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Yleisiä periaatteita 

Hankinnan arvon määrittely 

Hankinnan arvon laskemisella pyritään selvittämään, mitkä säännöt soveltuvat tehtävään han-

kintaan. Hankinnan arvosta riippuu, mitkä hankintalain säännöt siihen soveltuvat vai onko ky-

seessä ns. pienhankinta, johon hankintalain säännökset eivät sovellu ollenkaan. 

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa ko-

konaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankin-

nan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pi-

dennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. 

Oston ja hankinnan määrittely 

Ostot on suoritettava kilpailutetuista hankintapaikoista, mikäli tuote sisältyy kilpailutettuihin tuo-

teryhmiin. Periaatteesta voi poiketa vain erityisen painavin perustein ja ko. tapauksessa os-

tosta on tehtävä erillispäätös, johon peruste tulee kirjata näkyviin.  

Normaaleista rakentamiseen tai ylläpitoon liittyvistä ostoista ei tarvitse tehdä kirjallista osto-

päätöstä, kun osto tehdään joko yhteishankintamenettelyssä tai vuosihankintamenettelyssä 

kilpailutetusta tuoteryhmästä. Perusteltu ostopäätös tulee kuitenkin aina tehdä mm. kalusto- ja 

irtaimistoluetteloon kirjattavista sekä turvamerkittävistä tuoteryhmistä.     

Jos tuote ei sisälly yhteishankinnan tuoteryhmiin, tulee hankinta kilpailuttaa hankintalain mää-

räysten ja kunnan hankintojen menettelytapaohjeen mukaisesti. Lisäksi periaatteisiin kuuluu 

kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi, mikä edellyttää suunnitelmallisuutta, taloudelli-

suutta ja kestävän kehityksen eli tuotteen koko elinkaaren huomioon ottamista ympäristövaiku-

tuksineen. Laadullisten valintakriteereiden käyttö valintaperusteena on myös perusteltua ja 

suositeltavaa. Painotuksia käytettäessä on suositeltavaa käyttää ao. hankintaan soveltuvia 

valmiita painotusmalleja tai ellei niitä ole käytettävissä pyytää IS-Hankinnan ohjeita niiden käy-

töstä. 

Ostotilaukset yhteishankintamenettelyssä olevista tuotteista tulee tehdä sähköistä tilausmenet-

telyä (Maisa) tai muuta yhteishankintamenettelyssä sovittua hankintakanavaa käyttäen.  

Tilauksen yhteydessä on lisäksi edellytettävä, että toimitus tapahtuu, jos mahdollista, ensisijai-

sesti seudullisen kuljetussopimuksen kuljetusreittiä tai toissijaisesti yhteishankintamenette-

lyssä sovittua kuljetusliikettä käyttäen. 
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Sopimusmenettely 

Jos kysymyksessä on arvoltaan suurehko, pitkäaikainen tai useana toimituseränä tapahtuva 

hankinta, johon liittyy hankintapäätös, on tehtävä sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet 

sisältävä kirjallinen hankintasopimus. Yhteishankintamenettelyssä sopimuksen laati yhteishan-

kintayksikkö (esim. IS-Hankinta). 

Hankintasopimuksen tulee sisältää: 

1. Hankinnan kohde riittävästi yksilöitynä 

2. Toimitusaika ja muut toimitusehdot 

3. Hinta ja maksuehdot 

Tarpeen vaatiessa hankintasopimukseen voidaan sisällyttää määräyksiä myös muista hankin-

taan liittyvistä asioista. Tällaisia ovat mm. määräykset: 

• pakkauksesta ja asennustöistä 

• ylivoimaisesta esteestä ja sen ilmoittamisesta 

• viivästymisen ilmoittamisesta 

• sopimuksen purkamisoikeudesta 

• sopimussakosta 

• takuusta ja vakuuksista 

• sopimuksen siirtämisoikeudesta toiselle 

• vastaanottomenettelystä 

• erimielisyyksien ratkaisemisesta. 

Jos hankinnasta on tehty kirjallinen sopimus, niin myös sopimusta koskevasta muutos- tai lisä-

sopimuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimuksen hallinnoinnista vastaa yhteis-

hankintayksikkö, ellei toisin ole sovittu. 

 

Hankintavaltuudet 

Hankintavaltuudet määräytyvät hallintosäännön 20§ mukaisesti. Kunnanhallitus ja lautakunnat 

päättävät toimialueensa hankintavaltuuksista. Palvelualuejohtajat päättävät alle kansallisten 

hankintarajojen jäävistä hankinnoista, ellei toimielimen määrittämissä hankintavaltuuksissa ole 

toisin päätetty. Kunnanjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus delegoida hankintavaltuuksi-

aan alaiselleen henkilöstölle kansallisen hankintarajan alittavissa hankinnoissa. 

 

 



  Hankintaohje 
Liite Hankintojen menettelytapaohjeeseen 
 

3 (4) 

  Johtoryhmä 12.6.2017  
 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19.6.2017 § 128 

 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
Faksi 
017 401 132 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

 

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2017 alkaen 

Hankintalain 25 § 

Hankinnan laji  Euroa 

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut  60 000 

Rakennusurakat  150 000  

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4)  400 000 

Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15)  300 000 

Käyttöoikeussopimukset  500 000 

 

Hankintatoiminnassa käytettävät tietojärjestelmät 

• Soppari: selainpohjainen sopimushallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta 

hoidetaan pääosa asiakkaan ja IS-Hankinnan välisestä hankintaprosessista. Sopparista 

löytyvät muun muassa hankintatiedotteet IS-Hankinnan hankintasopimuksista. 

• Maisa: tilausjärjestelmä materiaalitilausten tekemiseen IS-Hankinnan sopimustoimitta-

jalta. 

• HankintaSampo: selainpohjainen pienhankintajärjestelmä kynnysarvot alittavien kilpai-

lutusten tekemiseen. 

• Aromi: ruokapalveluiden käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä. 

• Kiertonet: julkisen sektorin käytetyn tavaran huutokauppa. 
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Hankinnan tunnistaminen ja sopimustoimittajien käyttäminen 

 

 

Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista käytetään nimitystä pienhankinta. Pienhan-

kinnat ohjeistetaan erillisellä ohjeella. 

 


