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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista annetun lain (349/2007) 17 § seuraavasti:
17 §
Yleiset hankintoja koskevat poikkeukset
soveltamisalasta
Tätä lakia ei sovelleta julkisista puolustusja turvallisuushankinnoista annetun lain
(1531/2011) 5 §:ssä tarkoitettuihin hankintoihin eikä hankintoihin, jotka jäävät mainitun
lain soveltamisalan ulkopuolelle sen 6 §:n 2
momentin taikka 7 tai 8 §:n nojalla.
Tätä lakia ei myöskään sovelleta:
1) rakennusurakoita tai palveluja koskeviin
käyttöoikeussopimuksiin, joita yhtä tai useaa
tässä laissa tarkoitettua toimintoa harjoittava
hankintayksikkö tekee näiden toimintojen
harjoittamiseksi;
2) hankintoihin, joiden tarkoituksena on
jälleenmyynti tai vuokraus ulkopuolisille tahoille, jos hankintayksiköllä ei ole erityis- tai
yksinoikeutta myydä tai vuokrata hankinnan
kohdetta ja jos muut yksiköt voivat myydä tai
vuokrata sen samoin edellytyksin kuin hankintayksiköt;
3) hankintoihin, joita hankintayksikkö te-

kee muun kuin 6—9 §:ssä tarkoitetun toiminnon harjoittamiseksi, jollei 10 §:stä muuta
johdu;
4) hankintoihin, jotka liittyvät tässä laissa
tarkoitetun toiminnon harjoittamiseen kolmansissa maissa, jos Euroopan unionin alueella olevaa verkkoa tai maantieteellistä
aluetta ei käytetä;
5) hankintoihin, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteuttaminen edellyttää lakiin
perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä;
6) hankintoihin, joita koskevat muut menettelysäännöt ja jotka tehdään:
a) Suomen ja yhden tai useamman kolmannen maan välisen kansainvälisen sopimuksen
nojalla, joka koskee tavarahankintoja tai rakennusurakoita allekirjoittajavaltioiden yhteisen rakennusurakan toteuttamiseksi tai hyödyntämiseksi taikka palveluhankintoja allekirjoittajavaltioiden yhteisen hankkeen toteuttamiseksi tai hyödyntämiseksi;
b) kansainvälisen järjestön erityismenettelyn nojalla; taikka
c) joukkojen sijoittamiseen liittyvän kan-
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sainvälisen sopimuksen nojalla, joka koskee
jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai
kolmannessa maassa toimivia yrityksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
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