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SÄÄDÖKSET ALKUPERÄISINÄ
Alkuperäissäädösten tietokanta
perustuu Suomen
säädöskokoelman aineistoon.
Tekstit ovat sellaisina kuin ne on
julkaistu säädöskokoelmassa.
Tietokanta kattaa kaikki
säädökset v. 1987 alkaen ja
keskeisen osan vanhemmista
säädöksistä.

699/2011
På svenska

Viitetiedot

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Laki
julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

PIKAHAKU
Pikahaussa katkaisumerkki *, esim.
opintotu* ja takaisinpe*
Laveampi haku tai-sanalla, esim.
avopuol* tai aviopuol*.
Hae

Tarkennettu haku

Ruotsinkieliset säädökset

kumotaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 5 §:n 17 ja 18 kohta sekä 109
§:n 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 109 §:n 1 kohta laissa 321/2010,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti, 65 §:n 2 momentti, 78 §, 87 §:n 2
momentti, 96 §:n 3 momentti ja 98 §:n 3 momentin 4 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 78 §, 87 §:n 2 momentti, 96 §:n 3 momentti ja 98 §:n 3
momentin 4 kohta laissa 321/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 73 a § ja 77 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 321/2010, uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

Ajantasainen lainsäädäntö

1§

Säädösmuutosten
hakemisto
Saamenkieliset säädökset

Lain tarkoitus
Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava
hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään. Sähköisistä hankintamenettelyistä
säädetään lisäksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
annetussa laissa (698/2011).
24 §
Hankintamenettelyn valinta
Hankinnoissa käytettävät kilpailuttamismenettelyt määritellään 5 §:n 10—16 kohdassa.
Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä.
Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä
voidaan käyttää 25—32 §:ssä säädetyin edellytyksin. Hankinnassa voidaan käyttää myös
sähköisiä hankintamenettelyjä.
65 §
Hankintamenettelyt
Hankinnoissa käytettävät kilpailuttamismenettelyt määritellään 5 §:n 10—16 kohdassa.
Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Hankintayksikkö
voi käyttää neuvottelumenettelyä 25 §:n 1 momentissa ja 66 §:ssä säädetyin edellytyksin
sekä tehdä suorahankinnan 67 §:ssä säädetyin edellytyksin. Kilpailullisen
neuvottelumenettelyn ja puitejärjestelyn käyttöön sovelletaan 29—32 §:ää. Hankinnassa
voidaan käyttää myös sähköisiä hankintamenettelyjä.
73 a §
Hankintamenettelyn keskeyttäminen
Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.
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Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa
koskevasta päätöksestä säädetään 73 §:ssä.
77 §
Odotusaika
EU-kynnysarvon ylittävissä dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvissa hankinnoissa
1 momentissa tarkoitettu odotusaika on 10 päivää.
78 §
Poikkeukset odotusajan noudattamisesta
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos:
1) sopimus koskee 32 §:ssä tarkoitetun puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa;
2) hankintasopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa
eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan
sopimuskumppanin valinta vaikuttaa;
3) sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella tehtävää hankintaa.
87 §
Muutoksenhakuaika
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen 78 §:n 1 tai
3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä,
kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
96 §
Tehottomuusseuraamus
Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
perustuvassa kilpailuttamisessa hankintasopimuksen 78 §:n nojalla käyttämättä
odotusaikaa ja jos kilpailuttamisessa on menetelty tämän lain 32 §:n 2 tai 3 momentin tai
sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain 19 tai 20
§:n vastaisesti siten, että virhe on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada
hankintasopimus, markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tehottomaksi.
98 §
Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen
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:
4) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailuttamisessa hankintasopimuksen 78 §:n nojalla
noudattamatta odotusaikaa ja jos kilpailuttamisessa on menetelty tämän lain 32 §:n 2 tai 3
momentin sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain
19 tai 20 §:n vastaisesti siten, että virhe on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin
saada hankintasopimus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.
HE 182/2010
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