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julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 7, 83 ja 106 §, sellaisena kuin

niistä ovat 83 ja 106 § laissa 321/2010, seuraavasti:

7 §

Yleiset hankintoja koskevat poikkeukset
soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta julkisista puolustus-
ja turvallisuushankinnoista annetun lain
(1531/2011) 5 §:ssä tarkoitettuihin hankintoi-
hin eikä hankintoihin, jotka jäävät mainitun
lain soveltamisalan ulkopuolelle sen 6 §:n 2
momentin, 7 §:n 1 momentin taikka 8 tai 13 §:n
nojalla.

Tätä lakia ei myöskään sovelleta hankin-
toihin:

1) jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden
toteuttaminen edellyttää lakiin perustuvia eri-
tyisiä turvatoimenpiteitä;

2) joita koskevat muut menettelysäännöt ja
jotka tehdään:

a) Suomen ja yhden tai useamman kolman-
nen maan välisen kansainvälisen sopimuksen
nojalla, joka koskee tavarahankintoja tai ra-
kennusurakoita allekirjoittajavaltioiden yhtei-
sen rakennusurakan toteuttamiseksi tai hyö-
dyntämiseksi taikka palveluhankintoja alle-
kirjoittajavaltioiden yhteisen hankkeen to-
teuttamiseksi tai hyödyntämiseksi;

b) kansainvälisen järjestön erityismenette-
lyn nojalla; taikka

c) joukkojen sijoittamiseen liittyvät kan-
sainvälisen sopimuksen nojalla, joka koskee
jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai
kolmannessa maassa toimivia yrityksiä.

Edellä 2 momentin 2 kohdan a alakohdassa
säädetystä poiketen lakia sovelletaan kehitys-
yhteistyösopimuksiin perustuviin ulkoasiain-
hallinnon hankintoihin.

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.

Hankintaoikaisusta puolustus- ja turvalli-
suushankinnoissa säädetään julkisista puolus-
tus- ja turvallisuushankinnoista annetussa
laissa.
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106 §

Päätösten täytäntöönpano

Markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta
huolimatta noudatettava, jollei korkein hal-
linto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeu-
den päätös 94 §:n 1 momentin 4—7 kohdassa
tarkoitetun seuraamuksen määräämisestä voi-
daan kuitenkin panna täytäntöön vain lain-
voimaisen päätöksen nojalla.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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