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Keskeinen hankintojen tekemistä ja menojen käsittelyä ohjaava normisto 

Liite 1 Valtiokonttorin ohjeisiin VK/7631/00.00.01.06.01/2020 ja VK/7632/00.00.01.06.01/2020 

 
 

Lainsäädäntö 

Laki valtion talousarvioista (423/1988)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880423 

 

Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921243  

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397  

 

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161398 

 

Laki puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111531 

 

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060765 

 

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista 
(766/2006) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060766 

 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi-
maa käytettäessä (1233/2006) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233 
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Muut yhteiset normit, ohjeet ja päätökset 

Valtioneuvoston päätös valtion talousarvion yleisistä soveltamismää-
räyksistä (luku 6.) 

https://vm.fi/documents/10623/307577/Valtioneuvos-
ton+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+valtion+talousar-
vion+yleisist%C3%A4+soveltamism%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yk-
sist%C3%A4/b5b1a532-76fc-4cf8-beb9-0ef71fdc7cf2/Valtioneuvos-
ton+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+valtion+talousar-
vion+yleisist%C3%A4+soveltamism%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yk-
sist%C3%A4.pdf 

 

Taloussäännön laatiminen ja päivittäminen, Valtiokonttori, Dnro 
VK/483/00.00.00.01/2019 

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/taloussaannon-laatiminen-
ja-paivittaminen-2/#ea373968 

Muita tietolähteitä 

Valtion hankinnat, Valtiovarainministeriö 

https://vm.fi/hankinnat 

 

Valtion hankintakäsikirja 2017, 29/2017, Valtiovarainministeriö 

https://vm.fi/julkaisu?pubid=20801 

 

Motivan hankintapalvelu 

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/ 

 

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankin-
noissa 

Palveluhankinnat (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017) 

https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhti-
kuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440/JYSE+palvelut+huhti-
kuu+2017.pdf  

Tavarahankinnat (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017) 

https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+tavarat+huhti-
kuu+2017.pdf/e106b086-4ca5-4a84-8a06-8a092d05ead7/JYSE+tavarat+huh-
tikuu+2017.pdf 
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Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa, Verohallinto 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48090/laskutusvaati-
mukset-arvonlis%C3%A4verotuksessa/ 

 

Valtion maksuliikennepalvelujen hoito, Valtiokonttori, 
VK/1081/00.00.00.01/2018 

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/valtion-maksuliikennepalve-
lujen-hoito-2/#043bbae4 

 

Valtion maksuliike ja kassanhallinta – Palvelukäsikirja 2012-2020, Valtio-
konttori 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-maksuliike_laskvalitys/_layouts/15/start.aspx#/Si-
tePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvk%2Dmaksu-
liike%5Flaskvalitys%2FML%20ja%20KH%2FLaskujenv%C3%A4litys&Fol-
derCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B
DA820B32%2D51B9%2D45B5%2DBC9C%2D90A93637529C%7D 

 

Handi työtila kaikkien virastojen käyttöön (Handi-Tiimeri) 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-Handi/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Koti-
sivu.aspx 

 

TIEKE – Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  

mm. tietoa verkkolaskutuksesta  

https://tieke.fi/palvelut/liiketoimintapalvelut/verkkolaskuosoitteisto/ 

 

YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 

https://tietopalvelu.ytj.fi/ 
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