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julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, sääde-
tään julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus
Tässä asetuksessa annetaan tarkempia sään-

nöksiä julkisista puolustus- ja turvallisuushan-
kinnoista annetussa laissa (1531/2011), jäl-
jempänä puolustus- ja turvallisuushankinta-
laki, edellytetyistä puolustus- ja turvallisuus-
hankintojen ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten
sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaise-
misesta ja muista ilmoitusvelvollisuuteen liit-
tyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimit-
taa puolustus- ja turvallisuushankinnoista ti-
lastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viran-
omaisille ja Euroopan unionin toimielimille.

2 §

Määritelmät
Tässä asetuksessa käytettävistä määritel-

mistä säädetään puolustus- ja turvallisuus-
hankintalain 3 §:ssä.

2 luku

Ilmoitusmenettely EU-kynnysarvot
ylittävissä hankinnoissa

3 §

EU-vakiolomakkeet ja CPV-viitenimikkeistö
Puolustus- ja turvallisuushankintalain

28 §:ssä, 64 §:n 2 momentissa ja 81 §:ssä

edellytetyt ilmoitukset tehdään vakiolomak-
keiden vahvistamisesta julkisiin hankintame-
nettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista
varten ja asetuksen (EY) N:o 1564/2005 ku-
moamisesta annetulla komission täytäntöön-
panoasetuksella (EU) N:o 842/2011, jäljem-
pänä vakiolomakeasetus, vahvistettuja vakio-
lomakkeita käyttäen. Puolustus- ja turvalli-
suushankintojen määrittelyssä käytetään yh-
teisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2195/2002 mukaisesti kyseisellä
asetuksella vahvistettua viitenimikkeistöä.

4 §

EU-ilmoitukset ja niiden lähettäminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
EU-ilmoituksista ennakkoilmoitus, hankin-
tailmoitus, alihankintailmoitus, jälki-ilmoitus
ja suorahankintaa koskeva ilmoitus on toimi-
tettava julkaistavaksi www.hankintailmoituk-
set.fi - internetosoitteen kautta suomen- tai
ruotsinkielisenä työ- ja elinkeinoministeriön
ilmoittamalle taholle, jonka on lähetettävä il-
moitukset edelleen Euroopan unionin virallis-
ten julkaisujen toimistoon ja merkittävä il-
moituksiin lähettämispäivä. Hankintayksikön
on pyydettäessä osoitettava ilmoitusten lähet-
tämispäivä.

Muut vakiolomakeasetuksella vahvistetut
EU-ilmoitukset hankintayksikkö voi täyttää
suoraan Euroopan unionin virallisten julkai-
sujen toimiston ylläpitämällä verkkosivuilla
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osoitteessa www.simap.europa.eu komission
vahvistamia vakiolomakkeita käyttäen. Il-
moituksesta tulee lähettää kopio tilastointia
varten työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitta-
malle taholle.

5 §

Ennakkoilmoitus

Hankintayksikön on toimitettava puolus-
tus- ja turvallisuushankintalain 28 §:n 4 mo-
mentin mukainen ennakkoilmoitus julkaista-
vaksi mahdollisimman pian varainhoitovuo-
tensa alettua seuraavan 12 kuukauden aikana
toteutettavista:

1) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään
750 000 euron tavarahankinnoista ja puitejär-
jestelyistä CPV luokituksen mukaisia tuote-
ryhmiä käyttäen;

2) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään
750 000 euron puolustus- ja turvallisuushan-
kintalain liitteen A mukaisista ensisijaisista
palveluhankinnoista ja puitejärjestelyistä puo-
lustus- ja turvallisuushankintahankintalain liit-
teen A mukaisia pääluokkia käyttäen; sekä

3) rakennusurakoista tai niitä koskevista
puitejärjestelyistä, joiden ennakoitu arvo on
vähintään puolustus- ja turvallisuushankinta-
lain 12 §:ssä tarkoitettu rakennusurakoita
koskeva EU-kynnysarvo.

6 §

Muiden ilmoitusten julkaiseminen

Hankintayksikkö ja sopimuspuoleksi va-
littu tarjoaja voi toimittaa julkaistavaksi il-
moituksia EU-vakiolomakkeita käyttäen
myös niistä puolustus- ja turvallisuushankin-
noista tai alihankinnoista, joita ilmoitusvel-
vollisuus ei koske.

3 luku

Viestintä EU-kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa

7 §

Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt

EU-kynnysarvot ylittäviä tavarahankintoja,
rakennusurakoita sekä liitteen A mukaisia
palveluhankintoja koskevassa hankintame-

nettelyssä tehtävät osallistumishakemukset ja
tarjoukset voidaan vastaanottaa sähköisesti,
jos vastaanottaminen täyttää seuraavat vaati-
mukset:

1) tarjousten ja osallistumishakemusten
sähköiseen toimittamiseen tarvittavat eritel-
mät, myös salausta koskevat tiedot, ovat tar-
joajien ja ehdokkaiden käytettävissä;

2) tarjoajat tai ehdokkaat toimittavat en-
nen tarjousten ja osallistumishakemusten
esittämiselle asetetun määräajan päättymistä
sellaiset vaaditut asiakirjat, todistukset, va-
kuutukset ja ilmoitukset, joita ei ole saatavilla
sähköisessä muodossa;

3) tarjousten ja osallistumishakemusten
saapumisajankohdat on määriteltävissä;

4) sähköisesti toimitettuihin tietoihin ei
ole pääsyä ennen tietojen toimittamiselle va-
ratun määräajan päättymistä;

5) ennen määräajan päättymistä tapahtuva
pääsy tietoihin on selkeästi havaittavissa;

6) ainoastaan valtuutettu henkilö voi vah-
vistaa tai muuttaa vastaanotettujen tietojen
avaamista koskevia päivämääriä;

7) jos valtuutettuja henkilöitä on useita, he
voivat ainoastaan samanaikaisesti toimimalla
sallia pääsyn kaikkiin toimitettuihin tietoihin
tai osaan niistä hankintamenettelyn eri vai-
heissa;

8) valtuutetut henkilöt voivat samanaikai-
sesti toimimalla sallia pääsyn vasta määrätyn
päivämäärän jälkeen toimitettuihin tietoihin;
sekä

9) vaatimusten mukaisesti vastaanotettui-
hin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan
niihin perehtymiseen valtuutetuilla.

4 luku

Tilastotiedot ja selvitykset EU-kynnysar-
vot ylittävistä hankinnoista

8 §

EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista
Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot ja

selvitykset

Hankintayksikön on lähetettävä Euroopan
komissiolle tieto puolustus- ja turvallisuus-
hankintalain 109 §:n mukaisesti:

1) puolustus- ja turvallisuushankintalain
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7 §:n 3 momentin mukaisesta kansainväli-
sestä sopimuksesta; sekä

2) tarjouksen hylkäämisestä puolustus- ja
turvallisuushankintalain 58 §:n mukaan lain
vastaisen valtiontuen vuoksi.

9 §

EU-kynnysarvot ylittäviä hankintasopimuksia
ja puitejärjestelyjä koskevat selvitykset

Puolustus- ja turvallisuushankintalain
109 §:n 2 momentin mukaisesti laadittavan
selvityksen on sisällettävä vähintään seuraa-
vat tiedot:

1) hankintayksikön nimi ja osoite sekä
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn arvo;

2) hyväksyttyjen ehdokkaiden tai tarjo-
ajien nimet sekä perustelut valinnalle;

3) hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien ni-
met sekä perustelut hylkäämiselle;

4) poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja
perustelut niiden hylkäämiselle;

5) voittaneen tarjoajan nimi, tarjouksen
valinnan perustelut sekä mahdollisesti alihan-
kintoina teetettävien sopimusten osuus;

6) suorahankinnan ja kilpailullisen neu-
vottelumenettelyn käytön perusteet;

7) puolustus- ja turvallisuushankintalain
22 §:n 1 kohdassa tarkoitetun suorahankin-
nan käytön perusteet; sekä

8) syyt, joiden perusteella hankintayk-
sikkö on päättänyt olla tekemättä hankintaso-
pimusta tai puitejärjestelyä.

10 §

Tilastotiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii hankin-
tayksiköiden edellisenä vuonna tekemistä
hankinnoista tilastoselvityksen, jonka minis-
teriö toimittaa komissiolle vuosittain loka-
kuun loppuun mennessä. Tilastotiedot kerä-
tään hankintayksikön 4 §:n mukaisesti jul-
kaistaviksi toimittamista hankintailmoituk-
sista tai hankintayksiköiltä erikseen pyydettä-
vistä selvityksistä.

Tilastoselvityksissä tulee eritellä:
1) puolustus- ja turvallisuushankintalain

12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittä-
vien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitel-
len tiedot yhteisen hankintanimikkeistön
(CPV) luokkien, sopimusosapuolen kansalai-
suuden ja hankintamenettelyn perusteella.

2) käytettäessä puolustus- ja turvallisuus-
hankintalain 22 ja 23 §:ssä tarkoitettua suora-
hankintaa tilastoselvityksen tiedot tulee
2 momentin 1 kohdan lisäksi ryhmitellä me-
nettelyn käyttöedellytysten mukaan.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos Jouko Tuloisela
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