324

joukkoliikennelain 43 ja 53 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä marraskuuta 2009 annetun joukkoliikennelain (869/2009) 43 § ja
53 §:n 2 momentti seuraavasti:

43 §

Hankintaa koskevat päätökset ja asiakirjajul-
kisuutta koskevien säännösten soveltaminen

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkai-
suista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kir-
jallinen päätös, joka on perusteltava. Päätök-
sestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käy-
tävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet
seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan
tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne
perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten ver-
tailu on tehty. Päätöksestä tai siihen liittyvistä
asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, minkä
ajan kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä.
Hankintaa koskevaan päätökseen sovelletaan
lisäksi julkisista hankinnoista annetun lain 74
ja 75 §:ää.
Hankintaa koskevan päätöksen jälkeen toi-

mivaltaisen viranomaisen on tehtävä palvelu-
sopimusasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu julkisia palveluhankintoja koskeva
sopimus. Sopimuksen pakollisesta sisällöstä
säädetään mainitun asetuksen 4 artiklassa.
Julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus
voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön ai-

kaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tar-
jouskilpailuun osallistunut liikenteenharjoit-
taja on saanut tai hänen katsotaan saaneen
päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.
Sopimus voidaan kuitenkin tehdä tätä aikai-
semminkin, jos sopimuksen tekeminen on eh-
dottoman välttämätöntä yleistä etua koske-
vasta pakottavasta syystä tai toimivaltaisesta
viranomaisesta riippumattomasta ennalta ar-
vaamattomasta syystä. Odotusaikaa ei tar-
vitse noudattaa, jos hankintasopimus tehdään
ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen lii-
kenteenharjoittajan kanssa eikä tarjouskilpai-
lussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdok-
kaita, joiden asemaan sopimuskumppanin va-
linta vaikuttaa.
Hankinta-asiakirjojen julkisuuteen sovelle-

taan julkisista hankinnoista annetun lain
84 §:n 1—3 momenttia.

53 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Mitä julkisista hankinnoista annetun lain

80—82 §:ssä, 85 §:n 1 momentissa, 86 §:n 1
ja 2 momentissa, 87 §:n 1 ja 3 momentissa,
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88, 89, 91 ja 92 §:ssä, 94 §:n 1 momentin
johdantokappaleessa ja 1—4 kohdassa, 95 ja
99—102 §:ssä, 103 §:n 1 ja 2 momentissa
sekä 105 ja 107 §:ssä säädetään oikeusturva-
keinoista, sovelletaan hankinnan arvosta riip-
pumatta tämän lain 36 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa hankinta-asiassa. Asian voi jul-
kisista hankinnoista annetun lain 85 §:n 2
momentissa mainitun lisäksi saattaa markki-
naoikeuden käsiteltäväksi liikenne- ja viestin-
täministeriö unionin valvontamenettelyä kos-
kevassa asiassa. Markkinaoikeuden päätöstä,
jolla markkinaoikeus on määrännyt julkisista

hankinnoista annetun lain 94 §:n 1 momentin
1—3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
Markkinaoikeuden päätös mainitun 94 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitetun seuraamuk-
sen määräämisestä voidaan panna täytäntöön
vain lainvoimaisen päätöksen nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Valtioneuvoston asetus

N:o 325

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

9 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (853/2004) liite, sellaisena kuin
se on asetuksessa 679/2009, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Yli-insinööri Hannu Laaksonen

Komission päätös 2010/122/EU (32010D0122): EUVL N:o L 49, 26.2.2010, s. 32.
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Liite 
 
 

Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) 
tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 
4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien ja palonestoaineiden 
sallitut enimmäispitoisuudet. 

 
1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 

5 mg. 
 
2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään: 
 
– 10 mg, kun loisteaineena käytetään halofosfaattia 
 
– 5 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (normaalin käyttöiän lamput) 
 
– 8 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (pitkän käyttöiän lamput). 
 
3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa. 
 
4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä. 
 
5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa. 
 
6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, 

alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka 
painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.  

 
7. Lyijy seuraavissa käyttötarkoituksissa:  
 
– korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 

vähintään 85 prosenttia) 
 
– palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon 

tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden 
juotoksissa 

 
– elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa. 
 
8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kontakteissa sekä kadmiumpinnoitus lukuun 

ottamatta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteitta ja tarvikkeita koskevista kielloista ja 
rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1415/1992) kiellettyjä käyttötarkoituksia. 

 
9 . Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden 

jäähdytysjärjestelmissä. 
 
10. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja –heloissa. 
 
11. Lyijy compliant pin –typpisissä liitinjärjestelmissä. 
 
12. Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina. 
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13. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa. 
 
14. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on 

tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on 
yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia. 

 
15. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan 

välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip –tekniikassa. 
 
16. Lyijy silikaatilla päällystetyissä linjalampuissa. 
 
17. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslam-

puissa (HID-lampuissa). 
 
18. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan yksi painoprosentti lyijyä) 

valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään 
solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) 
erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa 
ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa. 

 
19. Lyijy PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg-yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina 

sekä PbSn-Hg-yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa. 
 
20. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-

alustojen yhdistämiseen  käytettävässä lasissa. 
 
21. Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa. 
 
22. Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth 

iron garnet) Faraday-rotaattoreissa 31 päivänä joulukuuta 2009 saakka. 
 
23. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) 

pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-
johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin 
liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään 
kuparista johdinkehystä. 

 
24. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten 

monikerroskondensaattoreiden PTH-(plated through hole) juotoksissa. 
 
25. Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron- 

emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, 
elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe-heijastuksenestossa, barrier rib 
pastassa,  sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa). 

 
26. Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa. 
 
27. Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu 

käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien 
muuntimien juotoksissa. 
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28. Kuudenarvoinen kromi korroosionestopinnoitteena maalaamattomissa metallilevyissä ja 
-kiinnikkeissä, joita käytetään korroosionsuojauksena ja sähkömagneettisten häiriöiden 
suojauksena direktiivin 2002/96/EY luokkaan 3 (Tieto- ja teletekniset laitteet) kuuluvissa 
laitteissa. Poikkeus on myönnetty 1 päivään heinäkuuta 2007 asti. 

 
29. Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY  liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä 

kristallilasissa. 
 
30. Kadmiummetalliseokset sellaisten sähkönjohtimien sähköisissä/mekaanisissa 

juotosliitoksissa, jotka sijaitsevat suoraan vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason antavissa 
suuritehoisissa kaiutinelementeissä käytettyjen signaalinmuuntimien puhekeloissa. 

 
31. Lyijy juotosmateriaaleissa elohopeattomissa litteissä fluoresoivissa lampuissa (joita 

käytetään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa). 
 
32. Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunakokoonpanojen sintratuissa liitoksissa. 
 
33. Juotoksissa käytettävä lyijy juotettaessa halkaisijaltaan enintään 100 μm olevia 

tehomuuntajien ohuita kuparilankoja. 
 
34. Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä. 
 
35. Kadmium ammattimaisissa äänilaitteissa käytettävien optoerottimien valovastuksissa 31 

päivään joulukuuta 2009 saakka. 
 
36. Elohopea tasavirralla toimivien plasmanäyttöjen katodisputteroinnin inhibiittorina, kun 

elohopeapitoisuus on enintään 30 mg/näyttö, 1 päivään heinäkuuta 2010 saakka. 
 
37. Lyijy sinkkiboraattilasikoteloisten suurjännitediodien metallipinnoitekerroksessa. 
 
38. Kadmium ja kadmiumoksidi alumiinisidoksisella berylliumoksidisubstraatilla 

käytetyissä paksukalvopastoissa. 
 
39. Kadmium väriä muuntavissa II-VI-ledeissä (< 10 µg Cd / mm

2
 valoa emittoivaa aluetta), 

joita käytetään puolijohdevalaistusjärjestelmissä tai -näyttöjärjestelmissä,  l päivään 

heinäkuuta 2014 asti. 
 
Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, 

polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus 
on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia. 
 
 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 326

valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä 25 päivänä marraskuuta 2005 annetun

asetuksen (966/2005) 3 §:n 9 kohta, 5 §:n 7 kohta, 7 §:n 6 kohta, 13 § ja 52 §:n 2 momentin
8 kohta,
muutetaan 2 §:n otsikko, 1 momentin 8 kohta ja 3 momentti, 3 §:n 10 kohta, 4 §:n 6 b, 11,
14 ja 15 kohta, 5 §:n 4 ja 6 kohta, 6 §:n 3, 7, 12 ja 13 kohta, 7 §:n 11 kohta, 8, 8 a, 10, 17 ja
18 §, 19 §:n 4 momentti, 21 §, 26 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 35 §:n 5 momentti,
38 §:n 1 momentti, 39 §, 46 §:n 1 kohta, 47 §:n 1 kohta, 48 §:n 1 kohta, 49 §:n 1 momentti,
50 §, 52 §:n 2 momentin 7 kohta, 54 §, 55 §:n 3 kohta, 56 §:n 2 momentti, 58 § ja 59 §:n
4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 6 b kohta, 21 ja 26 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n
2 momentti ja 48 § valtiovarainministeriön asetuksessa 1040/2008, 8 ja 8 a § valtiovarainmi-
nisteriön asetuksessa 1077/2007 ja 50 § osin mainitussa valtiovarainministeriön asetuksessa
1044/2008, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 13 a kohta, 6 §:ään uusi 13 kohta, 7 §:ään uusi 12 ja 13 kohta ja
55 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti:

2 §

Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:
— — — — — — — — — — — — —
8) kehittämis- ja hallintotoiminto;

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriön johdon esikuntaeliminä toimi-

vat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja
viestintä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
voi erikseen asettaa muitakin johdon esikun-

taelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaa-
tioita.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka
koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
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10) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuk-
sen tehtäviä ja tulosohjausta.

4 §

Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka kos-
kevat:
— — — — — — — — — — — — —
6 b) valtion hankintatointa ja Hanselia;

— — — — — — — — — — — — —
11) valtion talonrakennustoimintaa, kiin-

teistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaatti-
kiinteistöjä;
— — — — — — — — — — — — —
13 a) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lu-

kua;
14) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia

säännöksiä ja Valtiokonttorin hallinnonoh-
jauksen tehtäviä ja tulosohjausta;
15) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

5 §

Vero-osasto

Vero-osasto valmistelee asiat, jotka koske-
vat:
— — — — — — — — — — — — —
4) tullipolitiikkaa ja tullimenettelyjä sekä

tariffikiintiöitä ja tullisuspensioita;
— — — — — — — — — — — — —
6) verohallinnon ja tullilaitoksen tehtäviä

ja tulosohjausta.

6 §

Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat,
jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten,

kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten,
rahastoyhtiöiden ja kiinteistörahastojen toi-
mintaa sekä panttilainauslaitoksia;
— — — — — — — — — — — — —
7) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen

estämistä;
— — — — — — — — — — — — —

12) Valtion eläkerahastoa ottaen huo-
mioon, mitä 7 §:n 11 kohdassa säädetään;
13) Valtiokonttorin rahoitustoimialan teh-

täviä ja tulosohjausta.

7 §

Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto valmistelee asiat, jotka
koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
11) yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston

kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asiois-
ta, jos ne ovat työnantaja- tai henkilöstöpo-
liittisesti merkittäviä;
12) Valtiokonttorin vakuutustoimialan ja

Henkilöstöpalvelut –yksikön tehtäviä ja tu-
losohjausta;
13) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohja-

usta.

8 §

Hallinnon kehittämisosasto

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee
asiat, jotka koskevat:
1) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä

sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjär-
jestelmiä ja toiminnan kehittämistä;
2) valtion toimintojen alueellistamisen

koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;
3) julkisten palvelujärjestelmien ja palve-

lutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja
laadun kehittämistä ja parantamista;
4) aluehallinnon, lukuun ottamatta maa-

kuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion pai-
kallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteenso-
vittamista;
5) julkisen hallinnon tietohallinnon, säh-

köisen asioinnin ja tietovarantojen käytön
yleistä kehittämistä;
6) valtion tietohallinnon ja IT-toiminnan

johtamista ja kehittämistä sekä yhteisten ke-
hittämishankkeiden yhteensovittamista;
7) valtion ja kuntien välisen tietohallinto-

yhteistyön edistämistä sekä yhteisten toimin-
nallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetel-
mien kehittämistä ja yhteensovittamista;
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8) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden
yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, jul-
kisen hallinnon verkkoturvallisuuden edis-
tämistä sekä valtion tietoturvallisuuden oh-
jausta;
9) valtion liikelaitosten ja markkinaehtois-

ten järjestelmien yleistä kehittämistä;
10) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulos-

ohjausta;
11) Väestörekisterikeskuksen ja maistraat-

tien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökir-
janpitoa;
12) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosoh-

jausta sekä tilastotointa;
13) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hal-

linnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallin-
non tukipalveluja koskevaa ohjausta.

8 a §

Kuntaosasto

Kuntaosasto valmistelee asiaa, jotka kos-
kevat:
1) kuntien itsehallinnon kehittämistä;
2) kuntien hallintoa;
3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä;
4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä

seurantaa ja ennakointia;
5) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia

kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjes-
telmää;
6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;
7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja

arviointia;
8) kuntien henkilöstön palvelussuhde- ja

eläketurvaa;
9) Kunnallista työmarkkinalaitosta, Kun-

tien eläkevakuutusta ja Kuntien takauskes-
kusta.

10 §

Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee
asiat, jotka koskevat:
1) hallinnonalan tulosohjauksen valmiste-

lua ja yhteensovittamista;
2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnit-

telua, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) hallinnonalan henkilöstö-, tietohallinto-,
tila- ja muiden infrastruktuuriasioiden ohja-
usta ja koordinaatiota;
4) ministeriön yleistä hallintoa;
5) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henki-

löstön kehittämistä;
6) ministeriön taloushallintoa;
7) ministeriön tietopalvelun ja muun tieto-

hallinnon yleistä järjestämistä;
8) muita ministeriön toiminnan tukipalve-

luja ja sisäisiä palveluja, jolleivät ne tämän
työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksi-
kölle.

17 §

Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällik-
könä toimii hallinto- ja kehitysjohtaja. Val-
miuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa
yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varatu-
tumista. Valmiuspäällikköä avustaa valmius-
suunnittelussa hänen määräämänsä virka-
mies. Valtiovarainministeriön suojelujohtajan
määrää hallinnollinen alivaltiosihteeri.

18 §

Johtamis- ja ohjausvastuut

Ministeri johtaa ministeriön ja hallin-
nonalan toimintaa.
Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin

toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten,
kuin valtio-sihteerin tehtävistä säädetään val-
tioneuvoston ohjesäännön (262/2003)
44 §:ssä ja ministeri tarvittaessa erikseen tar-
kemmin määrää.
Muuna virkamiesjohtona ministeriön joh-

tamisesta vastaavat valtiosihteeri kansliapääl-
likkönä ja alivaltiosihteerit. He johtavat mi-
nisterin vahvistaman työnjaon mukaisesti
hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosoh-
jausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja ta-
lousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien
asioiden valmistelua.
Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä,

avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä
ja alivaltiosihteereitä hallinnonalan virasto-
jen, liikelaitosten ja osakkuusyhtiöiden oh-
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jauksessa sekä talousarvion ulkopuolisia ra-
hastoja koskevien asioiden valmistelussa
osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osas-
tojen toimialajaon mukaisesti. Lisäksi val-
mistelussa avustavat ohjausvastuussa olevan
valtiosihteerin kansliapäällikkönä tai alival-
tiosihteereiden tarvittaessa erikseen nimeä-
mät valmisteluryhmät tai virkamiehet.
Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta

osastoillaan.

19 §

Tulostavoitteiden asettaminen

— — — — — — — — — — — — —
Tulos- ja kehityskeskustelut käydään mi-

nisteriössä strategian toimeenpanon ja henki-
lötason johtamisen näkökulmasta.

21 §

Muut johto- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi aset-
taa asioiden valmistelua varten virkamiesjoh-
toryhmiä tai muita valmisteluryhmiä. Valtio-
sihteeri kansliapäällikkönä asettaa myös ta-
louspolitiikan valmistelun johtoryhmän, kon-
serniohjauksen johtoryhmän sekä hallin-
nonalan ohjauksen johtoryhmän.

26 §

Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihtee-
riksi määräämän alivaltiosihteerin kehittää ja
yhteen sovittaa valtiosihteerin kansliapäällik-
könä apuna ministeriön sisäistä toimintaa, or-
ganisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa sekä joh-
taa henkilöstöosaston, hallinnon kehittämis-
osaston, kuntaosaston ja kehittämis- ja hallin-
totoiminnon toimialaan kuuluvien asioiden
valmistelua.

29 §

Osastopäällikön tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Hallinto- ja kehitysjohtajasta, valtioneu-

voston controllerista, kansainvälisten asioi-
den sihteeristön päälliköstä ja viestinnän
päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä
1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyk-
sessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §

Sijaisten määrääminen

— — — — — — — — — — — — —
Osastopäällikön sekä hallinto- ja kehitys-

johtajan sijaiset määrää valtiosihteeri kanslia-
päällikkönä. Valtioneuvoston controllerin si-
jaisesta säädetään valtion talousarviosta an-
netussa laissa.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille
tiedottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Keskeisten päätösten, lausuntojen ja muis-

tioiden saatavuus tulee varmistaa tallenta-
malla ne ministeriön asianhallintajärjestel-
mään.

38 §

Sisäisen hallinnon työnjako

Ministeriön sisäistä hallintoa johtaa valtio-
sihteerin kansliapäällikkönä apunaan hallin-
nollinen alivaltiosihteeri. Heidän apunaan
ovat kehittämis- ja hallintotoiminto, osastojen
päälliköt sekä näiden määräämät henkilöt.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Vuosilomien vahvistaminen

Osastojen päälliköiden vuosilomat vahvis-
taa hallinnollinen alivaltiosihteeri, alivaltio-
sihteerien vuosilomat valtiosihteeri kanslia-
päällikkönä sekä valtiosihteerin ja valtiosih-
teerin kansliapäällikkönä vuosilomat minis-
teri.
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Osastojen yksiköiden päälliköt hyväksyvät
omien alaistensa vuosilomat. Yksiköiden
päälliköiden vuosilomat hyväksyy osasto-
päällikkö.
Osastopäälliköiden vuosilomat tulee toi-

mittaa tiedoksi kehittämis- ja hallintotoimin-
toon toukokuun alkuun mennessä. Kesää kos-
kevien vuosilomajaksojen tulee olla HRM-
järjestelmässä hyväksyttyinä toukokuun puo-
liväliin mennessä.
Vuosilomat on vahvistettava siten, että

osastojen ja yksiköiden toimintakyky säilyy
riittävänä kaikissa tilanteissa.

46 §

Ministerin ratkaistavat nimitysasiat

Ministerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:
1) ministeriön päätettävä virkaan nimittä-

minen silloin, kun asianomaisen tehtäväkoh-
tainen palkanosa määräytyy perusvaativuus-
tason 10 tai sitä ylemmän tason mukaisesti
sekä kun euromääräiseksi määrätty palkkaus
vastaa vaativuustason 1002 palkkausta 3,00
suuruisella henkilökohtaisella suoritustasolla
tai on sitä suurempi;
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaistavat
nimitysasiat

Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaista-
via nimitysasioita ovat:
1) ministeriön päätettävä virkaan nimittä-

minen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole
sijoitettu 48 §:ssä mainittujen päälliköiden
johdettaviin organisaatioihin eikä asian rat-
kaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköi-
den ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallinto- ja kehitysjohta-
jan sekä valtioneuvoston controllerin ratkais-
tavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita
ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittä-
minen silloin, kun virka tai tehtävä on sijoi-
tettu heidän johdettavaansa organisaatioon
eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu
ministerille;
— — — — — — — — — — — — —

49 §

Virkojen ja tehtävien sijoittaminen

Ministeriön yhteiset virat sijoitetaan osas-
toille hallinnollisen alivaltiosihteerin päätök-
sellä.
— — — — — — — — — — — — —

50 §

Ministeriössä päätettävä virkavapaus

Sellaisen virkavapauden, johon asianomai-
sella on lain tai virka- taikka työehtosopi-
muksen nojalla oikeus, myöntää hallinto- ja
kehitysjohtaja.
Enintään kolmen kuukauden pituisen har-

kinnanvaraisen virkavapauden myöntää osas-
ton tai yksikön päällikkö. Osaston ja yksikön
päällikölle tällaisen virkavapauden ja vapau-
tuksen työstä myöntää hallinnollinen alival-
tiosihteeri ja osasto- ja yksikköjaon ulkopuo-
liselle henkilöstölle hallinto- ja kehitysjoh-
taja.
Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnan-

varaisen virkavapauden myöntää
1) ministeri, jos nimitystoimivalta on tasa-

vallan presidentillä tai valtioneuvostolla;
2) hallinnollinen alivaltiosihteeri, jos nimi-

tystoimivalta on hänellä tai ministerillä;
3) asianomainen osastopäällikkö, hallinto-

ja kehitysjohtaja tai valtioneuvoston control-
ler, jos nimitystoimivalta on hänellä.

52 §

Alivaltiosihteerin ratkaistavat asiat

— — — — — — — — — — — — —
Hallinnollinen alivaltiosihteeri ratkaisee

asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
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7) ministeriön sisäistä hallintoa, jollei asia
tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muun
virkamiehen ratkaistavaksi.

54 §

Budjettiosaston toimialaan kuuluvien
asioiden ratkaiseminen

Budjettiosaston osastopäällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat Rahapaja Oy:n kanssa
tehtäviä sopimuksia metallirahojen hankkimi-
sesta valtiolle.
Budjettiosaston budjettioikeudellisia asioi-

ta hoitavan yksikön päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:
1) luvan antamista kirjanpitoyksiköille

saada maksaa edellisille vuosille kuuluva
meno kuluvan vuoden määrärahasta;
2) valtion talousarviosta annetun asetuksen

41 b §:n 2 momentissa ja 62 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettujen lupien antamista.
Budjettiosaston taloushallintoa koskevia

asioita käsittelevän yksikön päällikkö ratkai-
see asiat, jotka koskevat valtion talousarvi-
osta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettua kir-
janpitoyksiköksi määräämistä.

55 §

Vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden
ratkaiseminen

Vero-osaston osastopäällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
3) tullilain 35 §:n 2 momentissa tarkoitet-

tua tavaran valtion laitokselle tai erityisestä
syystä muullekin luovuttamista tai tavaran
hävittämistä koskevaa valtiovarainministe-
riön päätöstä tai ohjetta;
4) erivapauden myöntämistä tullilaitok-

sesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(205/2008) 6 §:ssä säädetyistä kielitaitoa kos-
kevista kelpoisuusvaatimuksista.

56 §

Rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuulu-
vien asioiden ratkaiseminen

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö

ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) Valtion vakuusrahastosta annetun lain

14 a §:n mukaisesti suoritetun erityistilintar-
kastuksen perusteella nostetun oikeuden-
käynnin valvonnassa rahaston nimissä annet-
tavia ohjeita asianajajille, asiakirjajulkisuus-
asioita sekä oikeudellisten lausuntojen hank-
kimista, jollei asioita ole vakuusrahastosta
annetussa laissa tai muussa laissa säädetty
muiden ratkaistaviksi;
2) Valtion vakuusrahaston nimissä ennen

Valtion vakuusrahastosta annetun lain muut-
tamisesta annetun lain (245/1996) voimaan-
tuloa tehtyjen sopimusten ja sitoumusten täy-
täntöönpanoa sekä sopimuksiin ja sitoumuk-
siin tehtäviä muutoksia;
3) menon maksamista Valtion vakuusra-

haston varoista.
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Kehittämis- ja hallintotoiminnolle kuuluvien
asioiden ratkaiseminen

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asia,
jotka koskevat:
1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta

ja virkasuhteen päättymisestä;
2) kaluston ja muun siihen verrattavan

omaisuuden poistamista.

59 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaise-

minen

— — — — — — — — — — — — —
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan tietojen
saamiseen tieteellistä tutkimusta tai muuta
mainitussa lainkohdassa tarkoitettua tarkoi-
tusta varten antaa hallinto- ja kehitysjohtaja.
Valtioneuvoston controller antaa kuitenkin
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luvan siltä osin kuin tietojen saaminen kos-
kee valtiovarain controller -toiminnon tietoja
ja asiakirjoja.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu
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