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Hankintasopimus kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai 

usean hankintayksikön ja yhden tai usean 

toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on 

rakennusurakan toteuttaminen, tavaran 

hankinta tai palvelun suorittaminen 

taloudellista vastiketta vastaan; 

rahallista vastiketta vastaan tehtyjä kirjallisia 

sopimuksia, jotka on tehty yhden tai useamman 

talouden toimijan ja yhden tai useamman 

hankintaviranomaisen välillä ja joiden tarkoituksena 

on rakennusurakoiden toteuttaminen, tavaroiden 

toimittaminen tai palvelujen suorittaminen; 

Ei muutosta 

Rakennusurakka hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on 

jonkin liitteessä C tarkoitettuun toimintaan 

liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan 

toteuttaminen taikka suunnittelu ja 

toteuttaminen yhdessä; 

rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös 

hankintayksikön asettamia vaatimuksia 

vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä 

tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, 

maan- tai vesirakennustöiden muodostama 

taloudellinen tai tekninen kokonaisuus; 

hankintasopimuksia, joilla on jokin seuraavista 

tarkoituksista: 

a) jonkin liitteessä II tarkoitettuun toimintaan 

liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan 

toteuttaminen tai sen suunnittelu ja 

toteuttaminen yhdessä; 

 

b) rakennusurakan toteuttaminen tai sen 

suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; 

 

c) rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun 

ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän 

hankintaviranomaisen asettamia vaatimuksia 

vastaavan rakennusurakan toteuttaminen 

millä tahansa tavalla; 

Ei muutosta 

Tavarahankinta muuta kuin rakennusurakkaa koskevaa 

hankintasopimusta; tavarahankintasopimuksen 

kohteena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus 

tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai 

ilman niitä; tavarahankintasopimukseksi 

katsotaan myös sellainen hankintasopimus, 

jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi 

kokoamis- ja asennustöitä 

hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on 

tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai 

osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. 

Tavarahankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti 

kokoamis- ja asennustöitä; 

 

Ei muutosta 
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Palveluhankinta muuta kuin julkista rakennusurakkaa tai 

julkista tavarahankintaa koskevaa sopimusta, 

jonka kohteena on palvelujen suorittaminen; 

palveluhankintasopimukseksi katsotaan myös 

sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on 

palvelujen ohella tavaroita, jos palvelujen arvo 

on suurempi kuin tavaroiden arvo; lisäksi 

palveluhankintasopimukseksi katsotaan 

hankintasopimus, johon palvelujen ohella 

sisältyy liitteessä C tarkoitettuja rakennustöitä; 

 

hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on muiden 

kuin 6 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

(rakennusurakka) suorittaminen 

Ei muutosta 

Toimittaja luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 

julkista tahoa taikka edellä tarkoitettujen 

tahojen ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla 

tavaroita tai palveluja taikka rakennustyötä tai 

rakennusurakoita; 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkista 

yksikköä tai tällaisten henkilöiden ja/tai yksiköiden 

ryhmää, yritysten mahdolliset tilapäiset 

yhteenliittymät mukaan lukien, joka tarjoaa 

markkinoilla rakennustöiden ja/tai -urakoiden 

toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen 

suorittamista; 

Maininta 

tilapäisistä 

yhteenliittym

istä, ei 

käytännön 

muutosta 

 

Ehdokas toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa 

osallistua rajoitettuun menettelyyn, 

neuvottelumenettelyyn taikka kilpailulliseen 

neuvottelumenettelyyn 

talouden toimijaa, joka on pyytänyt kutsua saada 

osallistua tai joka on kutsuttu osallistumaan 

rajoitettuun menettelyyn, tarjousperusteiseen 

neuvottelumenettelyyn, neuvottelumenettelyyn, josta 

ei julkaista ilmoitusta ennen menettelyn aloittamista, 

kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tai 

innovaatiokumppanuuteen 

Maininta 

uusista 

menettelyistä, 

ei käytännön 

muutosta 

Tarjoaja toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen Ei muutosta 
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Avoin menettely hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 

julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja 

jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä 

tarjouksen; hankintailmoituksen ohella 

hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä 

soveliaiksi katsomilleen toimittajille; 

 

Avoimissa menettelyissä kaikki halukkaat talouden 

toimijat voivat jättää tarjouksen tarjouskilpailukutsun 

perusteella 

Määritelmä 

on edelleen 

sama  

Rajoitettu menettely hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 

julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja 

johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada 

osallistua; ainoastaan hankintayksikön 

valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen 

 

Rajoitetuissa menettelyissä kaikki halukkaat talouden 

toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen 

toimittamalla tarjouskilpailukutsun mukaisesti 

liitteessä V olevissa joko B tai C osassa tarkoitetut 

tiedot, jotka hankintaviranomainen vaatii laatuun 

perustuvaa valintaa varten. 

Määritelmä 

pääosin 

sama. Suurin 

ero on lisäys 

”laatuun 

perustuvasta 

valinnasta” 

eli pelkkään 

hintaan 

perustuvaa 

tarjouskilpail

ua ei voi 

tehdä. 

Neuvottelumenettely hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 

julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja 

johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada 

osallistua; hankintayksikkö neuvottelee 

hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa 

toimittajien kanssa; 

 

 

Tarjousperusteisissa neuvottelumenettelyissä kaikki 

halukkaat talouden toimijat voivat jättää 

tarjouskilpailukutsun perusteella 

osallistumishakemuksen, joka sisältää liitteessä V 

olevissa B ja C osassa esitetyt tiedot, toimittamalla 

laatuun perustuvaa valintaa varten 

hankintaviranomaisen vaatimat tiedot. 

 

Määritelmä 

pääosin 

sama. Suurin 

ero on lisäys 

”laatuun 

perustuvasta 

valinnasta” 

eli pelkkään 

hintaan 

perustuvaa 

tarjouskilpail

ua ei voi 

tehdä. 
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Suorahankinta hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 

julkaisematta hankintailmoitusta valitsee 

menettelyyn mukaan yhden tai usean 

toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö 

neuvottelee sopimuksen ehdoista; 

hankintaviranomaiset voivat käyttää 

hankintasopimusten tekemiseen 

neuvottelumenettelyä, josta ei julkaista ilmoitusta. 

Määritelmä 

on edelleen 

sama, mutta 

menettelyn 

sisältö on 

muuttunut 

Kilpailullinen 

neuvottelumenettely 

hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 

julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja 

johon kaikki toimittajat voivat pyytää saada 

osallistua; hankintayksikkö neuvottelee 

menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa 

löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka 

vastaa sen tarpeita ja jonka perusteella valittuja 

ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa; 

Kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä kaikki 

halukkaat talouden toimijat voivat jättää 

osallistumishakemuksen hankintailmoituksen 

perusteella toimittamalla tiedot, jotka 

hankintaviranomainen vaatii laatuun perustuvaa 

valintaa varten. 

Määritelmä 

pääosin 

sama. Suurin 

ero on lisäys 

”laatuun 

perustuvasta 

valinnasta” 

eli pelkkään 

hintaan 

perustuvaa 

tarjouskilpail

ua ei voi 

tehdä. 

Puitejärjestely yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai 

usean toimittajan välistä sopimusta, jonka 

tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa 

tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, 

kuten hinnat ja suunnitellut määrät; 

yhden tai useamman hankintaviranomaisen ja yhden 

tai useamman talouden toimijan välistä sopimusta, 

jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa 

tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, 

erityisesti hinnat ja tarvittaessa suunnitellut määrät. 

Ei muutosta 

Suunnittelukilpailu menettelyä, jolla hankintayksikkö voi hankkia 

esimerkiksi kaavoitukseen, 

kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, 

tekniseen suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn 

suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee 

kilpailulla; kilpailussa voidaan antaa palkintoja 

menettelyjä, joilla hankintaviranomainen voi hankkia 

pääasiassa kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, 

arkkitehtuurin ja teknisen suunnittelun tai 

tietojenkäsittelyn tarpeisiin suunnitelman tai 

hankkeen, jonka valintalautakunta valitsee 

kilpailulla, jossa saatetaan antaa palkintoja 

Ei muutosta 

Tekninen eritelmä hankinnan kohteena olevan tuotteen, palvelun 

tai materiaalien ominaisuuksien määrittelyä; 

tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa 

rakennusurakkasopimuksissa kaikkia teknisiä 

määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti hankinta-

asiakirjoihin ja joissa määritellään materiaalilta, 

Merkittävä 

muutos, 

määritelmän 
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laatua tai ympäristönsuojelun tasoa, 

suunnittelua, vaatimustenmukaisuutta ja 

käyttöön soveltuvuutta sekä tuotteen käytön 

arviointia, tuotteen turvallisuutta ja mittoja, 

myyntinimityksiä, termistöä, tunnuksia, 

testausta ja testausmenetelmiä, pakkauksen 

merkitsemisen, etiketöinnin, käyttöohjeiden ja 

tuotantoprosessien ja menetelmien sekä 

vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmiä 

koskevat vaatimukset; julkisissa 

rakennusurakoissa teknisin eritelmin 

määriteltäviä ominaisuuksia ovat lisäksi 

suunnitteluun, kustannuslaskentaan, 

testaukseen ja tarkastukseen liittyvät säännöt, 

työn hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät 

sekä rakennustekniikat ja muut valmiiseen 

työhön ja materiaaleihin tai niiden osiin 

liittyvät tekniset edellytykset 

tuotteelta tai hankinnalta vaadittavat ominaisuudet, 

jotta kyseinen materiaali, tuote tai hankinta täyttää 

hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön 

vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on sisällyttävä 

ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso, kaikki 

vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan lukien 

esteettömyys vammaisille henkilöille), 

vaatimustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, 

turvallisuus tai mitat, mukaan lukien menettelyt, 

jotka koskevat laadunvarmistusta, termistöä, 

tunnuksia, testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 

merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita sekä 

tuotantoprosesseja ja -menetelmiä kaikissa 

rakennustyön elinkaaren vaiheissa. Näiden 

ominaisuuksien on sisällettävä myös säännöt, jotka 

liittyvät suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, 

testaukseen ja tarkastukseen, sekä työn 

hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja -tekniikat 

sekä kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 

hankintaviranomaisen on mahdollista määrätä yleisen 

tai erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka liittyvät 

valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai näiden osiin; 

 

tavara- tai palveluhankintasopimuksissa eritelmää 

asiakirjassa, jossa määritellään tuotteelta tai 

palvelulta edellytetyt ominaisuudet, esimerkiksi 

laatutaso, ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso, 

kaikki vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 

luettuna esteettömyys vammaisille henkilöille), 

vaatimustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, 

tuotteen käyttö, turvallisuus tai mitat, mukaan lukien 

tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset 

myyntinimityksen, termistön, tunnusten, testauksen 

lisäksi 

olennaista 

direktiivin 

Liite VII. 
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ja testausmenetelmien, pakkauksen, merkitsemisen, 

etiketöinnin, käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien 

ja -menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 

palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa sekä 

vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät; 

Standardi tunnustetun standardisointielimen toistuvaan tai 

jatkuvaan käyttöön hyväksymää teknistä 

määrittelyä, joka on julkaistu standardina ja 

jonka noudattaminen ei ole pakollista; 

standardi on: 

 

a) kansainvälinen, jolloin se on kansainvälisen 

standardisointijärjestön hyväksymä ja yleisesti 

saatavilla; 

 

b) eurooppalainen, jolloin se on eurooppalaisen 

standardisointijärjestön hyväksymä ja yleisesti 

saatavilla; taikka 

 

c) kansallinen, jolloin se on kansallisen 

standardisointijärjestön hyväksymä ja yleisesti 

saatavilla 

’standardilla’ tarkoitetaan tunnustetun 

standardointielimen toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä 

varten hyväksymää teknistä eritelmää, jonka 

noudattaminen ei ole pakollista ja joka kuuluu 

johonkin seuraavista ryhmistä: 

a) ’kansainvälisellä standardilla’ tarkoitetaan 

kansainvälisen standardointielimen vahvistamaa 

standardia, joka on yleisesti saatavilla; 

b) ’eurooppalaisella standardilla’ tarkoitetaan 

eurooppalaisen standardointielimen vahvistamaa 

standardia, joka on yleisesti saatavilla; 

c)’kansallisella standardilla’ tarkoitetaan kansallisen 

standardointielimen vahvistamaa standardia, joka on 

yleisesti saatavilla; 

Ei muutosta 

Tekninen määrittely eurooppalaista standardia, eurooppalaista 

teknistä hyväksyntää, virallista teknistä 

määrittelyä, kansainvälistä standardia, teknistä 

viitettä, kansallista standardia, kansallista 

teknistä hyväksyntää sekä muuta kansallista 

asiakirjaa, joka liittyy suunnitteluun, 

laskentaan, työn suoritukseen tai tuotteen 

käyttöön; 

’merkillä’ mitä tahansa asiakirjaa, sertifikaattia tai 

todistusta, jolla vahvistetaan, että kyseessä olevat 

urakat, tuotteet, palvelut, prosessit tai menettelyt 

täyttävät määrätyt vaatimukset; 

’merkkivaatimuksilla’ vaatimuksia, jotka kyseessä 

olevien urakoiden, tuotteiden, palvelujen, prosessien 

tai menettelyjen on täytettävä asianomaisen merkin 

saamiseksi. 

Korvattu 

”merkillä” eli 

määritelmä 

on laajempi  

Eurooppalainen 

hyväksyntä 

Euroopan unionin jäsenvaltion nimeämän 

hyväksyntälaitoksen rakennustuotteelle 

tarkoitetaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan 

mukaisesti tehtyä rakennustuotteen 

Uusi nimi_ 

”Eurooppalai
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antamaa myönteistä teknistä arviointia tuotteen 

sopivuudesta tarkoitettuun käyttöön; 

hyväksyntä perustuu niiden rakennuskohdetta 

koskevien olennaisten vaatimusten 

täyttymiseen, joiden pohjalta tuotteelle 

ominaiset ominaisuudet on määrätty, sekä 

käyttöolosuhteiden määrittelyyn 

perusominaisuuksien suoritustasojen dokumentoitua 

arviointia sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

305/2011 (1) 2 artiklan 12 alakohdassa 

nen tekninen 

arviointi” 

Viittaus EU 

Asetukseen 

305/2011. 

Tekninen viite mitä tahansa muuta eurooppalaisen 

standardisointielimen markkinoiden tarpeet 

huomioon ottavien menettelyjen mukaisesti 

laatimaa teknistä määrittelyä kuin virallista 

standardia; 

tarkoitetaan mitä tahansa muuta eurooppalaisen 

standardointielimen markkinoiden tarpeet huomioon 

ottavien menettelyjen mukaisesti laatimaa teknistä 

määrittelyä kuin eurooppalaista standardia 

Ei mainintaa 

”virallisesta 

standardista”, 

mahdollisesti 

määritelmä 

laajempi 

Tunnustettu toimielin testaus- tai kalibrointilaboratorioita ja 

tarkastus- ja varmentamiselimiä, jotka 

noudattavat sovellettavia eurooppalaisia 

standardeja; hankintayksikön on hyväksyttävä 

myös muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

tunnustettujen toimielinten antamat todistukset 

Mainintaa ei ole direktiivissä 
Ei muutosta 

Yhteinen 

hankintanimikkeistö 

(CPV) yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 tarkoitettua 

viitenimikkeistöä; 

Jos julkisten hankintojen yhteydessä viitataan 

nimikkeistöihin, viittaukset on tehtävä käyttämällä 

asetuksella (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua yhteistä 

hankintanimikkeistöä (CPV). 

Ei varsinaista 

määritelmää 

direktiivissä, 

mutta sisältö 

sama, ei 

muutosta. 

Yhteishankintayksikkö hankintaviranomaista, joka tarjoaa 

yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti 

hankintojen tukitoimintoja 

tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka hankkii 

sen suoraan tai välillisesti omistaville 

hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee 

näille tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita 

koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. 

Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii 

edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja että se on 

nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä 

Määritelmä 

muuttunut, 

yhdessä 

yhteishankint

atoimintojen 

ja 

hankintojen 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzz_uE_r_LAhXGYQ8KHQHrBGIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A088%3A0005%3A0043%3AEN%3APDF&usg=AFQjCNFhNtzy-b-pETfXKpR6kvMMIkw2lQ&sig2=7ZhNdA-op8Glk_Rav5pCtg&cad=rja
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzz_uE_r_LAhXGYQ8KHQHrBGIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A088%3A0005%3A0043%3AEN%3APDF&usg=AFQjCNFhNtzy-b-pETfXKpR6kvMMIkw2lQ&sig2=7ZhNdA-op8Glk_Rav5pCtg&cad=rja
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taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai 

määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi. 

tukitoimintoj

en kanssa 

Yhteishankintatoiminto toimintoja, joita suoritetaan jatkuvasti jossakin 

seuraavista muodoista: 

 

a) hankintaviranomaisille tarkoitettujen 

tavaroiden ja/tai palvelujen hankkiminen; 

 

b) hankintaviranomaisille tarkoitettuja 

rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja 

koskevien hankintasopimusten tai 

puitejärjestelyjen tekeminen; 

 
Uusi 

määritelmä, 

liittyy 

yhteishankint

ayksikköön 

hankinta-asiakirja mitä tahansa asiakirjaa, jonka 

hankintaviranomainen on tuottanut tai johon se 

viittaa kuvatakseen tai määrittääkseen 

hankinnan tai menettelyn eri osia, mukaan 

lukien hankintailmoitus, ennakkoilmoitus, jolla 

kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset eritelmät, 

hankekuvaus, ehdotetut sopimusehdot, 

ehdokkaiden ja tarjoajien asiakirjojen 

esittämismuodot, yleisesti sovellettavia 

velvollisuuksia koskevat tiedot ja mahdolliset 

täydentävät asiakirjat 

 
Uusi 

määritelmä 

Hankintojen 

tukitoiminto 

toimintoja, joilla tuetaan hankintatoimintoja 

erityisesti seuraavin tavoin: 

 

a) tekninen infrastruktuuri, jota käyttämällä 

hankintaviranomaiset voivat tehdä 

rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja 

koskevia hankintasopimuksia tai 

puitejärjestelyjä; 

 

 
Uusi 

määritelmä, 

liittyy 

yhteishankint

ayksikköön 
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b) hankintamenettelyjen kulkuun tai 

suunnitteluun liittyvä neuvonta; 

 

c) hankintamenettelyjen valmistelu ja 

hallinnointi asianomaisen 

hankintaviranomaisen nimissä ja puolesta 

hankintapalvelujen 

tarjoaja 

julkista tai yksityistä elintä, joka tarjoaa 

hankintojen tukitoimintoja markkinoilla 
 

Uusi 

määritelmä 

Elinkaari tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan tai 

palvelun suorittamisen kaikkia peräkkäisiä 

ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, toteutettava 

tutkimus ja kehittäminen, tuotanto, 

kaupankäynti ja sen ehdot, kuljetus, käyttö ja 

ylläpito mukaan luettuina, raaka-aineiden 

ostosta tai resurssien kokoamisesta 

hävittämiseen, ennallistamiseen ja palvelun tai 

käytön loppuun saakka 

 
Uusi 

määritelmä 

Innovaatio sellaisen uuden tai merkittävästi parannetun 

tuotteen, palvelun tai menetelmän, mukaan 

lukien muiden muassa tuotanto- tai 

rakennusprosessit, uuden 

markkinointimenetelmän tai uuden 

organisatorisen menetelmän toteuttamista 

liiketoimintatavoissa, työpaikkaorganisaatiossa 

tai ulkoisissa suhteissa, jonka tarkoituksena on 

esimerkiksi auttaa ratkaisemaan 

yhteiskunnallisia haasteita tai tukea älykkään, 

kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 

-strategiaa 

 
Uusi 

määritelmä 

Merkki  mitä tahansa asiakirjaa, sertifikaattia tai 

todistusta, jolla vahvistetaan, että kyseessä 

olevat urakat, tuotteet, palvelut, prosessit tai 

menettelyt täyttävät määrätyt vaatimukset; 
 

 
Uusi 

määritelmä 



Määritelmä Hankintalaki Hankintadirektiivi Kommentti 

Merkkivaatimus vaatimuksia, jotka kyseessä olevien urakoiden, 

tuotteiden, palvelujen, prosessien tai 

menettelyjen on täytettävä asianomaisen 

merkin saamiseksi 

 
Uusi 

määritelmä 

 

 


