
KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKIKONSERNIN HANKINTAOHJEET 

PIENHANKINNOILLE 

 

Yleistä 

 

Pienhankinnaksi katsotaan hankinta,  

- jonka kohdetta ei voida hankkia jo olemassa olevien sopimusten puitteissa tilaamalla 

(puitesopimukset ja -järjestelyt) 

- hankinta ei toistu useampaan kertaan esim. varainhoitokauden aikana 

- eikä hankinnan kohde ole osa suurempaa hankintakokonaisuutta 

 

Pienhankinnan kokonaisarvon (alv 0 %) tulee alittaa kansalliset kynnysarvot: 

- tavara- ja palveluhankinnoissa 30 000 euroa,  

- sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 100 000 euroa 

- rakennusurakoissa 150 000 euroa 

 

Em. kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan hyvän 

hallinnon periaatteita (hallintolaki 6 §), kuntalakia ja EY:n perustamissopimuksen periaatteita 

(avoimuus, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus). 

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ei tarvitse tehdä julkista hankintailmoitusta. 

Pääsääntöisesti myös pienhankinnat tulee kilpailuttaa.  

 

A) 

Pienhankinnat tavara- ja palveluhankinnoissa: 

Alle 5 000 euron (alv 0 %) hankinnoissa tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan markkinoita ja 

toimia yleisten hyvien taloudellisten hankintaperiaatteiden mukaisesti. Näistä hankinnoista tulee 

tehdä vähintään hintakysely esim. puhelimitse tai sähköpostitse.  

Näistä hankinnoista ei tarvitse tehdä kirjallista hankintapäätöstä eikä hankintasopimusta.  

5000- 30 000 euron (alv 0 %) hankinnasta on tehtävä kirjallinen tarjouskysely vähintään kolmelta 

(3) tarjoajalta. Näistä hankinnoista on tehtävä kirjallinen hankintapäätös, johon liitetään 

hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohjeet. 

 

B) Pienhankinnat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 

Kansallisen kynnysarvon alle jäävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa pyydetään 

tarjoukset yhdeltä tai useammalta tarjoajalta.  

 

Näissä palveluhankinnoissa voidaan erityisesti hyödyntää neuvottelumenettelyä. 

 

Alle 20 000 euron (alv 0 %) palveluhankinnoista tulee käydä ehto- ja hintaneuvottelut esim. 

puhelimitse. Näistä hankinnoista ei tarvitse tehdä kirjallista hankintapäätöstä.  

 

20 000 – 100 000 euron arvoisista hankinnoista tulee tehdä kirjallinen ja perusteltu hankintapäätös, 

johon liitetään hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohje. Näistä hankinnoista tehdään myös 

palvelusopimus. 

 

Suorahankinnat seudullisen hankintatoimen puitesopimustoimittajilta.  

Kristiinankaupunki on mukana Vaasan kaupungin alueellisessa hankintarenkaassa, jossa kunnille 

varataan usein mahdollisuus liittyä sopimukseen tarpeen mukaan myös kesken sopimuskauden. 

Kristiinankaupungin keskusvarastonhoitaja on yhteyshenkilö ao. hankintarenkaaseen. Tarkemmin 



seudullisista/alueellisista yhteishankintaorganisaatioista, ks. hankintaohjeet, kohta 9. 

Yhteishankintaorganisaatio. 

 

Hankinnat, joissa Kristiinankaupunki on mukana seudullisessa/alueellisessa sopimuksessa tehdään 

suorahankintoina puitesopimustoimittajilta.  Näistä hankinnoista ei tehdä hankintapäätöstä eikä näin 

ollen hankintaoikaisu- tai oikaisuvaatimusohjetta.  

 

Hankinnat hankkeissa 

 

Hankkeisiin sisältyvissä hankinnoissa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi rahoituspäätöksen 

edellyttämiä ohjeita. 

  

Olemassa olevan palvelun tai tuotteen päivittäminen 

 

Olemassa olevan palvelun tai tuotteen päivittäminen ei edellytä tarjouskilpailua, vaan voidaan tehdä 

suorahankintana.  

 

Tarjousten pyytämisen yleiset periaatteet 

 

Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytyksenä on, että tilaaja on selvittänyt 

itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuksen yksikön toimintoihin. Lisäksi on 

huomioitava, että hankintaprosessiin varataan riittävästi aikaa. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä 

tilaajan on hankinnan sisällön määrittämisen lisäksi varmistettava, että hankinnan keskeiset 

osatekijät, kuten hankintamenettely, sopimusehdot ja valintaperusteet on mietitty valmiiksi. 

Hankintakilpailun aikana hankkeen sisältöä ei voida pääsääntöisesti enää muuttaa. 

  

Hankintapäätös ja sen tiedoksianto 

 

Niissä em. hankinnoissa, joissa kirjallinen hankintapäätös edellytetään, sen tekee se toimielin tai 

viranhaltija, jolle on hallintosäännössä annettu päätösvalta hankinta-asioissa. Hankintapäätös 

laaditaan noudattaen yleisiä hyvän hallinnon periaatteita. Hankintapäätöksen perusteluista on 

käytävä ilmi, miksi tietty tarjous on valittu parhaaksi.  

Pienhankintaa koskevaan päätökseen liitetään hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohjeet.  

 


