
Hankintalain 9§:n mukaan hankintalakia ei sovelleta: 

1) maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen millä 
tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyvien oikeuksien hankintaan; 

2) audiovisuaalisten mediapalvelujen tai radiotoiminnan palvelujen tarjoajien tekemää audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin tai radiotoiminnan palveluihin tarkoitettua ohjelmamateriaalin ostoa, kehittämistä, 
tuotantoa tai yhteistuotantoa koskeviin hankintoihin; 

3) radio- tai televisiolähetysaikaa tai ohjelmien toimittamista koskeviin hankintoihin, kun ne tehdään 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tai radiotoiminnan palvelujen tarjoajien kanssa; 

4) välimies- ja sovittelupalveluja koskeviin hankintoihin; 

5) luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun 
oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi 
liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin; 

6) julkisten notaarien suorittamia asiakirjojen varmentamis- tai todentamispalveluja koskeviin hankintoihin; 

7) edunvalvojien suorittamia oikeudellisia palveluja sekä muita oikeudellisia palveluja koskeviin 
hankintoihin, joiden suorittajan nimeää tuomioistuin tai joiden suorittaja nimetään laissa hoitamaan 
erityistehtäviä tuomioistuimen valvonnassa; 

8) muiden sellaisten oikeudellisten palvelujen hankintoihin, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön; 

9) keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen laskemiseen, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja koskeviin hankintoihin sekä muihin liiketoimiin, joilla 
hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa; 

10) työsopimuksiin; 

11) hankintalain liitteessä A tarkoitettuja väestönsuojelua, pelastuspalveluja ja vaarojen ehkäisyä, 
ensihoitopalveluja ja ensivastetoimintaa koskeviin hankintoihin, joita tarjoavat voittoa tavoittelemattomat 
järjestöt tai näiden yhteenliittymät; 

12) hankintalain liitteessä A tarkoitettuja poliittisiin kampanjoihin liittyviä palveluja koskeviin hankintoihin, 
kun poliittinen puolue tekee palveluhankintasopimuksen vaalikampanjan yhteydessä; 

13) hankintalain liitteessä A tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin hankintoihin, paitsi jos 
niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö 
korvaa suoritetun palvelun kokonaan; 

14) ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 
13/2005) mukaisten sallittujen päästömääräyksiköiden, päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen 
päästövähenemien hankintoihin;  

15) sellaisten lentoliikennepalveluiden hankintaan, joihin sovelletaan yhteisön lentoliikenteen harjoittajien 
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2408/1992. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110715


Hankintalain soveltamisesta laissa liikenteen palveluista 320/2017 tarkoitettuihin palveluhankintoihin 
säädetään mainitun lain 3 luvussa. 

Lisäksi hankintalain 8§:n mukaan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät eräät kansainväliseen toimintaan 
liittyvät ja/tai kansainvälisesti rahoitettavat hankinnat sekä hankinnat, joiden tarkoituksena on 
viestintäverkkojen ja sähköisten viestintäpalvelujen ylläpito tai tarjoaminen yleisölle. Pykälän soveltuvuus 
on syytä tarkistaa erikseen, jos käsillä voi olla tämän tyyppinen hankinta.     

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320

