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JOHDANTO 

Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pien-

hankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta ja ohjeistetaan tavat, joilla 

pienhankintoja tulee tehdä. 

Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaoh-

jetta.  

YLEISTÄ 

Kansallinen kynnysarvo on 

 60 000 euroa tavara- ja palveluhankinnoissa 

 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa  

 300 000 euroa muut erityiset palvelut  

 150 000 euroa rakennusurakoissa 

 60 000 euroa suunnittelukilpailut 

 500 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa 

Kansallisen kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa eli pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia (Laki 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016), mutta hankintalain 2 §:n mukaan myös 

pienhankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus 

ja syrjimättömyys. Lisäksi näissä hankinnoissa tulee noudattaa muun lainsäädännän velvoitteita sekä 

hyvän hallinnon yleisiä periaatteita. Hallintolain, kuntalain sekä EY:n perustamissopimuksen mukainen 

avoimuus, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus – periaatteet koskevat kaikkia hankin-

toja kynnysarvoista riippumatta. 

Pienhankinnoissa hankintamenettelyn valinta on hankintayksikön harkinnassa. Pienhankinnoissa on kui-

tenkin yleensä perusteltua noudattaa vastaavan kaltaisia hankintamenettelyjä kuin arvoltaan suurem-

missa hankinnoissa. Menettelytavan valintaa ja hankintapäätöstä ei tarvitse perustella yhtä laajasti kuin 

hankintalakia sovellettaessa kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Pienhankinnat on hyvä tehdä mahdol-

lisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Ulkopuolisesti rahoitettujen hankkeiden hankin-

noissa tulee huomioida rahoittajan ohjeet. 
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Pienhankinnan tunnistaminen ja sopimustoimittajien käyttäminen 

 

Ennen hankintaprosessin käynnistämistä tulee tarkistaa IS-Hankinta Oy:n Soppari-järjestelmästä, onko 

tuote tai palvelu jo kilpailutettu ja onko hankinnan kohteesta solmittu puitesopimus tai onko ko. han-

kinnoista tehty muutoin esimerkiksi yhteishankintapäätös. Mikäli hankinnan kohde on jo kilpailutettu, 

tehdään tilaus puitesopimuksen perusteella. Lisäksi on varmistettava, ettei kyseinen hankinta toistu use-

ampaan kertaa esimerkiksi varainhoitovuoden aikana.  Jos esimerkiksi hankintayksiköllä on usein tois-

tuvia hankintoja, jotka yksittäisinä hankintoina alittavat kansallisen kynnysarvon, mutta tilikauden ajalta 

yhteenlaskettuna ylittävät sen selkeästi, ovat hankinnat kilpailutettava suurempana kokonaisuutena 

kerralla hankintalain mukaisesti puitejärjestelynä.  

HANKINTAMENETTELYT 

Hankinta suoritetaan pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen saatuihin tarjouksiin 

perustuen. Neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään silloin, kun tavan-

mukainen kilpailuttaminen ei ole hankinnan erityisestä laadusta tai vähäisestä arvosta johtuen perus-

teltua esimerkiksi kilpailuttamisesta johtuvien kustannusten tai siihen kuluvan ajan johdosta.  

https://www.hankintasampo.fi/ishankinta/
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Avoin menettely. Avoimessa menettelyssä hankinnasta ilmoitetaan julkisesti hankintayksikön parhaaksi 

katsomalla tavalla. Ilmoituksen perusteella kaikilla halukkailla toimijoilla on mahdollisuus pyytää tar-

jouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous. Ilmoitusmenettelyn sisältö ja laajuus on pienhankinnoissa hankin-

tayksiön vapaasti määrättävissä. Hankintailmoitus voidaan julkaista kunnan Internet-sivuilla.  Pienhan-

kinnoista ei tarvitse julkaista hankintailmoitusta HILMA – hankintailmoituskanavalla, mutta sellainen 

voidaan tehdä myös pienhankinnoissa, mikäli hankintayksiköllä ei esimerkiksi ole tiedossa riittävää mää-

rää toimijoita avoimen kilpailun aikaansaamiseksi.   

Avointa menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai pal-

veluita ja kun kysymyksessä on hankinta, joka voidaan ratkaista vain hinnan perusteella. Hankintapäätös 

tehdään saatujen hyväksyttyjen tarjousten perusteella noudattaen tasapuolisuuden ja syrjimättömyy-

den periaatetta. 

Rajoitettu menettely. Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, 

jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimintakykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta tai muu tehtävä. Mah-

dollisimman tasapuolisen kilpailutilanteen luomiseksi tarjouspyyntö lähetetään riittävän monelle yrityk-

selle. Suositeltavana määränä pienissä hankinnoissa voidaan pitää vähintään kolmea toimittajaa. Pien-

hankinnasta ilmoittaminen voidaan tehdä kirjallisesti lähettämällä tarjouspyynnöt postitse, sähköisesti 

sähköpostina.  

Rajoitettua menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun huomiota on kiinnitettävä ehdokkaiden sovel-

tuvuuteen ja toimittajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen perusteella. Hankintapäätös tehdään 

saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. 

Tarjoajien kanssa voidaan avoimessa ja rajoitetussa hankintamenettelyssä kansalliset kynnysarvot alit-

tavissa hankinnoissa tarvittaessa käydä neuvotteluja, joiden tarkoituksena on vain selventää tai täsmen-

tää tarjousten sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa 

vaarantua. Neuvottelun käyminen yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi (ns. tinkimiskierros) on 

kiellettyä. Tässä tarkoitettu neuvottelu on erotettava jäljempänä mainittavasta erityisestä neuvottelu-

menettelystä. 

Neuvottelumenettely. Pienhankinta voidaan suorittaa myös neuvottelumenettelyin ilman erityistä 

syytä toisin kuin on sääntönä kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Neuvottelumenettely voi tapahtua 

usealta eri toimittajalta saadun tarjouksen perusteella tai neuvotellen heidän kanssaan ilman tarjous-

menettelyä. 

Hankinta ilman kilpailuttamista eli suorahankinta. Suorahankinta on mahdollista pienhankinnoissa, jos 

hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttamien on muutoin epätarkoituksenmukaista. Hankinnan vähäi-

syys on arvioitava hankintayksikön hankintavolyymien ja hankintojen luonteen pohjalta. Vähäisen han-

kinnan suuruutta ei ole laissa määritelty.  Suorahankinta on mahdollista esimerkiksi silloin, jos tarjous-
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kilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- ja muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun jär-

jestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Suorahankinta on mahdollista myös silloin, kun tavaran tai palve-

lun laatu ja hintataso ovat tiedossa, tai kun hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa tai kysymyk-

sessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta. Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen 

ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimitta-

jalta pyydetyn tarjouksen perusteella. 

Vähäisen pienhankinnan arvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa alle 10 000 €, sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluissa alle 10 000 € sekä rakennusurakoissa alle 30 000 €. 

 

PIENHANKINNAT TEHDÄÄN HANKINTASAMPOLLA 

Siilinjärven kunnan pienhankinnat kilpailutetaan HankintaSampo- pienhankintajärjestelmällä. Järjestel-

män käyttöönotto tukee alueen elinkeinoelämää kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Ostaja voi il-

moittaa HankintaSampolla tehdyistä tarjouspyynnöistä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä lä-

hettämällä viestejä suoraan haluamilleen tarjoajille. Yritykset kirjautuvat nettipohjaiseen palveluun il-

maiseksi. Palvelussa voi käydä myös ennakoivaa markkinavuoropuhelua. Palvelun hinnoittelu perustuu 

kilpailutuksissa voittaneilta yrityksiltä perittävään palvelumaksuun. 

 

HANKINTAPÄÄTÖS, HANKINTASOPIMUS JA TILAUS 

Hankintapäätös tehdään voimassa olevien toimintasääntöjen puitteissa. 

Palvelualueet määrittelevät hankintavaltuudet. Yli 10 000 euron (ALV 0 %) hankinnoista on pidettävä 

päätöspöytäkirjaa.  

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen voi tehdä kirjallisen hankintasopimuksen. Jos hankintayksikkö ei 

tee erillistä hankintasopimusta, tulee hankintayksikön huolehtia siitä, että tarjouspyynnössä, hankinta-

päätöksessä tai tarjouksen hyväksymispäätöksessä mainitaan sopimuksen syntymisen ajankohta.  Mikäli 

ajankohtaa ei ole määritelty syntyy sopimus oikeustoimilain nojalla silloin kun tarjouksen tekijä on saa-

nut todisteellisesti päätöksestä tiedon tai ottanut siitä selon. Pienhankinta voidaan sopia kirjallisesti, 

tehdä kirjallinen tilaus, sähköpostitilaus tai suullinen tilaus. 

HANKINTAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO  

Päätös perusteluineen ja oikaisuohje annetaan tiedoksi kirjallisena niille, joita asia koskee.  Päätös an-

netaan tiedoksi liitteineen pääsääntöisesti sähköisesti, siten että allekirjoitettu  
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päätös skannataan ja liitetään sähköpostiin, päätöstä koskevaan viestiin on merkittävä, minä päivänä se 

on lähetetty vastaanottajalle (sähköpostijärjestelmän antama lähetysaika ei riitä), päätöksen katsotaan 

tulleen vastaanottajan tiedoksi viestin lähetyspäivänä. Päätös voidaan antaa myös postissa, jolloin vas-

taanottajan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua lähetyspäivästä. 

 

MUUTOKSENHAKU 

Pienhankinnoissa sovelletaan hankintalain mukaista hankintaoikaisua sekä kuntalain määräyksiä muu-

toksenhaun osalta. Päätöksiä ei voi saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. 

Hankintaoikaisu. Hankintayksikkö voi omasta tai tarjoajan aloitteesta poistaa virheellisen päätöksensä 

tai peruttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asia uudelleen, jos tehty ratkaisu 

perustuu virheelliseen menettelyyn. Hankintaoikaisun tekeminen ei vaadi asianosaisen suostumista. 

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintayk-

sikkö voi tehdä hankintaoikaisun 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintapäätös on tehty. Hankintayksikön 

on ilmoitettava välittömästi asianosaisille hankintaoikaisun vireille tulosta. Hankintaoikaisua ei voi tehdä 

päätöksestä, josta on tehty hankintasopimus. 

Oikaisuvaatimus. Päätöksen tyytymättömällä asianosaisella tai kunnan jäsenellä on oikeus tehdä kirjal-

linen oikaisuvaatimus kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimus teh-

dään toimivaltaiselle toimielimelle ja se on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Oikaisuvaatimus on 

toimitettava toimivaltaiselle toimielimelle (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Kunnallisvalitus. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kirjallisella 

kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tie-

doksisaannista. 

Hankintapäätösten nähtävillä pidosta määrätään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti. 

 

LAKI TILAAJAN SELVITYSVELVOLLISUUDESTA JA VASTUUSTA ULKOPUOLISTA TYÖVOIMVAA KÄYTET-

TÄESSÄ  

Tilaajavastuulakia sovelletaan myös pienhankintoihin. Mikäli tilaajavastuulain edellytykset täyttyvät, tu-

lee pienhankinnan toimittajalta pyytää ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä tilaajavastuulain mukai-

set selvitykset. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

1233/2006, www.finlex.fi. 

 

http://www.finlex.fi/
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HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

Hankinta-asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan julkisuuslakia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

21.5.1999/621). 

 

 

 

Pienhankkijan muistilista   

1. Määrittele tarpeesi 

2. Tarkista, onko kyseessä pienhankinta tai löytyykö valmis sopimus Sopparista. Tehtyjä sopimuksia 

on noudatettava. 

3. Noudata hankintalain oikeusperiaatteita, muuta lainsäädäntöä, hyvää hallintotapaa sekä kunnan 

omia ohjeita, sääntöjä ja päätöksiä. Hankkeissa noudata rahoittajan ohjeita. Pyri arvioimaan 

pienhankinnan vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, yrityksiin ja kunnan talouteen. 

4. Tutustu markkinoihin: kartoita ja keskustele 

5. Yli 10 000 €:n hankinnoissa tee päätöspöytäkirja  

6. Valitse sopiva menettely: hintatiedustelu tai kevyt kilpailutus 

7. Kevyt kilpailutus: 

• HankintaSampolla 

• Avoin (tarjouspyyntö julkinen = kaikki voivat tarjota), rajoitettu (rajattu joukko, vähintään 

3) tai neuvottelumenettely 

• Kerro valintaperusteesi tarjouspyynnössä ja noudata niitä 

8. Älä juoksuta tarjoajia turhaan tai teetä ilmaista työtä 

9. Lähetä perusteltu hankintapäätös oikaisuohjeineen kaikille tarjoajille 

10. Tee tarvittaessa erillinen sopimus 
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