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N:o 321

Laki
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 sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, jäljempänä
hankintadirektiivi;

2) julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien
muutoksenhakumenettelyjen
soveltamista
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY, jäljempänä
valvontadirektiivi; sekä
3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja
92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantami-
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seksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY, jäljempänä oikeussuojadirektiivi.
15 §
Kansalliset kynnysarvot
Tätä lakia ei sovelleta:
1) tavara- tai palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin eikä palveluja koskeviin
käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30 000 euroa;
2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa palveluhankinnoista säädetään, liitteen B (ryhmä 25)
mukaisiin terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin, sekä liitteen B mukaisiin koulutuspalveluihin, joita hankitaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun
3 §:n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin
100 000 euroa; sekä
3) rakennusurakoihin ja käyttöoikeusurakoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman
arvonlisäveroa on vähemmän kuin 150 000
euroa.

viksi ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus,
suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus sekä jälkiilmoitus. Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi myös suorahankintaa koskevan ilmoituksen. Jos käyttöoikeusurakan saaja ei
ole hankintayksikkö, tämän on lisäksi toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus käyttöoikeusurakkaan perustuvasta rakennusurakasta.
Hankintailmoitukset on toimitettava julkaistavaksi työ- ja elinkeinoministeriön määräämälle taholle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista
hankinnasta ilmoittamiseen liittyvistä seikoista, joita hankintadirektiivissä, oikeussuojadirektiivissä ja kansallisesti edellytetään.
10 luku
Hankintaa koskevat päätökset, hankintasopimus, hankintaoikaisu ja hankintaasiakirjojen julkisuus

21 §

Hankintaa koskevat päätökset ja tiedoksianto

Tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ja rakennusurakoihin sovellettavat säännökset

73 §

— — — — — — — — — — — — —
Kun liitteen B palveluhankinnat ylittävät
16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon, niihin on lisäksi sovellettava, mitä 35 §:ssä säädetään jälki-ilmoitusvelvollisuudesta ja suorahankintojen ilmoittamisesta, 44—46 §:ssä teknisistä eritelmistä, 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-

Hankintaa koskeva päätös
Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.
Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti
vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen
perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Päätöksessä,
joka koskee puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan 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 odotusaikaa, päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, minkä ajan
kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä.

N:o 321
Hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä 28 §:ssä tarkoitetusta lisätilauksesta tai 93 §:ssä tarkoitetusta
hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.
Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa
hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä, jos:
1) hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista; tai
2) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailuttamisessa hankinnan arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa.
74 §
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vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.
Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus
ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös
tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa
säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Valitusosoitus ja oikaisuohje
Hankintasopimus
Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä
päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yhteystieto 88 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta varten sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä
(oikaisuohje), joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen
käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.
Valitusosoituksen ja oikaisuohjeen antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin,
mitä niistä valituksen osalta hallintolainkäyttölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen
osalta hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään.
75 §
Hankintapäätöksen tiedoksianto
Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia
koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja
tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat
sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi-

76 §
Hankintasopimuksen tekeminen
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
77 §
Odotusaika
Edellä 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus
voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai
hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).
Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa.
Muutoksenhaun vaikutuksesta hankintasopimuksen tekemiseen säädetään 90 §:ssä.
78 §
Poikkeukset odotusajan noudattamisesta
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos:
1) sopimus koskee 32 §:n mukaista puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa;
2) hankintasopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa
eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjo-
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ajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa.
79 §
Suorahankinnasta ilmoittaminen ja hankintasopimuksen tekeminen
Edellä 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa
julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Hankintaoikaisu
80 §
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen
(hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain
soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.
Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei
edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä
tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.
81 §

päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun
kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä
hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea
myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
82 §
Hankintaoikaisun käsittelyn vaikutus markkinaoikeuden käsittelyyn
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely
eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on tämän lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Jos korjattavaan päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun on
haettu markkinaoikeudelta muutosta, asian
käsiteltäväksi ottamisesta hankintaoikaisuna
on ilmoitettava ja siinä tehty päätös on toimitettava markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisua
käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää
päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai
määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä on ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on
haettu markkinaoikeudelta muutosta valittamalla.
Jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä,
markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian
käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua.

Hankintaoikaisun vireilletulo
Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön
on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14
päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60

83 §
Hankintaoikaisun soveltaminen muihin
hankintoihin
Hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta tätä lakia.
Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla
muutosta markkinaoikeudelta.

N:o 321
Hankinta-asiakirjojen julkisuus
84 §
Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten
soveltaminen
Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen
ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä
asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999), jos hankintayksikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu
viranomainen tai jos sen on muualla laissa
olevan säännöksen perusteella noudatettava
sanottua lakia.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun
osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen
käsittelyä varten laadituista ja saaduista asiakirjoista sekä hankintayksikön palveluksessa
olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään asianosaisen oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan julkisuuden
määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan
asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.
Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva
asia, saa hakea muutosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin viranomaisena toimivan hankintayksikön päätöksestä tehdyn valituksen, on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirin alueella hankintayksikkö sijaitsee.
Evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien 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.
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Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella lisäksi:
1) työ- ja elinkeinoministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa asiassa;
2) 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa myös sellainen valtion tai kunnan viranomainen taikka
muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista
tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.
86 §
Muutoksenhaun kohde
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu,
jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Edellä 32 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
87 §
Muutoksenhakuaika
Jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus
on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen
jälkeen
hankintasopimuksen
78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään 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 julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta
ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus
on tehtävä:
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä; tai
2) viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun hankintasopimus on tehty.

tayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta. Jos hankintayksikkö ei ole viranomainen tai oikeushenkilö, vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva
velvoite voidaan kohdistaa tällaiseen hankintayksikköön osallistuvaan tai kuuluvaan viranomaiseen tai oikeushenkilöön. Jos hankintamenettelystä on vastannut jokin hankintayksikkö muiden hankintayksiköiden puolesta, oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvoite voidaan kohdistaa tällaiseen muiden
hankintayksiköiden puolesta toimineeseen
hankintayksikköön.

88 §

Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle sekä hankinta-asioiden luettelo
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen.
Markkinaoikeuden on ylläpidettävä ja julkaistava mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista luetteloa markkinaoikeudessa vireille
tulleista hankinta-asioista.

90 §

Hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai 79 §:ssä tarkoitettua määräaikaa,
hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.
Jos markkinaoikeus ratkaisee täytäntöönpanoa 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 markkinaoikeuden päätöksen estämättä loppuun
saakka.
91 §

89 §

Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset

Hankintayksikkö vastapuolena ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Valituksen tultua vireille markkinaoikeus
voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi
väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn
ajaksi.
Päättäessään 1 momentissa tarkoitetusta
toimenpiteestä markkinaoikeuden tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei toimenpiteestä
aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille
tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa
kuin toimenpiteen edut olisivat.

Hankinta-asian käsittelyssä hankintayksikköä pidetään valituksen tehneen asianosaisen
tai viranomaisen vastapuolena.
Hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen
korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.
Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankin-

N:o 321
Markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi
yksinään päättää väliaikaisesta toimenpiteestä.
92 §
Hankintayksikön väliaikainen sitoumus
Valituksen tultua vireille hankintayksikkö
voi antaa markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä
täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.
Jos hankintayksikkö antaa markkinaoikeudelle 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen,
markkinaoikeus ei ilman erityistä syytä anna
päätöstä hankintapäätöksen täytäntöönpanon
väliaikaista kieltämistä koskevasta vaatimuksesta.
93 §
Hankinnan väliaikainen järjestäminen
Jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, 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 virheellistä 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, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi:
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1) kumota hankintayksikön päätöksen
osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta
hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta
virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan
virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan
hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut
todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan
valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.
Edellä 1 momentin 4—7 kohdassa mainittujen seuraamusten määräämisestä säädetään
95—98 §:ssä. Markkinaoikeus voi näitä seuraamuksia määrätessään katsoa hankintasopimuksen syntyneeksi olosuhteiden perusteella,
jos hankintayksikkö on nimenomaisesti ryhtynyt hankinnan toteuttamiseen.
Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu
ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan
määrätä vain 16 §:ssä tarkoitetussa EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa. Tehottomuusseuraamusta ei kuitenkaan voida määrätä lain liitteen B mukaisessa palveluhankinnassa.
95 §
Hyvitysmaksu
Hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen
edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on
pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä
otetaan huomioon hankintayksikön virheen
tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena
olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun
määräämättä, jos hankintayksikkö on pidät-
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täytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.
Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.
96 §
Tehottomuusseuraamus
Markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tehottomaksi, jos:
1) hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman tässä laissa mainittua perustetta
eikä suorahankinnassa ole menetelty 79 §:ssä
tarkoitetulla tavalla;
2) hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen, vaikka hankinnassa on velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
3) hankintayksikkö on tehnyt 90 §:n vastaisesti hankintasopimuksen, vaikka hankinta-asia on saatettu markkinaoikeuden ratkaistavaksi.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa edellytyksenä on lisäksi,
että hankintayksikkö on tehnyt tämän lain
vastaisen muun virheen, joka on vaikuttanut
muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada
hankintasopimus.
Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailuttamisessa hankintasopimuksen 78 §:n nojalla käyttämättä
odotusaikaa ja jos kilpailuttamisessa on menetelty 32 §:n 2 tai 3 momentin vastaisesti
siten, että virhe on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada hankintasopimus, markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen 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 tehottomuusseuraamuksen yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä. Sopimukseen suora-

naisesti liittyviä taloudellisia etuja voidaan
pitää pakottavina syinä vain, jos sopimuksen
tehottomuudella olisi poikkeuksellisesti kohtuuttomia seurauksia.
98 §
Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen
Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
jos:
1) markkinaoikeus on määrännyt hankintasopimuksen tehottomuusseuraamuksen;
2) hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen, vaikka hankinnassa on velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
3) hankintayksikkö on tehnyt 90 §:n vastaisesti hankintasopimuksen, vaikka hankinta-asia on saatettu markkinaoikeuden ratkaistavaksi; tai
4) markkinaoikeus ei ole yleiseen etuun
liittyvistä pakottavista syistä 97 §:n mukaisesti määrännyt hankintasopimuksen tehottomuusseuraamusta.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa markkinaoikeus voi seuraamusmaksun määräämisen lisäksi tai sen sijasta lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.
Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
tai lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua, kun on kyse tämän lain liitteen B mukaisesta palveluhankinnasta, jonka arvo ylittää
16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon, jos
hankintayksikkö on tehnyt:
1) suorahankinnan ilman tässä laissa mainittua perustetta eikä suorahankinnassa ole
menetelty 79 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
2) hankintasopimuksen, vaikka hankinnassa on velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
3) 90 §:n vastaisesti hankintasopimuksen,
vaikka hankinta-asia on saatettu markkinaoikeuden ratkaistavaksi; tai
4) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailuttamisessa hankintasopimuksen 78 §:n nojalla
noudattamatta odotusaikaa ja jos kilpailuttamisessa 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 tarkoitetussa tilanteessa sopimuskauden lyhentämisen edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö on tehnyt tämän lain vastaisen muun
virheen, joka on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada hankintasopimus.
Seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon hankintayksikön
virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen
kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.
99 §
Seuraamusten kohdistaminen ja yhteisvaikutus
Jos hankintamenettelystä on vastannut jokin hankintayksikkö muiden hankintayksiköiden puolesta, markkinaoikeus voi kohdistaa määräämänsä seuraamuksen tällaiseen
muiden hankintayksiköiden puolesta toimineeseen hankintayksikköön. Jos hankintamenettelystä on vastannut hankintayksikkö, joka
ei itse ole viranomainen tai oikeushenkilö,
seuraamus voidaan kohdistaa tällaisen hankintayksikön toimintaan osallistuvaan hankintayksikköön, joka on viranomainen tai oikeushenkilö.
Määrätessään tässä laissa tarkoitetuista
seuraamuksista markkinaoikeuden on otettava huomioon, että seuraamusten yhteisvaikutus ei saa muodostua hankintayksikön tai
sen sopimuspuolen kannalta kohtuuttomaksi.
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muiden hankintayksiköiden puolesta toimineeseen hankintayksikköön. Jos hankintamenettelystä on vastannut hankintayksikkö, joka
ei itse ole viranomainen tai oikeushenkilö,
uhkasakko voidaan kohdistaa tällaisen hankintayksikön toimintaan osallistuvaan hankintayksikköön, joka on viranomainen tai oikeushenkilö.
101 §
Markkinaoikeuden päätöksen tiedoksianto
Markkinaoikeuden päätös valitusosoituksineen annetaan tiedoksi todisteellisesti siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Muutoksenhakijan ja hankintayksikön
suostumuksella markkinaoikeuden päätös valitusosoituksineen voidaan antaa tiedoksi
käyttäen näiden osapuolien markkinaoikeudelle ilmoittamia sähköisiä yhteystietoja.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa muutoksenhakijan ja hankintayksikön katsotaan
saaneen tiedon päätöksestä valitusosoituksineen sinä päivänä, jolloin asiaa koskeva
viesti on viestin vastaanottajan vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Sähköiseen tiedoksiantoon sovelletaan muutoin, mitä 75 §:n 1 momentissa säädetään.
102 §
Muutoksenhakukielto
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain
(365/1995) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
103 §

100 §
Uhkasakko

Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen

Markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).
Jos hankintapäätöksestä tai muusta toimenpiteestä on vastannut jokin hankintayksikkö
muiden hankintayksiköiden puolesta, markkinaoikeus voi kohdistaa uhkasakon tällaiseen

Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
Markkinaoikeuden 91 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden päätös ei estä
asian saattamista uudelleen markkinaoikeu-
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den ratkaistavaksi, jos aikaisemman päätöksen perusteet muuttuvat.
Jos markkinaoikeus on päättänyt, ettei se
myönnä 86 §:n 3 momentissa tarkoitettua
käsittelylupaa, saa tähän päätökseen hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
104 §
Muutoksenhaku kirkon viranomaisen hankintapäätökseen
Muutoksenhausta
evankelis-luterilaisen
kirkon viranomaisen päätökseen säädetään
kirkkolaissa.
105 §

säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön
taikka Maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisella
menettelyllä aiheuttaa ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tarjousmenettelystä aiheutuneita kuluja, korvauksen tuomitsemiseksi riittää kuitenkin,
että ehdokas tai tarjoaja näyttää toteen 1 momentissa tarkoitetun virheellisen menettelyn
ja sen, että virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa
asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen alioikeus.

Hallintolainkäyttölain soveltaminen

12 luku

Valitukseen sovelletaan muutoin hallintolainkäyttölakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Erinäiset säännökset

106 §
Päätösten täytäntöönpano
Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markkinaoikeus 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. Hankintapäätös, jota koskevan valituksen markkinaoikeus on hylännyt, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
Seuraamusmaksua koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus. Markkinaoikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksestä määrätä seuraamusmaksu on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle.
107 §

108 §
Tietojen antaminen
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa
laissa säädetään salassapidosta, hankintayksikön on annettava hankintojen valvontaa ja
tietojen vaihtoa varten Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille unionin lainsäädännössä edellytetyssä laajuudessa
tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri
vaiheista ja tekemistään hankinnoista. Työ- ja
elinkeinoministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä edelleen antaa tämän
lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan
unionin viranomaisille.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista, hankintadirektiivin 75 ja 76 artiklassa
edellytetyistä tilastointiin liittyvistä velvoitteista sekä hankintayksikön velvollisuudesta
laatia hankintadirektiivin 43 artiklassa edellytettyjä hankintamenettelyjä ja hankintapäätöksiä koskevia selvityksiä ja muita tietoja
toimitettaviksi Euroopan unionin toimielimille.

Vahingonkorvaus
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.
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Jos hankintamenettely on aloitettu ennen
tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaisemisen hetkellä. Hankinnassa, jossa ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista, hankinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty
taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloitettu.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, tämän lain voimaan tullessa markkinaoikeudessa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan
asian käsittelyyn sovelletaan kuitenkin, mitä
tässä laissa 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,
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jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan, tehdään tämän lain tultua voimaan,
hankintapäätökseen ja asian käsittelyyn
markkinaoikeudessa sovelletaan 2 momentista poiketen tämän lain 73, 80—93 ja
99—103 §:ää. Tämän lain säännöksiä seuraamuksen, uhkasakon ja oikeudenkäyntikulujen
korvausvelvoitteiden kohdistamisesta sekä
oikeudenkäyntikulujen määräämisestä sovelletaan lisäksi markkinaoikeudessa tämän lain
voimaantulon jälkeen vireille tuleviin hakemuksiin, jotka koskevat ennen tämän lain
voimaantuloa tehtyjä hankintapäätöksiä.
Edellä 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa hyvitysmaksun määräämiseen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sovelletaan hyvitysmaksun enimmäismäärää koskevaa 95 §:n 2 momenttia ja
muutoin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita hyvitysmaksua koskevia säännöksiä.
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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Laki
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 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 erityisalojen hankintadirektiivi;
2) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi
92/13/ETY, jäljempänä toinen valvontadirektiivi; sekä

3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja
92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY, jäljempänä oikeussuojadirektiivi.

10 §
Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset
— — — — — — — — — — — — —
Jos jokin näistä toiminnoista kuuluu tämän
lain soveltamisalaan ja jokin toinen toiminto
kuuluu julkisista hankinnoista annetun lain
(348/2007), jäljempänä hankintalaki, soveltamisalaan ja jos on objektiivisesti mahdotonta
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määritellä, mihin toimintoon hankinta ensisijaisesti kohdistuu, se on tehtävä hankintalain
mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
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Hankintaa koskevat päätökset, hankintasopimus, hankintaoikaisu ja hankintaasiakirjojen julkisuus
Hankintaa koskevat päätökset ja tiedoksianto

18 §
Palveluhankintoja koskevat poikkeukset
soveltamisalasta
— — — — — — — — — — — — —
Hankittaessa yksinomaan liitteessä B lueteltuja palveluja tai hankittaessa niitä yhdessä
liitteessä A lueteltujen palvelujen kanssa siten, että liitteen B palvelujen arvo ylittää
liitteen A mukaisten palvelujen arvon, sovelletaan ainoastaan, mitä 40 ja 41 §:ssä teknisistä eritelmistä, 23 §:ssä tarkoitetusta jälkiilmoituksesta ja suorahankintojen ilmoittamisesta, 7 luvussa hankintaa koskevasta päätöksestä, hankintasopimuksesta, hankintaoikaisusta ja hankinta-asiakirjojen julkisuudesta ja
8 luvussa oikeusturvakeinoista ja erinäisistä
säännöksistä säädetään.

23 §

58 §
Hankintaa koskeva päätös
Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.
Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti
vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen
perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Päätöksestä
tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi
käytävä ilmi, minkä ajan kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä.
Hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä 26 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta, 30 §:ssä tarkoitetusta lisätilauksesta tai
hankintalain 93 §:ssä tarkoitetusta hankinnan
väliaikaisesta järjestämisestä.

Hankintaa koskevat ilmoitukset
Hankintayksikön on toimitettava julkaistaviksi kausi-ilmoitus, hankintailmoitus, suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, toimittajarekisteriä koskeva ilmoitus, jälki-ilmoitus ja
dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus. Hankintayksikkö
voi toimittaa julkaistavaksi myös suorahankintaa koskevan ilmoituksen.
Hankintailmoitukset on toimitettava julkaistaviksi työ- ja elinkeinoministeriön määräämälle taholle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoitetuista erityisalojen hankintadirektiivissä ja oikeussuojadirektiivissä edellytetyistä ilmoitusvelvoitteista, kuten ilmoitusten sisällöstä ja
niiden julkaisemisesta sekä ilmoitusten lähettämiseen käytettävistä viestintävälineistä ja
muista hankinnan ilmoittamiseen liittyvistä
seikoista.

59 §
Valitusosoitus ja oikaisuohje
Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä
päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan,
miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ja hankintayksikön yhteystieto, johon hankinta-asiaan muutosta hakevan 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 antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin,
mitä niistä valituksen osalta hallintolainkäyttölain (586/1996) 3 luvussa ja oikaisuohjeen
osalta hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään.
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60 §
Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia
koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja
tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat
sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.
Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus
ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös
tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa
säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

neen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
(odotusaika).
Odotusaikaa ei sovelleta suorahankinnassa.
Muutoksenhaun vaikutuksesta hankintasopimuksen tekemiseen säädetään hankintalain
90 §:ssä.
63 §
Poikkeukset odotusajan noudattamisesta
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos hankintasopimus tehdään ainoan hyväksyttävän
tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai
ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa.
64 §
Suorahankinnasta ilmoittaminen ja hankintasopimuksen tekeminen
Suorahankinnassa hankintayksikkö voi
hankintapäätöksen jälkeen toimittaa julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen
ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin
hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan
14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Hankintaoikaisu
65 §

Hankintasopimus

Hankintaoikaisu

61 §

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

Hankintasopimuksen tekeminen
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

62 §

66 §

Odotusaika

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten
soveltaminen

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

Hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen
ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä

N:o 322
asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999), jos hankintayksikkö on mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu
viranomainen tai jos sen on muualla laissa
olevan säännöksen perusteella noudatettava
sanottua lakia.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun
osallistuneen oikeuteen saada tieto tarjouksen
käsittelyä varten laadituista ja saaduista asiakirjoista sekä hankintayksikön palveluksessa
olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään asianosaisen oikeudesta asiakirjaan, asiakirjan julkisuuden
määräytymisestä sekä tiedonsaantia koskevan
asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.
Hankintayksikön päätökseen, jolla on ratkaistu tiedon saantia asiakirjasta koskeva
asia, saa hakea muutosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 33 §:ssä säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus käsittelemään muun kuin viranomaisena toimivan hankintayksikön päätöksestä tehdyn valituksen, on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirin alueella hankintayksikkö sijaitsee.
8 luku
Oikeusturvakeinot ja erinäiset säännökset
67 §
Muutoksenhaku ja seuraamukset
Tämän lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä muutoksenhausta ja seuraamuksista hankintalain
11 luvussa säädetään.
68 §
Tietojen antaminen
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa
laissa säädetään salassapidosta, hankintayksikön on annettava hankintojen valvontaa ja
tietojen vaihtoa varten Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille unionin lainsäädännössä edellytetyssä laajuudessa
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tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri
vaiheista ja tekemistään hankinnoista. Työ- ja
elinkeinoministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä edelleen antaa tämän
lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan
unionin viranomaisille.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista, erityisalojen hankintadirektiivin 67 artiklassa edellytetyistä tilastointiin liittyvistä
velvoitteista sekä hankintayksikön velvollisuudesta laatia erityisalojen hankintadirektiivin 19, 20, 23, 49 ja 50 artiklassa edellytettyjä hankintamenettelyjä ja hankintapäätöksiä
koskevia selvityksiä ja muita tietoja toimitettaviksi Euroopan unionin toimielimille.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen
tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaisemisen hetkellä. Hankinnassa, jossa ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista, hankinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty
taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloitettu.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, tämän lain voimaan tullessa markkinaoikeudessa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat
käsitellään loppuun noudattaen tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tällaisen asian käsittelyyn sovelletaan kuitenkin, mitä 67 §:ssä tarkoitetuissa säännöksissä 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 momentista poiketen tämän lain 59, 65 ja 67 §:ää.
Mainitussa 67 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä
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seuraamuksen, uhkasakon ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteiden kohdistamisesta
sekä oikeudenkäyntikulujen määräämisestä
sovelletaan lisäksi markkinaoikeudessa tämän lain voimaantulon jälkeen vireille tule-

viin hakemuksiin, jotka koskevat ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjä hankintapäätöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki

1253

N:o 323

Laki
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, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa
(349/2007);
— — — — — — — — — — — — —
9§
Päätösvaltaisuus
Markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi
yksin tehdä ratkaisun, jos valitus, hakemus
tai esitys peruutetaan tai asia jätetään tutkimatta tai sillensä, sekä päättää täytäntöönpaHE 190/2009
TaVM 2/2010
EV 24/2010
3 /52

nosta ja asian valmistelussa tarpeellisista toimista. Lisäksi lainoppinut jäsen voi yksin
päättää kilpailunrajoituksista annetun lain
20 a §:ssä tarkoitetuista asioista. Markkinaoikeus on toimivaltainen ratkaisemaan tässä
momentissa tarkoitetun asian myös kahden
tai kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa.
— — — — — — — — — — — — —
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 sivutoiminen asiantuntijajäsen, vahvennettuun istuntoon osallistuu vähintään yksi ja enintään
kolme sivutoimista asiantuntijajäsentä.
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Ylituomari tai tämän sijainen voi siirtää
lainkäyttöasian lainkäytön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi vahvennetun istunnon käsiteltäväksi, jos ratkaisu tulisi poikkeamaan
aikaisemmasta käytännöstä tai asialla saattaa
olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta.
Päättäessään asian siirtämisestä vahvennetun istunnon käsiteltäväksi ylituomarin tai tämän sijaisen on samalla määrättävä asian käsittelyyn osallistuvat lainoppineet jäsenet ja
asiantuntijajäsenet. Asian aikaisempaan käsittelyyn osallistuneet jäsenet ja asiantuntijajäsenet osallistuvat asian käsittelyyn myös
vahvennetussa istunnossa.
11 §
Täysistunto
Markkinaoikeudessa on täysistunto lainkäyttöasioiden ja hallinto-asioiden käsittelyä
varten.
Ylituomari tai tämän sijainen voi siirtää
lainkäyttöasian lainkäytön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi täysistunnon käsiteltäväksi, 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 päätösvaltainen täysistuntona kokoonpanossa, jonka
puheenjohtajana on ylituomari tai tämän sijainen ja johon ottaa osaa vähintään puolet
markkinaoikeuden lainoppineista jäsenistä.
Jos lainkäyttötäysistuntoon siirretty asia on
oikeudelliselta laadultaan sellainen, että sen
käsittelyyn osallistuu sivutoiminen asiantuntijajäsen, täysistuntoon osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi vähintään yksi ja enintään kolme sivutoimista asiantuntijajäsentä.
Asian aikaisempaan käsittelyyn osallistuneet
jäsenet ja asiantuntijajäsenet osallistuvat
asian käsittelyyn täysistunnossa. Ylituomari
tai tämän sijainen määrää muutoin asian käsittelyyn osallistuvat sivutoimiset asiantuntijajäsenet.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.
Jos asia on määrätty vahvennettuun istuntoon 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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Laki
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 asiakirjajulkisuutta koskevien säännösten soveltaminen
Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden
ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet
seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan
tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne
perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu 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 toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä palvelusopimusasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu julkisia palveluhankintoja koskeva
sopimus. Sopimuksen pakollisesta sisällöstä
säädetään mainitun asetuksen 4 artiklassa.
Julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus
voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aiTaVM 2/2010
EV 24/2010

kaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjouskilpailuun osallistunut liikenteenharjoittaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen
päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.
Sopimus voidaan kuitenkin tehdä tätä aikaisemminkin, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä tai toimivaltaisesta
viranomaisesta riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos hankintasopimus tehdään
ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen liikenteenharjoittajan kanssa eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa.
Hankinta-asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan 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 oikeusturvakeinoista, sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta tämän lain 36 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa hankinta-asiassa. Asian voi julkisista hankinnoista annetun lain 85 §:n 2
momentissa mainitun lisäksi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi liikenne- ja viestintäministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa 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 seuraamuksen määräämisestä voidaan panna täytäntöön
vain lainvoimaisen päätöksen nojalla.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Valtioneuvoston asetus
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 kesäkuuta 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.

1258

N:o 325
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 suurpainepurkauslampuissa (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 takaalustojen 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 NiFejohdinkehystä 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 electronemitter 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
käytetyissä paksukalvopastoissa.

alumiinisidoksisella

berylliumoksidisubstraatilla

39. Kadmium väriä muuntavissa II-VI-ledeissä (< 10 µg Cd / mm2 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.
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Valtiovarainministeriön asetus
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 § valtiovarainministeriön 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 toimivat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja
viestintä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
voi erikseen asettaa muitakin johdon esikun4 /52

taelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Kansantalousosasto
Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka
koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
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10) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.
4§

12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 11 kohdassa säädetään;
13) Valtiokonttorin rahoitustoimialan tehtäviä ja tulosohjausta.

Budjettiosasto
Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
6 b) valtion hankintatointa ja Hanselia;
— — — — — — — — — — — — —
11) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaattikiinteistöjä;
— — — — — — — — — — — — —
13 a) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;
14) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia
säännöksiä ja Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta;
15) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

7§
Henkilöstöosasto
Henkilöstöosasto valmistelee asiat, jotka
koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
11) yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston
kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asioista, jos ne ovat työnantaja- tai henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;
12) Valtiokonttorin vakuutustoimialan ja
Henkilöstöpalvelut –yksikön tehtäviä ja tulosohjausta;
13) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohjausta.

5§

8§

Vero-osasto

Hallinnon kehittämisosasto

Vero-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
4) tullipolitiikkaa ja tullimenettelyjä sekä
tariffikiintiöitä ja tullisuspensioita;
— — — — — — — — — — — — —
6) verohallinnon ja tullilaitoksen tehtäviä
ja tulosohjausta.

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee
asiat, jotka koskevat:
1) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä
sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjärjestelmiä ja toiminnan kehittämistä;
2) valtion toimintojen alueellistamisen
koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;
3) julkisten palvelujärjestelmien ja palvelutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja
laadun kehittämistä ja parantamista;
4) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;
5) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön
yleistä kehittämistä;
6) valtion tietohallinnon ja IT-toiminnan
johtamista ja kehittämistä sekä yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamista;
7) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistämistä sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittämistä ja yhteensovittamista;

6§
Rahoitusmarkkinaosasto
Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat,
jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten,
kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten,
rahastoyhtiöiden ja kiinteistörahastojen toimintaa sekä panttilainauslaitoksia;
— — — — — — — — — — — — —
7) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
estämistä;
— — — — — — — — — — — — —
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8) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden
yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämistä sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta;
9) valtion liikelaitosten ja markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;
10) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta;
11) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;
12) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa;
13) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskevaa ohjausta.

3) hallinnonalan henkilöstö-, tietohallinto-,
tila- ja muiden infrastruktuuriasioiden ohjausta ja koordinaatiota;
4) ministeriön yleistä hallintoa;
5) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön kehittämistä;
6) ministeriön taloushallintoa;
7) ministeriön tietopalvelun ja muun tietohallinnon yleistä järjestämistä;
8) muita ministeriön toiminnan tukipalveluja ja sisäisiä palveluja, jolleivät ne tämän
työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

8a§

Valtiovarainministeriön
valmiuspäällikkönä toimii hallinto- ja kehitysjohtaja. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa
yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varatutumista. Valmiuspäällikköä avustaa valmiussuunnittelussa hänen määräämänsä virkamies. Valtiovarainministeriön suojelujohtajan
määrää hallinnollinen alivaltiosihteeri.

Kuntaosasto
Kuntaosasto valmistelee asiaa, jotka koskevat:
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 valtionosuusjärjestelmää;
6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;
7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja
arviointia;
8) kuntien henkilöstön palvelussuhde- ja
eläketurvaa;
9) Kunnallista työmarkkinalaitosta, Kuntien eläkevakuutusta ja Kuntien takauskeskusta.
10 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto
Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee
asiat, jotka koskevat:
1) hallinnonalan tulosohjauksen valmistelua ja yhteensovittamista;
2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua, kehysmenettelyä ja talousarviota;

17 §
Valmius- ja suojeluorganisaatio

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut
Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa.
Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin
toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten,
kuin valtio-sihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston
ohjesäännön
(262/2003)
44 §:ssä ja ministeri tarvittaessa erikseen tarkemmin määrää.
Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaavat valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerit. He johtavat ministerin vahvistaman työnjaon mukaisesti
hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien
asioiden valmistelua.
Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä,
avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä
ja alivaltiosihteereitä hallinnonalan virastojen, liikelaitosten ja osakkuusyhtiöiden oh-
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jauksessa sekä talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelussa
osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti. Lisäksi valmistelussa avustavat ohjausvastuussa olevan
valtiosihteerin kansliapäällikkönä tai alivaltiosihteereiden tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.
Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta
osastoillaan.

voston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän
päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä
1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

19 §

— — — — — — — — — — — — —
Osastopäällikön sekä hallinto- ja kehitysjohtajan sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.
— — — — — — — — — — — — —

Tulostavoitteiden asettaminen
— — — — — — — — — — — — —
Tulos- ja kehityskeskustelut käydään ministeriössä strategian toimeenpanon ja henkilötason johtamisen näkökulmasta.

31 §
Sijaisten määrääminen

21 §

35 §

Muut johto- ja valmisteluryhmät

Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille
tiedottaminen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten virkamiesjohtoryhmiä tai muita valmisteluryhmiä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa myös talouspolitiikan valmistelun johtoryhmän, konserniohjauksen johtoryhmän sekä hallinnonalan ohjauksen johtoryhmän.

— — — — — — — — — — — — —
Keskeisten päätösten, lausuntojen ja muistioiden saatavuus tulee varmistaa tallentamalla ne ministeriön asianhallintajärjestelmään.
38 §

26 §
Sisäisen hallinnon työnjako
Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät
Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin kehittää ja
yhteen sovittaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa sekä johtaa henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston, kuntaosaston ja kehittämis- ja hallintotoiminnon toimialaan kuuluvien asioiden
valmistelua.
29 §
Osastopäällikön tehtävät
— — — — — — — — — — — — —
Hallinto- ja kehitysjohtajasta, valtioneu-

Ministeriön sisäistä hallintoa johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apunaan hallinnollinen alivaltiosihteeri. Heidän apunaan
ovat kehittämis- ja hallintotoiminto, osastojen
päälliköt sekä näiden määräämät henkilöt.
— — — — — — — — — — — — —
39 §
Vuosilomien vahvistaminen
Osastojen päälliköiden vuosilomat vahvistaa hallinnollinen alivaltiosihteeri, alivaltiosihteerien vuosilomat valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä valtiosihteerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä vuosilomat ministeri.
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Osastojen yksiköiden päälliköt hyväksyvät
omien alaistensa vuosilomat. Yksiköiden
päälliköiden vuosilomat hyväksyy osastopäällikkö.
Osastopäälliköiden vuosilomat tulee toimittaa tiedoksi kehittämis- ja hallintotoimintoon toukokuun alkuun mennessä. Kesää koskevien vuosilomajaksojen tulee olla HRMjärjestelmässä hyväksyttyinä toukokuun puoliväliin mennessä.
Vuosilomat on vahvistettava siten, että
osastojen ja yksiköiden toimintakyky säilyy
riittävänä kaikissa tilanteissa.
46 §
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1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virka tai tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon
eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu
ministerille;
— — — — — — — — — — — — —
49 §
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen
Ministeriön yhteiset virat sijoitetaan osastoille hallinnollisen alivaltiosihteerin päätöksellä.
— — — — — — — — — — — — —

Ministerin ratkaistavat nimitysasiat
50 §
Ministerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:
1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun asianomaisen tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy perusvaativuustason 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 ratkaistavia nimitysasioita ovat:
1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole
sijoitettu 48 §:ssä mainittujen päälliköiden
johdettaviin organisaatioihin eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;
— — — — — — — — — — — — —

Ministeriössä päätettävä virkavapaus
Sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on lain tai virka- taikka työehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää hallinto- ja
kehitysjohtaja.
Enintään kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää osaston tai yksikön päällikkö. Osaston ja yksikön
päällikölle tällaisen virkavapauden ja vapautuksen työstä myöntää hallinnollinen alivaltiosihteeri ja osasto- ja yksikköjaon ulkopuoliselle henkilöstölle hallinto- ja kehitysjohtaja.
Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää
1) ministeri, jos nimitystoimivalta on tasavallan presidentillä tai valtioneuvostolla;
2) hallinnollinen alivaltiosihteeri, jos nimitystoimivalta on hänellä tai ministerillä;
3) asianomainen osastopäällikkö, hallintoja kehitysjohtaja tai valtioneuvoston controller, jos nimitystoimivalta on hänellä.

48 §
52 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Alivaltiosihteerin ratkaistavat asiat

Osastopäällikön, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita
ovat:

— — — — — — — — — — — — —
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 hankkimisesta valtiolle.
Budjettiosaston budjettioikeudellisia asioita 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 momentissa tarkoitettujen lupien antamista.
Budjettiosaston taloushallintoa koskevia
asioita käsittelevän yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtion talousarviosta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettua kirjanpitoyksiköksi määräämistä.

55 §
Vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden
ratkaiseminen
Vero-osaston osastopäällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
3) tullilain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaran valtion laitokselle tai erityisestä
syystä muullekin luovuttamista tai tavaran
hävittämistä koskevaa valtiovarainministeriön päätöstä tai ohjetta;
4) erivapauden myöntämistä tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(205/2008) 6 §:ssä säädetyistä kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

56 §
Rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) Valtion vakuusrahastosta annetun lain
14 a §:n mukaisesti suoritetun erityistilintarkastuksen perusteella nostetun oikeudenkäynnin valvonnassa rahaston nimissä annettavia ohjeita asianajajille, asiakirjajulkisuusasioita sekä oikeudellisten lausuntojen hankkimista, jollei asioita ole vakuusrahastosta
annetussa laissa tai muussa laissa säädetty
muiden ratkaistaviksi;
2) Valtion vakuusrahaston nimissä ennen
Valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (245/1996) voimaantuloa tehtyjen sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa sekä sopimuksiin ja sitoumuksiin tehtäviä muutoksia;
3) menon maksamista Valtion vakuusrahaston 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 annetussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaiseminen
— — — — — — — — — — — — —
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan tietojen
saamiseen tieteellistä tutkimusta tai muuta
mainitussa lainkohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten antaa hallinto- ja kehitysjohtaja.
Valtioneuvoston controller antaa kuitenkin

N:o 326
luvan siltä osin kuin tietojen saaminen koskee valtiovarain controller -toiminnon tietoja
ja asiakirjoja.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu
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