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1. Yleistä 

Hankintalain tarkoittamalla hankinnalla tarkoitetaan organisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja pal-

velujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Toivakan kun-

nan hankinnoissa noudatetaan tätä ohjetta sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa sekä 

asetuksessa säädetään ja mitä siihen liittyvästä oikeuskäytännöstä voidaan päätellä. Kunnan sisäisiä perus-

teita hankintoihin liittyen määrätään myös hallintosäännössä. 

Hankintayksikkönä toimii aina Toivakan kunta, Y-tunnus 0177201-0, minkä nimeen voidaan tarjouspyyn-

nöissä, tilauksissa ja toimitussopimuksissa liittää tulosalueen ja sen yksikön nimi. Hankinnoissa on noudatet-

tava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita ja pyrittävä huomioimaan kunnan omat 

yrittäjät. 

Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella: 

1. kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 

2. kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat 

3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat 

Kaikki EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kuuluvat hankintalainsäädännön so-

veltamisalaan. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei ole olemassa pakottavaa lainsäädäntöä, 

minkä johdosta erityisesti niihin liittyvät menettelytavat on kirjoitettu tähän ohjeeseen. Hankinnat dokumentoi-

daan Dynasty-järjestelmään, jonne tallennetaan hankintaan liittyvät asiakirjat tarjouspyynnöstä hankintapää-

tökseen. Lisäksi hankinnasta tulee laatia kirjallinen muistio, josta ilmenee: 

 hankinnan tekevä palvelukokonaisuus, yksikkö ja vastuuhenkilö 

 hankinnan kohde 

 tarvittaessa hankinnan keskeiset ehdot mm. toimitusaika 

 keneltä toimittajilta on pyydetty tarjous, miten ja milloin (soitettu, lähetetty sähköposti, keskusteltu) 

 saadut tarjoukset, joista ilmenee ainakin tarjoushinta ja vaaditut keskeiset ehdot 

 ratkaisu, josta on ilmoitettu kaikille tarjoajille 

2. Kynnysarvot 

Kansalliset ja EU-kynnysarvot määritellään hankintalaissa. Hankintoja tekevät viranomaisen tulee aina tar-

kistaa voimassa olevat kynnysarvot hankintalaista. EU-komissio tarkistaa EU-kynnysarvot asetuksella kah-

den vuoden välein. Kunnan hankintaohjetta ei välttämättä päivitetä kynnysarvojen muuttuessa. Tässä oh-

jeessa mainitut kynnysarvot ovat 1.1.2017 voimaantulleessa hankintalaissa mainitut arvot. 

Kansalliset kynnysarvot: 

 Tavara- ja palveluhankinnoissa 60 000 € 

 Rakennusurakoissa 150 000 € 

 Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa 400 000 € 

 Eräissä muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa (ks. hankintalaki) 300 000 € 

 Käyttöoikeussopimuksissa 500 000 € 

EU-kynnysarvot (kuntaa koskevat): 

 Tavara- ja palveluhankinnoissa 207 000 € 
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 Rakennusurakoissa 5 186 000 € 

3. Toimivalta hankinnoissa 

Hankintapäätöksen tämän hankintaohjeen mukaisissa hankinnoissa tekee toimielin tai viranhaltija seuraa-

vien rajojen puitteissa. Kunnan taseeseen kirjattavan omaisuuden hankinnoista määrätään lisäksi hallinto-

säännössä. 

 Enintään 10 000 €:n hankinta: tulosalueen vastuuesimies 

o Jos alle 10 000 €:n hankinta päätetään poikkeuksellisesti kirjata kunnan taseeseen, tulee 

hankintapäätöksen tekijän olla viranhaltija 

o Toimialajohtaja voi antaa oman toimialansa esimiehille tarkentavia ohjeita ja määräyksiä 

10 000 € rajan puitteissa 

 Enintään 30 000 €:n hankinta: kunnanjohtaja ja toimialajohtaja 

 Enintään 60 000 €:n hankinta hyväksyttyjen investointien ja rakennushankkeiden osalta: tekninen 

johtaja tai kunnanjohtaja 

 Yli 30 000 €: lautakunta ja kunnanhallitus (pl. em. investoinnit ja rakennushankkeet) 

o 150 000 € ylittävät hankinnan kunnanhallitus, paitsi rakennushankkeissa tekninen lautakunta 

300 000 € asti. 

 Mikäli hankinta jaetaan useamman tulosyksikön tai toimialan kesken, niin hankintapäätöksen tekee 

se viranomainen, jonka sektorille koituu hankinnan suurimmat kustannukset, ja jolla on valtuus päät-

tää hankinnan kokonaisarvon mukaisesta hankinnasta. Yli 150 000 euron yhteishankinnoista päätök-

sen tekee kuitenkin kunnanhallitus 

4. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 

Jos hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon: 

 Ei sovelleta hankintalakia 

 Ei tehdä HILMA-ilmoitusta (ilman erityistä syytä) 

 On mahdollisuus soveltaa huomattavasti kevyempiä ja joustavampia menettelytapoja 

 Tarjouspyynnöt lähetetään ensisijaisesti kirjallisina esimerkiksi sähköpostitse vähintään kolmelle hy-

viksi ja luotettaviksi arvioiduille toimittajille (Mahdollista myös suullisesti kiireellisissä tapauksissa, 

mutta vaatii dokumentin tarjouspyynnön kysymyksistä ja tarjouksista) 

 Yli 4 000 €:n hankintapäätös on pienhankinnoissa tehtävä pääsääntöisesti kirjallisesti ja se on perus-

teltava. Hankintapäätökseen tulee antaa myös oikaisuvaatimusohjeet, ei kuitenkaan markkinaoikeu-

teen. 

4.1. Hankinta ilman kilpailutusta (suorahankinta): 

Suorahankinta on mahdollinen kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vä-

häinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Yli 1 000 € hankinnoista on suositeltavaa 

tiedustella hintoja puhelimitse tai kirjallisesti esim. sähköpostilla noin 3 eri ostopaikasta. Hankinnasta tulee 

tehdä yllä mainittu muistio.  

 Esim. jos tavaran ja tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa tai jos tavaraa ei o ole muualta saa-

tavilla tai jos tilanne on poikkeuksellisen kiireellinen 

 Tavarahankinnoissa, jos hinta on alle 3 000 € 
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 Palveluhankinnoissa, jos hinta on alle 5 000 € (tai tapauskohtaisesti) 

 Rakentamishankkeissa kilpailuttamistarve on arvioitava tapauskohtaisesti (hankkeen luonne, suun-

nittelutarve)  

5. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat 

5.1. Kynnysarvot 

 Tavara- ja palveluhankinnoissa 30 000 € 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 100 000 € 

 Rakennusurakoissa 150 000 € 

5.2. Jos hankinta ylittää kynnysarvot 

 Noudatetaan hankintalakia (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348) 

 Pääsääntöisesti noudatetaan tarjouskilpailuna avointa tai rajoitettua menettelyä 

5.2.1. Avoin menettely 

 Käytetään silloin, kun hankintaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai palveluita 

 Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen 

 Tehdään HILMA-ilmoitus  

 Ennen saatujen tarjousten käsittelyä arvioidaan tarjousten jättäneiden yritysten kelpoisuus 

 Hankintapäätös tehdään saatujen tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainituin valintaperustein 

ja arviointikriteerein 

 Usein hankinnan ratkaisuperusteena on hinta 

 Päätöksen liitteenä tulee olla tarjousten avauspöytäkirja 

5.2.2. Rajoitettu menettely 

 Tarjouksia pyydetään etukäteen määrätyiltä joukolta toimittajia, jotka on arvioitu luotettaviksi ja toi-

mintakykyisiksi 

 Jotta toimittajia löydetään, julkaistaan tarjouskilpailusta ilmoitus HILMA:ssa 

5.2.3. Suora hankinta avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä 

 Suora hankinta on mahdollista, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan 

osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimus-

ehtoja ei olennaisesti muuteta,  

 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimit-

taja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palvelun taikka ainoastaan tietty urakoitsija voi 

toteuttaa hankkeen  

 sopimuksen tekeminen suoraan yrityksen kanssa on välttämätöntä hankintayksiköstä riippumatto-

masta ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi,  

 tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta 

varten eikä valmistus tapahdu teollisesti tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi  

 kysymyksessä on raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat (raaka-ainepörssi)  
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 hankinta voidaan tehdä poikkeuksellisen edullisesti esimerkiksi toimittajan liiketoiminnan lopettami-

sen yhteydessä  

 kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun jälkeen tapahtuva toteutussuunnittelusta 

vastaavan suunnittelijan valinta  

 kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai lisäurakka alkuperäi-

seltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi laista tarkemmin ilmeneviä suhteettoman 

suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia ym. Sopimus tavaran lisätoimituksesta saa vain poik-

keuksellisesti ylittää kolmen vuoden. Lisäpalveluja tai lisätöitä koskevan sopimuksen kokonaisarvo 

saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta  

 kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto hankintalaissa mainitulla ta-

valla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä 

6. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat  

Hankinnan ylittäessä EU-kynnysarvon: 

 Ilmoitus HILMA:an 

o EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta on ilmoitettava EU-alueella, jotta todellisten sisä-

markkinoiden tavoite täyttyisi 

 Ennakkoilmoitus/Kausi-ilmoitus 

o Hankintayksikön on laadittava ja julkaistava EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ennak-

koilmoitus/kausi-ilmoitus varainhoitovuonna toteutettaviksi suunnitelluista tavarahankinnoista 

ja ns. ensisijaisista palveluhankinnoista (A- liite) tuoteryhmittäin sekä olennaiset tiedot kyn-

nysarvon ylittävistä rakennus-hankkeista, siten kuin hankintalaissa ja -asetuksessa edellyte-

tään. Ennakkoilmoituksen merkitys hankintayksikön kannalta on lähinnä siinä, että ilmoituk-

sen tekeminen mahdollistaa lyhemmän hankintailmoitusajan. 

 Jälki-ilmiotus 

o Jälki-ilmoitus tulee tehdä myös hankintalain B-liitteen tarkoittamista ns. toissijaisista palve-

luista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo ylittää EU:n kynnysarvon. Näin siitä huolimatta, 

että kyseisistä hankinnoista ei tarvitse tehdä hankintailmoitusta. 

o Jälki-ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi yleisen edun vastaista tai saat-

taisi vaarantaa liiketietojen säilymistä luottamuksellisina. 

 Käytettävissä avoin menettely, rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely. 

7. Tarjouspyynnöstä ilmoittaminen 

7.1. Kynnysarvon alittavat hankinnat 

 Ei tehdä HILMA-ilmoitusta (ilman erityistä syytä) 

 Suuremmista hankinnoista ilmoitus kunnan nettisivuille ja ilmoitustaululle 

7.2. Kynnysarvon ylittävät hankinnat: 

 Avoin menettely 

o Tehdään HILMA-ilmoitus  

o Laitetaan tarjouspyyntö myös kunnan nettisivuille sekä ilmoitustaululle 

 Rajoitettu menettely 
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o Tarjouksia pyydetään etukäteen määrätyiltä joukolta toimittajia, jotka on arvioitu luotettaviksi 

ja toimintakykyisiksi 

o Jotta toimittajia löydetään, julkaistaan tarjouskilpailusta ilmoitus HILMA:ssa 

 EU kynnysarvon ylittävät hankinnat: 

o Tehdään HILMA-ilmoitus  

o Laitetaan tarjouspyyntö myös kunnan nettisivuille sekä ilmoitustaululle 

8. Tarjousten avaaminen 

 Saapuneet tarjoukset kirjataan  

o Päällykseen merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi 

 Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen saakka 

 Tarjoukset avataan ilman julkisuutta hankintayksikköä edustavien henkilöiden toimesta  

o Jokaiseen tarjoukseen merkitään tarjouksen avaamisajankohta sekä avaustilaisuudessa ol-

leiden nimi 

 Avaustilaisuuden yhteydessä saatuja tarjousta koskevia tietoja ei tulisi julkistaa ennen lopullisen 

hankintapäätöksen tekemistä 

 Myös avaamistilaisuuden jälkeen on huolehdittava siitä, että tarjoukset niihin kuuluvine hankintapää-

töksen kannalta oleellisine liitteineen säilytetään huolellisesti 

 Avaustilaisuudesta tulee laatia avauspöytäkirja, jonka liitteenä on saadut tarjoukset 

9. Tarjousten hylkääminen 

 Tarjous on hylättävä: 

o Jos se on tarjouspyynnön vastainen 

o Jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja hin-

taerittelyjä (yksikköhinnat) 

o Jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muuten lain tai hyvän 

kauppatavan vastaisesti 

o Jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen 

 Myöhästynyt, mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa 

huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa 

 Tarjous voidaan hylätä: 

o Jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta 

osoittautuu tarpeettomaksi 

o Jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa myyjän taloudelliset edelly-

tykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää 

 Tarjousten hylkääminen alhaisen tarjouksen johdosta edellyttää kynnysarvot ylittä-

vissä hankinnoissa hankintalaista selviävällä tavalla yksityiskohtaista selvitysmenet-

telyä (HankL 63 §) 

10. Tarjousten arviointi 

 Hyväksytyt tarjoukset on vertailtava tarjouspyyntöön sisältyvien kaikkien ehtojen mukaisesti 

 Tarjouksia vertailtaessa ei saa ottaa mukaan uusia arviointiperusteita 

 Tarjouksia vertailtaessa on yleensä syytä tehdä vertailutaulukko 
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 Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että tarjouksen hyväksyminen voidaan saada tarjouk-

sentekijän tietoon tarjouksen voimassaoloaikana 

 Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on asianomaista hankintaa koskevan valintaperusteen 

mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan halvin 

11. Hankintapäätös ja pöytäkirjaus 

11.1. Hankintapäätös 

 Kirjallinen päätös, joka on perusteltava 

 Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä il-mi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet sei-

kat 

 Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle on hallintosäännössä tai sen perusteella 

tehdyllä hallinnollisella päätöksellä annettu päätösvaltaa hankinta-asioissa  

11.2. Pöytäkirjaus 

 Pöytäkirja laaditaan noudattaen yleisiä hyvän hallinnon periaatteita 

 Pöytäkirja on laadittava siten, että siitä ilmenee hankintatapahtuman keskeiset vaiheet 

 Hyvä pöytäkirja liitteineen antaa tarjousten tekijöille vastauksen hankintatapahtumasta kokonaisuu-

dessaan 

 Keskeistä on hankintapäätös perusteluineen 

 Muutoksenhakutilanteessa pöytäkirja antaa selkeän kuvan hankinnasta hankintalain mukaisille muu-

toksenhakuelimille eli markkinaoikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle 

11.3. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen 

 Hankintayksikön tulee päätöksen jälkeen antaa päätös tiedoksi kilpailuun osallistuneille tarjouksente-

kijöille ja asettaa se yleisesti nähtäväksi kuntalain mukaisesti 

 Kirjaa päätös lähteväksi postitusluetteloon 

 Asianosaisille toimitettuun päätökseen on liitettävä kaikki päätöksentekoon vaikuttaneet tiedot, jotta 

heillä on mahdollisuus arvioida päätöstä ja käyttää lakisääteisiä oikeusturvakeinoja (asianosaisjulki-

suus) 

12. Hankintaoikaisu 

 Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä 

tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista 

asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu 

lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen 

 Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta 

o Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus 

on tehty 

 Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen 

vaatimuksesta 

 Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia koskee 
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13. Valmiiksi kilpailutetut hankinnat 

Kunta on mukana kuntien yhteisessä kilpailuttamisorganisaatiossa (KL Kuntahankinnat) ja Jyväskylän seu-

dun hankintarenkaassa. Yhteistyöorganisaatiot ovat kilpailuttaneet valmiiksi kuntien yhteisiä hankintoja. Mi-

käli kunnan hankinta toteutetaan näiden kumppaneiden kilpailutusten tulosten perusteella, ei kunnan omaa 

kilpailuttamista tarvita. Päätös hankinnasta viranhaltijan tai toimielimen osalta riittää. 

14. Asiakirjojen julkisuus ja salassapito 

 Se, keneltä tarjouksia on pyydetty tai ketkä ovat jättäneet osallistumishakemuksen, on julkinen asia 

sen jälkeen, kun asia on päätetty tai kirjattu viranomaisessa 

o Sen sijaan hankintayksikölle saapuneet tarjoukset eivät ole vielä avaamisen jälkeen julkisia. 

Eri asia on, jos asiassa järjestetään julkinen avaustilaisuus 

 Sen jälkeen, kun hankintaviranomainen on tehnyt hankintapäätöksen ja kun asiaa koskeva pöytä-

kirja on allekirjoitettu ja tarkistettu, julkisuuskelpoinen päätös on syntynyt  

o Avaustilaisuuden yhteydessä saatuja tarjousta koskevia tietoja ei tulisi julkistaa ennen lopul-

lisen hankintapäätöksen tekemistä 

 Tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen antama tarjoushinta on julkinen 

 Tarjoukseen liittyvän kokonaishinnan lisäksi myös yksikköhinnat ja hintaerittelyt ovat pääsääntöisesti 

asianosaisjulkisia, koska tarjouskilpailun voittaja on saatettu valita näiden tietojen perusteella 

 Hankintakilpailuun osallistuneilla tarjoajilla on oikeus saada tieto myös muista tarjousten vertailuun ja 

päätöksen tekemiseen vaikuttaneista keskeisistä seikoista, jotta heillä olisi mahdollisuus tarvittaessa 

hakea muutosta päätökseen. 


