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1. Hankintasäännön tarkoitus 

Tämä sisäinen perusturvakuntayhtymä Karviaisen (jäljempänä ”Karviainen”) 
hankintasääntö koskee kaikkia Karviaisessa tehtäviä julkisia hankintoja. Karviaisen 
hankintaorganisaatio ja hankintavaltuudet ovat liitteessä 1. 

Tämän hankintasäännön tarkoituksena on ohjeistaa Karviaisessa tehtäviä julkisia 

hankintoja, yhtenäistää hankintakäytäntöjä ja opastaa hankintoja tekeviä henkilöitä 
toimimaan lakien ja Karviaisen sääntöjen mukaisesti. 

Hankintaohjeen perustana on hankintalaki (virallisesti: laki julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016). Tätä hankintasääntöä on noudatettava 
kaikissa Karviaisen julkisissa hankinnoissa sekä sote- että pienhankinnoissa, ellei se 

ole ristiriidassa hankintalain tai muiden lakien tai asetusten kanssa. Julkisten 
hankintojen keskeiset lait ja asetukset ovat liitteessä 2 kohdassa A. 

Karviaisen hankintatoiminnassa on tärkeintä se mitä hankitaan eli varmistua siitä, 
että hankinnan kohde on hyvin määritelty, jotta saadaan mitä tarvitaan.  

Hankintalaki puolestaan on hankintatekniikkaa siitä, miten hankitaan. Hankintalain 
päätarkoitus on kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien 
tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Hankintalain julkisten hankintojen periaatteita 

(hankintaohje) pitää noudattaa kaikissa hankinnan vaiheissa. Ne ohjaavat hankinnan 
tekijää oikeaan ja lainmukaiseen suuntaan ja niitä on hyvä peilata omaan toimintaan 

kaikissa hankintaprosessin eri vaiheissa.  

Tässä hankintasäännössä kuvataan konkreettisesti julkisen hankinnan tunnistaminen, 
valmistelu ja tekeminen. Tavoitteena on, että Karviaisen hankinnat etenevät 
sujuvasti, kun sekä päätösvaltuudet omaavilla että hankintoja käytännössä 

toteuttavilla henkilöillä on selkeä käsitys mm. seuraavista asioista: 

• Mikä on julkinen hankinta?  

• Milloin ja miten julkinen hankinta pitää kilpailuttaa?  

• Miten hankintaprosessi etenee? 

• Mitä päätöksiä tarvitsee tehdä, ja kuka voi ja kenen pitää ne tehdä?  

• Mitä asiakirjoja pitää laatia, ja miten? 

• Mikä on hankinnan työnjako? 

• Miten kauan hankintamenettely kestää, mitkä asiat kestoon vaikuttavat?  

• Miten hankintaa voi suunnitella? 



 
 
 

2. Mikä on julkinen hankinta? 

2.1. Julkisen hankinnan tunnistaminen 

2.1.1. Julkinen hankinta ja hankintayksikkö 

Julkinen hankinta on kyseessä, kun taloudellista vastiketta vastaan ostetaan tavaroita, 

palveluja tai urakoiden teettämistä oman organisaation1 ulkopuolelta. Hankinta voi 

koskea esimerkiksi siivousvälineiden, lääkkeiden, tietokoneiden tai elintarvikkeiden 
ostamista, kuljetuspalveluja, tulostus- ja kopiointipalveluja, työvoimanvuokrausta, 
asumispalvelun tuottamista, päivähoitoa, varaston rakentamista, sairaalan 

ilmanvaihtourakkaa tms. Hankittavan tavaran tai palvelun käyttäjiä voi olla yksi tai 
useampi, ja käyttäjiä voivat olla joko organisaation omat työntekijät tai asiakkaat, tai 

molemmat. 

Hankinnasta tulee hankintalain tarkoittama julkinen hankinta, kun hankkiva osapuoli 
on hankintalaissa määritelty hankintayksikkö. Karviainen on hankintalain mukainen 

hankintayksikkö, joten sen hankinnat ovat julkisia hankintoja. Hankintayksikkö on 
koko Karviainen, toisin sanoen sen sisällä olevat eri palvelulinjat, osastot, yksiköt tms. 
eivät ole omia erillisiä hankintayksiköitään. Kulloistakin Karviaisen hankintaa 

toteuttavaan yksikköön (palvelulinja, osasto tms.) viitataan myöhemmin termillä 
”hankinnasta vastaava taho”. Päävastuussa on käytännössä hankintapäätöksen tekijä, 

jotka selviävät liitteestä 1, Hankintaorganisaatio ja hankintavastuut. 

Aina, kun tunnistetaan, että kyseessä on julkinen hankinta, pitää noudattaa 
hankintalakia. Hankintalain noudattaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin 
kilpailuttaminen, vaan kilpailuttaa voidaan myös ilman hankintalakia, ja hankintalain 

nojalla voidaan tehdä suorahankintoja. Hankintalain pääsääntönä on, että hankinnat 
on kilpailutettava, ja suorahankinta on vain poikkeus. Aina on kuitenkin selvitettävä, 

miten hankintalaki soveltuu kulloiseenkin julkiseen hankintaan. Tämä hankintasääntö 
ohjeistaa hankinnan valmistelijaa ja päätöksentekijää hankintaprosessissa eteenpäin. 
Jos olet tunnistanut, että käsillä on julkinen hankinta, lue eteenpäin kohtaan 2.2 

”Milloin julkinen hankinta pitää kilpailuttaa?”. 

2.1.2.  Mikä ei ole julkinen hankinta? 

Julkisia hankintoja eivät ole esimerkiksi: 

• Virastotalon kahvihuoneen kahvi, jonka maksavat kahvinjuojat itse 
kahvikassaan tms. 

o Huom. Virastotaloon ostettavat kahvilapalvelut puolestaan 
todennäköisesti ovat julkista hankintaa. Julkinen hankinta voi olla 
myös se, että jollekin annetaan oikeus pitää kahvilaa virastotalossa. 

• Palveluseteli: sen myöntäminen sinänsä (kuntayhtymä) tai käyttäminen 
(asiakas) eivät ole julkisia hankintoja.  

o Huom. Kuntayhtymä kuitenkin voi halutessaan kilpailuttaa ne 
palveluntuottajat, joiden palveluissa palveluseteli kelpaa, mutta 

 
1 Oman organisaation sisältä ostamiseen voidaan yleensä rinnastaa ostot esim. kuntayhtymän jäsenkunnilta tai 
sairaanhoitopiiriltä tai muulta vastaavalta taholta. Tarkista kuitenkin tällaisissa tilanteissa aina tapauskohtaisesti 
hankintakoordinaattorin avulla, tarvitseeko hankinta kilpailuttaa. 



 
 
 

tämä ei ole pakollista. Kuntayhtymä voi myös hyväksyä 
palvelusetelituottajiksi kaikki tahot, jotka täyttävät tietyt 

hyväksymisedellytykset ja lakien vaatimukset; mm. laki yksityisestä 
terveydenhuollosta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 

• Toimeentulotukipäätös: ei julkinen hankinta, kun kunta maksaa 

rahasuorituksen suoraan asiakkaalle – ei myöskään, vaikka kunta maksaisi 
asiakkaan laskun suoraan: tällöin asiakas on itse valinnut tavaran tai palvelun 

suorittajan.  

• Vammaisetuuden myöntämispäätös: Esim. vammaispalvelulain mukaisten 
välineiden, laitteiden, asunnonmuutostöiden, tulkkipalvelujen, 

henkilökohtaisten avustajien, omaishoidon tuen tai kuljetustuen 
myöntäminen: Etuuden tarpeen toteaminen ja esimerkiksi taksikortin 

myöntäminen eivät ole julkisia hankintoja.  

o Huom. Julkiset hankinnat ovat kuitenkin tässäkin taustalla: 

Välineen tai palvelun hankinta tulee tehdä aina ensisijaisesti 
kilpailutuksen perusteella valituilta sopimuskumppaneilta. Taustalla 
voi olla esim. puitesopimus, jolla tuottajiksi on valittu useita esim. 

tulkkipalvelufirmoja.  
Jos kyseessä ei ole julkinen hankinta, sitä ei tarvitse kilpailuttaa hankintalain 

mukaisesti. 

2.2. Milloin julkinen hankinta pitää kilpailuttaa? 

Hankinta pitää aina kilpailuttaa, kun se ylittää hankintalaissa säädetyn kynnysarvon, 

ellei tapaukseen sovellu jokin suorahankintaperuste (joista myöhemmin kohdassa 
2.2.3, Hankinnan vaiheet ja kulku).  

2.2.1. Mikä on hankinnan arvo? 

• Jos jo tiedät tai pystyt ennakoimaan hankinnan kohteen arvon (huom.: ilman 
arvonlisäveroa), siirry kohtaan 2.2.2, Mikä on hankinnan kynnysarvo? 

• Jos et tiedä hankinnan arvoa tai miten se lasketaan, katso esimerkkejä 
seuraavasta taulukosta: 

Hankinnan kohde Miten hankinnan arvo lasketaan 

Arvot ja hinnat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) 

Tavarat 

Yksittäinen tavarahankinta Suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan 

lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja 
pidennysehdot (alv 0%) 

Säännöllisesti toistuvat tai 

määräajoin uudistettavat 
tavarahankinnat 

Viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana tehtyjen 

vastaavien hankintojen arvo (alv 0 %) 

• tulevan kauden muutokset otettava huomioon 
 

  



 
 
 

Laboratorio/kuntoutuslaite ja 
toistaiseksi ostettava 

huoltopalvelu 

Laitteen arvioitu hinta + (huollon arvioitu 
hinta/vuosi * 4 vuotta) 

• hinta-arvio voi perustua markkinoilla oleviin 

laitteisiin/huoltoon tai aiemmin hankittuihin 
vastaaviin laitteisiin/huoltoon 

Siivousaineet, puitesopimus 
3 + 1 vuodeksi 

Arvioitu ostomäärä / vuosi * arvioitu hinta * 
neljä vuotta 

Kaikki kalusteet rakenteilla 
olevaan päiväkotiin 

Arvio kaikkien kalusteiden yhteenlasketusta 
hinnasta. Voi perustua esim. kalustekuvastoihin, 
aiemmin tehtyihin vastaaviin hankintoihin tai 

käytettävissä olevaan määrärahaan. 

Palvelut  

 

Yksittäinen palveluhankinta Suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan 

lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja 
pidennysehdot 

 

Palveluhankinta ilman 

kokonaishintaa   

   

 

 

Määräaikainen enintään 48 kk voimassa olevan 

sopimuksen kokonaisarvo. 

 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 
kuukausiarvo kerrottuna 48:lla. 

 

Vanhusten tehostettu 
palveluasuminen, 
puitesopimus 3 vuotta + 1 

optiovuosi 

Arvio hoitovuorokausien määrästä / vuosi * 
hoitovuorokauden arvioitu hinta (ilman ALV) * 
neljä vuotta 

Kotihoidon palvelut Arvio asiakasmäärästä * käyntimäärä * yhden 

käynnin hinta/arvio hinnasta 

Tukipalvelu yksittäiselle 
asiakkaalle 

Jos asiakas itse ratkaisee, paljonko hän palvelua 
käyttää, ja asiakas itse maksaa palvelusta tietyn 

taksan mukaisen osuutensa (esimerkiksi 
kauppapalvelut palvelutalojen asukkaille), arvo 
määräytyy asiakkaan kanssa tehtävän 

suunnitelman ja siitä aiheutuvan kuntayhtymän 
maksuosuuden perusteella laskettavien 

vuosikustannusten mukaan. Jos palvelu 
myönnetään alle 4 vuodeksi, arvo lasketaan sen 
todellisen keston mukaan (esim. 1,5 v). Jos 

myönnetään toistaiseksi, arvo lasketaan 4 
vuoden mukaan. 



 
 
 

2.2.2. Mikä on hankinnan kynnysarvo? 

Hankinnan ennakoidun arvon laskemisella pyritään selvittämään ja ennakoimaan 

käynnistyvän hankinnan suurin kokonaisarvo. Kokonaisarvo määrittää, alittaako vai 
ylittääkö hankinnan arvo hankintalaissa säädetyt kynnysarvot. Kynnysarvon mukaan 
puolestaan määräytyy, mitä hankintamenettelyjä (liite 10, Hankintamenettelyt) voi 

käyttää ja esim. mitä määräaikoja pitää noudattaa. 

Hankinnat jaetaan kolmeen ryhmään niiden ennakoidun kokonaisarvon mukaan:  

1. Pienhankinnat, eli hankinnat jotka jäävät kansallisten kynnysarvojen alle 
2. Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat 

3. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 
 

Ryhmien rajoina toimivat kynnysarvot, joita on avattu ao. taulukossa.  Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen erityislaatuisuuden vuoksi niillä on oma kynnysarvo, mutta ne 
sijoittuvat ao. kolmijakoon ikään kuin alakategorioina. 

KOLMIPORTAINEN HANKINTAMALLI 

Hankinnan arvo €  

 

Mitä tarkoittaa?  

Keskeinen sisältö 

Missä on ohjeistettu 
tarkemmin? 

1. Kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat 

Alle 60 000 euroa 
• pienhankinta 

• tavara tai palvelu 

• ei tarvitse kilpailuttaa 
hankintalain mukaisesti.  

• hankinnassa 
noudatettava tämän 

hankintasäännön 
pienhankintaa koskevia 
sääntöjä 

• ks. hankintaohje 
pienhankinnoista,  

• hankinnan arvon 
laskeminen, edellä 

2.2.1 

Alle 300 000 €  

• muut erityiset palvelut 

• ei tarvitse kilpailuttaa 

hankintalain mukaisesti, 
jos kyseessä on 

hankintalain mukainen 
erityinen palvelu 

• ks. hankintaohje, mitkä 

ovat hankintalain 
mukaan sote-palveluja 

tai muita erityisiä 
palveluita 

Alle 400 000 €  

• sosiaali- ja terveyspalvelut  
 

• ei tarvitse kilpailuttaa 
hankintalain mukaisesti, 

jos kyseessä on 
hankintalain mukainen 
sote-palvelu. Toimi 

liitteen 6 mukaan. 

• ks. hankintaohje, mitkä 
ovat hankintalain 

mukaan sote-palveluja 
tai muita erityisiä 
palveluita 

Alle 500 000 euroa 
käyttöoikeussopimuksissa 

• ei tarvitse kilpailuttaa 
hankintalain mukaisesti.  

• hankinnassa on 
noudatettava tämän 
hankintasäännön 

pienhankintaa koskevia 
määräyksiä 

• ks. hankintaohje 
pienhankinnoista 

hankinnan arvon 
laskeminen 

  



 
 
 

2. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat  

60 000– 213 999 euroa 

• kansallinen hankinta 

• tavara tai palvelu 

• täytyy kilpailuttaa 

hankintalain mukaisesti: 
▪ ellei kyseessä ole 

poikkeustapaus (ks. 

hankintaohje) tai 
suorahankinta 

• noudatettava kansallisia 
kynnysarvoja koskevia 
sääntöjä 

• ks. hankintaohje 

hankintamenettelyistä:  
• suorahankinta: ks. 

hankintaohje  

• poikkeustapaukset: ks. 
hankintaohje 

hankintapäätös ja 
hankinnasta 
ilmoittaminen: ks. 

hankintaohje 

Yli 400 000 euroa 

• liitteen E 1-4 kohdissa 
tarkoitetut sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 
hankinnat 

 

• täytyy kilpailuttaa 

hankintalain mukaisesti: 
o ellei kyseessä ole 

poikkeustapaus tai 
suorahankinta 

• Hankinnassa on 

noudatettava 
hankintalain kansallisia 

menettelyjä koskevia 
sääntöjä 

Ks. hankintaohjeista  

• poikkeustapaukset:  
• suorahankinta  

• hankinnasta 
ilmoittaminen ja 
määräajat 

Yli 300 000 euroa 
• liitteen E 5-15 

kohdissa tarkoitetut 
muut erityiset 

palveluhankinnat 

• täytyy kilpailuttaa 
hankintalain 

mukaisesti: 
o ellei kyseessä 

ole 
poikkeustapaus 
tai 

suorahankinta 
• Hankinnassa on 

noudatettava 
hankintalain 
kansallisia 

menettelyjä 
koskevia sääntöjä 

Ks. hankintaohjeista  
• poikkeustapaukset:  

• suorahankinta  
• hankinnasta 

ilmoittaminen ja 
määräajat 

Yli 500 000 euroa 

käyttöoikeussopimuksissa 

• täytyy kilpailuttaa 

hankintalain 
mukaisesti: 

o ellei kyseessä 

ole 
poikkeustapaus 

tai 
suorahankinta 

• Hankinnassa on 

noudatettava 
hankintalain kansallisia 

menettelyjä koskevia 
sääntöjä 

 



 
 
 

3.  EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat 

Yli 214 000 euroa 

• EU-hankinta 
• tavara tai palvelu 
 

(EU-komissio vahvistaa 
kynnysarvot muutaman 

vuoden välein.) 
 

• täytyy kilpailuttaa 

hankintalain mukaisesti,  
▪ ellei kyseessä ole 

poikkeustapaus tai 

suorahankinta 
• noudatettava 

hankintalain EU-
kynnysarvoja koskevia 
sääntöjä 

•  

Ks. hankintaohjeista  

• suorahankinta  
• hankintamenettelyt 
• poikkeustapaukset  

hankintapäätös ja 
hankinnasta 

ilmoittaminen 

Yli 1 000 000 euroa 
• liitteen E 1-4 kohdissa 

tarkoitetut sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
hankinnat 

 

• täytyy kilpailuttaa 
hankintalain mukaisesti: 

o ellei kyseessä ole 
poikkeustapaus tai 
suorahankinta 

• Hankinnassa on 
noudatettava 

hankintalain kansallisia 
menettelyjä koskevia 
sääntöjä 

Ks. hankintaohjeista  
• poikkeustapaukset:  

• suorahankinta  
• hankinnasta 

ilmoittaminen ja 

määräajat  

Yli 300 000 euroa 

• liitteen E 5-15 
kohdissa tarkoitetut 
muut erityiset 

palveluhankinnat 

•   

Yli 5 350 000 euroa 
käyttöoikeussopimuksissa 

• täytyy kilpailuttaa 
hankintalain 

mukaisesti: 
o ellei kyseessä 

ole 
poikkeustapaus 
tai 

suorahankinta 
• Hankinnassa on 

noudatettava 
hankintalain kansallisia 
menettelyjä koskevia 

sääntöjä 

 

2.2.3. Hankintojen jakaminen osiin 

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi jakaa hankintasopimuksen osiin ja 

määritellä kyseisten osien koon ja kohteen. Jos hankintayksikkö ei jaa hankintaa osiin, 
tulee se perustella. Hankinnan osiin jakamisella on tarkoitus helpottaa pienten ja 
keskisuurten yritysten pääsyä julkisten hankintojen markkinoille. Hankinnan osiin 

jakamisella ei ole tarkoitus siis kiertää kynnysarvoa, vaan jakaa esim. arvoltaan suuri 



 
 
 

hankinta pienempiin osiin. Huomioitavaa siis on, että jos hankintoja tehdään 
samanaikaisesti erillisinä osin, on otettava huomioon näiden osien arvioitu yhteisarvo. 

Jos osien arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, tulee soveltaa kansallisia säännöksiä ja 
EU-kynnysarvon ylittävissä EU säännöksiä. 

Hankintojen osiin jakaminen tulee erottaa hankintojen pilkkomisesta. 

PILKKOMISKIELTO: Hankintalaki kieltää hankintojen pilkkomisen. Hankintalakia ei siis 

saa kiertää jakamalla hankinta eriin, osittamalla tai laskemalla sen arvo 
poikkeuksellisin menetelmin. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa 
liittää rakennusurakkaan eikä hankintoja saa muutoin yhdistellä keinotekoisesti 

hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. 

2.2.4. Mikä on suorahankinta, jota ei kilpailuteta? 

Suorahankintoja voidaan tehdä vain hankintalain mainitsemissa tilanteissa 
perustellusta syystä, ja ne on aina perusteltava hankintalain mukaisesti. 
Suorahankinnasta on tehtävä hankintapäätös, josta perustelu ilmenee.  

Ks. tarkemmin: hankintaohje, sote-palvelun suorahankinnat, hankintamenettelyt, ja 
hankintapäätöksen laatiminen. 

2.2.5. Soveltuuko hankintalaki ollenkaan? 

Tietyissä poikkeustilanteissa hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. 
Poikkeustilanteita on lueteltu hankintaohjeessa, Poikkeukset hankintalain 

soveltamisesta. Arvioi objektiivisesti, soveltuuko hankintalain poikkeus tapaukseen, ja 
pyydä tulkinnanvaraisissa tapauksissa apua hankintakoordinaattorilta. Vaikka 
hankinta ei olisi hankintalain piirissä, siitä on silti tehtävä päätös Karviaisen 

päätöksentekovaltuuksien mukaan. Hankinta-asiakirjoissa on ilmoitettava, mistä 
hankintalain poikkeustilanteesta on kyse ja miksi. 

2.3. Hankinnan vaiheet ja kulku 

Alla kuvataan hankintaprosessin viisi keskeistä päävaihetta, joiden sisälle sijoittuvat 
yksittäiset vaiheet ja toimenpiteet. Ks. myös kaavio hankintaohjeessa, 

Hankintaprosessi. Hankintasäännön liitteissä ohjeistetaan vaiheita tarkemmin. 
Toimenpiteisiin löytyy kattavat asiakirjakirjamallit.  
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I.  Suunnittelu     

 1.  Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta  

2.  Hankintamenettelyn valinta  

 3.  Markkinakartoitus 

II. Tarjouspyyntö 

 4.  Hankinnan kohteen ja vaatimusten tarkka määrittely 

5.  Tarjouspyynnön laatiminen 

6.  Hankinnasta ilmoittaminen  

III. Vertailu  

 7.  Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 

8.  Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 

9.  Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 

10.  Tarjousten vertailu 

IV. Päätös 

 11.  Hankintapäätöksen tekeminen  

12.  Hankintapäätöksen tiedoksianto 

13.  Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 

V. Seuranta 

 14.  Sopimuksen hallinnointi ja toimituksen valvonta 

15.  Laskun maksaminen 

16.  Arviointi hankinnan tavoitteiden toteutumisesta 

 

3. Hankinnan suunnittelu ja valmistelu  

 

 

 

Hankinta on suunniteltava ja valmisteltava huolellisesti hankintaohjeessa olevien 
suunnittelu- ja aikataulukoiden avulla. 

Ensimmäinen tehtävä on nimetä hankinnan valmistelija, joka vastaa 

hankintaprosessista. 

3.1. Tehtävät ja vastuut  

Hankinnan valmistelijan tehtäviä valmistelussa ovat mm.: 

• selvitä, onko kyseessä julkinen hankinta vai ei 

• selvitä, onko jossain toisessa Karviaisen yksikössä vastaava tuote tai palvelu, 
jota voidaan käyttää 

Tarjous-

pyyntö 
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• selvitä, onko jo valmiiksi kilpailutettuja puitesopimuksia2  
• perehdy aiempaan hankintaan, jotta aiemmat ongelmat eivät toistuisi  

o tutustu aiempaan jälkiarviointiin (ks. kohta 9.6).  
o käytä suunnittelun pohjana edellisen vastaavan hankinnan 

suunnitelmaa ja asiakirjoja 

• määritä yleisellä tasolla, mitä olet ostamassa 
• selvitä tavaran/palvelun karkea sisältö ja tavoitteet 

o selvitä erilaiset tavat suorittaa palvelu  
o selvitä, voiko tai kannattaako tuote ostaa vai vuokrata 

• varaa riittävät osaamis-, henkilö- ja aikaresurssit  

• arvioi hankinnan merkittävyys ja arvo   
• varmista rahoitus  

• kartoita markkinat ja toimittajat 
o onko hankinnan kohteesta riittävästi tietoa vai onko tarpeen kartoittaa 

tarjontaa teknisellä vuoropuhelulla, esim. tietopyynnöllä 
o tee tarvittaessa tietopyyntö  

• mieti, mitä vaatimuksia tarjoajilta/yrityksiltä voidaan ja kannattaa edellyttää 

• tunnista hankintaan liittyvät riskit 
• valitse suorahankinta tai tarjouskilpailu ja perustele valinta 

3.2. Mallit ja ohjeet 

Hankintaohjeessa, suunnittelu- ja aikataulukot 
Asiakirjamalleissa tietopyyntömalli 

3.3. Miten valitaan hankinnan toteutustapa? 

1. Selvitetään, onko voimassa olevia puitesopimuksia, jos on, hankitaan tuote 

tai palvelu niiden piiristä. 
2. Jos puitesopimuksia ei ole, selvitetään, voiko tuotteen/palvelun hankkia 

sidosyksiköltä3 tai yhteishankintana esim. Hanselin kautta  (ks. 

hankintaohje)  
3. Jos puitesopimus- tai sidosyksikköhankinnat eivät onnistu, selvitetään onko 

kyseessä suorahankinta (suorahankintatilanteet, ks hankintaohje). 
4. Jos suorahankintaedellytykset eivät täyty, aletaan valmistella 

tarjouskilpailua, aluksi markkinakartoituksella, sitten valitsemalla 

hankintamenettely. 

Lisäksi ratkaistaan tapauskohtaisesti, tarvitaanko ulkopuolista apua, esim. teknistä 

asiantuntemusta kohteen määrittelyyn tai juridista apua hankintamenettelyyn. Avun 
tarve arvioidaan hankintakoordinaattorin kanssa. 

 
2 Puitesopimuksella tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön yhden tai useamman toimittajan kanssa tekemää 
sopimusta. Sopimuskauden aikana tilaukset voidaan tehdä etukäteen vahvistettujen ehtojen mukaan tai tavanomaista 
hankintamenettelyä kevyemmillä minikilpailutuksilla näiltä toimittajilta 
3 Sidosyksiköllä tarkoitetaan sellaista yhden tai useamman hankintayksikön omistamaa toimijaa, jonka strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin omistajilla on ratkaisevaa päätösvaltaa ja joka harjoittaa pääosaa toiminnastaan 
näiden omistajiensa kanssa. Ulosmyyntiä muille saa olla korkeintaan 5 % liikevaihdosta ja enintään 500.000€. Jos 
vastaavaa markkinaehtoista liiketoimintaa ei ole, osuus saa kuitenkin olla 10 % ilman euromääräistä rajaa. Myös siinä 
tapauksessa, että myynti muille kuin omistajina oleville hankintayksiköille on korkeintaan 100.000€, osuus 
liikevaihdosta saa olla jopa 20 %.” 



 
 
 

3.4. Kartoita toimittajamarkkinat 

Kartoita markkinoilla toimivia toimittajia ja tarjontaa osana hankinnan valmistelua, 

esim.: 

• tutustumalla yrityksiin ja niiden esitteisiin esim. messuilla tai internetissä  
• tietopyynnöllä, pyytämällä kommentteja tarjouspyyntöluonnoksesta 

• esittelemällä hankinta tai tarvetta tiedotustilaisuudessa (infotilaisuus) 

Jos markkinakartoituksella selviää, että markkinoilla ei ole vielä toimijoita tai niitä ei 
ole riittävästi, Karviainen voi osallistua omalta osaltaan markkinoiden luomiseen 

tiedottamalla hyvissä ajoin avoimesti ja aktiivisesti tulevista 
hankintasuunnitelmistaan. Ks. tarkemmin hankintaohjeessa, Markkinakartoitukset ja 

tietopyynnöt. 

HUOM.: Vaikka markkinakartoituksen perusteella vaikuttaisi, että markkinoilla ei ole 
kuin yksi toimija, tämä ei vapauta hankintayksikköä kilpailuttamisvelvollisuudesta. 
Hankintailmoitus on silti julkaistava, jos kynnysarvot ylittyvät, eikä hankintalain 

mukaista perustetta suorahankinnan tekemiselle ole. Se, että itsellä on tiedossa vain 
yksi toimija, ei ole lain sallima suorahankintaperuste.  

3.5. Valitse hankintamenettely 

Hankinnan toteutusta käynnistettäessä on valittava hankintaan soveltuva 
hankintamenettely. Tavanomaisiin hankintoihin käytetään avointa tai rajoitettua 

menettelyä. Katso tarkemmin hankintaohjeessa, Hankintamenettelyt.  

Hankinnassa käytettävä hankintamenettely riippuu  

• hankinnan arvosta,  
• hankinnan kohteesta, kestosta ja luonteesta 

• onko yksinkertainen ja selkeä hankinta vai monimutkainen,  
• onko tuotetta/palvelua valmiina markkinoilla 

• onko kyseessä EU- vai kansallinen hankinta 
• valintaperusteesta (halvin hinta vai kokonaistaloudellinen edullisuus) 
• käytettävissä olevasta ajasta (hankinnan aikataulu) ja resursseista,  

• neuvottelutarpeesta (edellytetäänkö neuvotteluja toimittajien kanssa), 
• markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärästä,  

• mukaan valittavien toimittajien määrästä 
• hankintayksikön käytössä olevasta ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta.  

3.6. Tee aikataulu 

Aikatauluta hankinta hankintaohjeessa taulukon avulla. Huomioi, että kansallisten 
hankintojen hankintamenettelyille ei ole säädetty erityisiä määräaikoja, mutta EU-

hankintoja koskee tiukat määräajat. 

Suurten hankintojen toimeenpanosta on tehtävä projektisuunnitelma, joka sisältää 
seuraavat asiat huomioivan aikataulun:  

• riittävä aika valmisteluun, 

• milloin hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on lähetettävä,  
• mihin mennessä tarjoukset tulee jättää,  
• tarjousten tarkastuksen ja vertailun vaatima aika 

• hankintaesityksen ja -päätöksen tekeminen ja tiedoksianto,  



 
 
 

• EU-hankinnoissa pakollinen 14 päivän odotusaika hankintapäätöksen ja 
sopimuksen tekemisen välillä 

• mahdollinen markkinaoikeusprosessin aiheuttama viivytys,  
• sopimusneuvottelut ja sopimuksen voimaantulo,  
• arvioitu toimitusaika,  

• tuotteen tai palvelun käyttöönottamiseen arvioitu aika.  

3.7. Onko kyseessä sosiaali- ja terveyspalvelu tai muu erityinen palvelu? 

Jos kilpailutat palvelua, selvitä, kuuluuko se sisältönsä puolesta sosiaali- ja 
terveyspalveluihin tai muihin erityisiin palveluihin. Nämä palvelut on lueteltu 
hankintalain liitteessä E. Tämä vaikuttaa mm. kynnysarvoihin (400 000 eur/ sote ja 

300 000 eur/ muut erityiset palvelut) sekä menettelysääntöihin. Näistä palveluista 
julkaistaan hankintailmoitus omalla lomakkeella Hilmassa, mutta hankinnan arvosta 

riippumatta kilpailutusmenettelyt ovat kevyempiä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut, ks. hankintaohje. 

3.8.  Mitä ei saa tehdä 

• ei saa käyttää tarjouskilpailua pelkän hintatason selvittämiseen (tätä varten 
ovat tietopyyntömenettelyt) 

• suunnitteluvaiheessa ei saa suosia ketään tiettyä toimittajaa esim. antamalla 

yhdelle enemmän tietoa kuin muille 
• toimittajaehdokkaille tai kiinnostuneille yrityksille ei saa luvata mitään  

• jos käytetään tietopyyntöä, se on nimettävä tietopyynnöksi, ettei tule 
väärinkäsitystä tarjouskilpailun alkamisesta 

• älä ajoita tarjousten tekoaikaa juhannuksen, joulun tms. loma-ajan 

ympärille, tai jos näin on tehtävä, ulota tarjousaika reilusti näiden yli 

  



 
 
 

4. Tarjouspyynnön laatiminen ja VAATIMUSMÄÄRITTELY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjouspyyntö on hankintaprosessin tärkein vaihe. Tarjouspyyntö on pakollinen, ja 
sille on hankintalaissa määritelty vähimmäissisältö. Tarjouspyyntö ei ole sama asia 

kuin HILMA-ilmoitus eli hankintailmoitus, vaan tarjouspyyntö on laadittava erikseen. 

Tarjouspyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti tarjouspyyntö-asiakirjamallin avulla, siten, 
että se on yksiselitteisen selkeä. Sen tavoite on tuottaa vertailukelpoisia ja 

yhteismitallisia tarjouksia. Ks. tarkemmin hankintaohjeessa, tarjouspyynnön 
laatiminen. 

4.1. Tehtävät ja vastuut  

Hankinnan valmistelijan tehtäviä tarjouspyynnön laadinnassa ovat: 

• kuvata tarkasti minkälainen tuote tai palvelu halutaan ostaa, mikä on 
vähimmäistaso 

• kuvata tarjoajan soveltuvuusvaatimukset (EU-hankinnoissa käytä ESPD-
lomaketta), eli mitä tarjoajalta edellytetään, esim. tietty koulutus, kokemus 
tai kapasiteetti 

• määrittää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet  
• kuvata laatuominaisuudet, miten ne painotetaan tai mitataan (pisteytys) 

tarjouksia valitessa 
• laatia tulevan sopimuksen ehdot tarjouspyyntöön liitettäväksi 
• pyytää tarvittaessa teknistä tai juridista apua määrittelyihin / tarkastukseen 

• huolehtia, että toimistosihteeri vie tarjouspyynnön Dynasty–
asianhallintajärjestelmään 

• hyväksyttää tarjouspyyntö hankintapäätöksen tekijällä  

4.2. Mallit ja ohjeet  

Liite 13, tarjouspyynnön laatiminen, sekä asiakirjamalleissa:  
• avoimen ja rajoitetun menettelyn sekä pienhankinnan tarjouspyyntömalli 
• erillinen sote-palvelun avoimen menettelyn tarjouspyyntömalli 

• sopimusmallit  

1. Hankinnan kohteen ja sitä koskevien  
vaatimusten tarkka määrittely 

2. Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen 
3. Hankinnasta ilmoittaminen  
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4.3. Tarjouspyynnön rakenne 

Hankintamenettely on monivaiheinen ja siksi tarjouspyyntökin kannattaa jakaa 

selkeästi eri osioihin esim. seuraavasti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan mallissa tarjoajalta vaadittavat selvitykset sisältyvät erillisiin 
tarjouslomakkeisiin, jotka tarjoaja palauttaa tarjouksen liitteenä. Tarjouslomakkeita 
käyttämällä voidaan minimoida riski siitä, että tarjoajat jättävät epähuomiossa 

toimittamatta vaadittuja selvityksiä tai ilmoittavat tietoja väärässä ja 
vertailukelvottomassa muodossa.  

Kuvan liite 1 sisältäisi yhden tai useamman liitteen, jossa tuotteita tai palvelua on 

kuvattu. Jos hankinnassa on useita osahankintoja tai alakohteita, kohdassa 1 voi olla 
osahankintakohtaisina liitteinä esim. 1A, 1B, 1C jne. 

Kuvan liitteiden 2 ja 3 erottelu viittaa hankintamenettelyn kaksivaiheisuuteen, joka 

tarkoittaa sitä, että hankintamenettelyssä täytyy selkeästi erotella tarjoajaa koskevat 
vaatimukset ja toisaalta hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset.   

Kuvan kohta 4, vertailu, täytyy myös pitää erillään soveltuvuudesta: vertailuun 
pääsevät vain ne, jotka ”läpäisevät” liitteiden 2 ja 3 vaatimukset ja tarkastukset. 

4.4. Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD-lomake) 

Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi EU-hankinnoissa yhteistä eurooppalaista 

hankinta-asiakirjaa hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että 
poissulkemisperusteet eivät rasita ehdokasta tai tarjoajaa. Hankintayksikön on 
laadittava ESPD-lomake sähköisesti käyttäen komission vahvistamaa vakiolomaketta. 

ESPD-lomakepohjan voi luoda hyödyntämällä Euroopan komission internet 
verkkopalvelua. 
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4.5. Mitä ei saa tehdä 

• älä suosi valinta- ja vertailukriteerien räätälöimisellä paikallisia, 

seutukunnallisia tai suomalaisia tarjoajia, paikallisilla yrittäjillä ei ole 
erityisasemaa 

• kohteen määrittely ei saa muutenkaan suosia mitään tiettyä yritystä, tuotetta 

tai palvelua 
o älä vaadi tai suosi tiettyä valmistajaa, tai viittaa patenttiin, 

tavaramerkkiin, tyyppiin tai tuotantoon 
• ns. hovihankkijoiden käyttö on kielletty, eli tarjoajan aikaisempi yhteistyö 

hankintayksikön kanssa ei saa vaikuttaa tarjouspyyntöön 

• älä kilpailuta vain hintavertailun takia, tarjouskilpailun pitää olla todellinen ja 
paras tarjous on valittava 

• älä jätä vertailuperusteita puutteellisiksi tai tulkinnanvaraisiksi, vaikka niiden 
pohtiminen voi olla hidasta ja työlästä koska tämä johtaa helposti epäselviin 

ja vaikeasti keskenään vertailtaviin tarjouksiin 
• jos käytät tarjouspyynnön malliasiakirjaa, älä muuta liitteiden numerointia – 

sisäiset viittaukset sekoittuvat, mitä on hidas korjata. 

5. Hankinnasta ilmoittaminen  

Hankintailmoituksella tarkoitetaan sivulla www.hankintailmoitukset.fi eli HILMA-

tietopalvelussa tehtävää pakollista, lakisääteistä ilmoitusta, joka käynnistää 
varsinaisen kilpailutusmenettelyn. Huomaa, että hankintailmoitus on eri asia kuin 
tarjouspyyntö: hankintailmoitus on ikään kuin julkinen ilmoitus siitä, että erillinen 

tarjouspyyntö on julkaistu.  

Hankintailmoituksessa itsessään ei tarvitse ilmoittaa kaikkia hankinnan yksityiskohtia, 
vaan ne kerrotaan tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka julkaistaan joko 

hankintailmoituksen liitteenä tai asetetaan muuten saataville. 

Hankinnan valmistelija: 

• laatii ja julkaisee hankintailmoituksen HILMA:ssa, tarvittaessa yhdessä 

toimistosihteerin kanssa. Ks. tarkemmin hankintaohje. 

• käy HILMAsta tallentamassa julkaistun hankintailmoituksen hankinta-
asiakirjojen joukkoon (tätä tarvitaan mm. sisäisessä tarkastuksessa). 

• toimittaa lopullisen tarjouspyynnön kaikkine liitteineen hyvissä ajoin 
toimistosihteerille, ja huolehtii, että tämä vie ne Karviaisen www-sivuille heti, 

kun hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa.  

  

http://www.hankintailmoitukset.fi/


 
 
 

6. Tarjousten käsittely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisesti: Ensin tarkistetaan tarjoajan soveltuvuus ja 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Sen jälkeen tarjoukset vertaillaan. 

6.1. Tehtävät ja vastuut  

Hankinnan valmistelijan tehtäviä tarjousten käsittelyssä ovat: 

• Huolehdi, että toimistosihteeri avaa tarjoukset toisen henkilön kanssa ja laatii 

avauspöytäkirjan 
• Arvioi, täyttyvätkö tarjoajien/ehdokkaiden soveltuvuusvaatimukset (kyllä/ei) 

o jos eivät täyty, tee ja perustele ratkaisu poissulkemisesta  

o harkitse, voitko pyytää täydentämään puutteellista tarjousta (esim. 
selvitys tai todistus puuttuu) 

• tarkasta tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 
o hylkää tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset, perustele hylkäykset 

• Vertaile tarjoukset vertailutaulukon avulla. Ks. taulukon esimerkki 

asiakirjamalleista (siirrä tarvittaessa excel-ohjelmaan). 

6.2. Mallit ja ohjeet 

Hankintaohje: Tarjousten käsittely ja vertailu  
Malliasiakirjat: avauspöytäkirja, tarkastustaulukko ja vertailutaulukko. 

6.3. Mitä ei saa tehdä 

• myöhästynyttä tarjousta ei saa ottaa mukaan vertailuun 

• hinnaltaan poikkeuksellisen alhaista tarjousta ei saa hylätä ennen kuin 
tarjoajalta on pyydetty kirjallinen selvitys tarjouksen perusteista. Lain 
mukaan hankintayksikön on vaadittava selvitystä eli tämä ei ole 

vapaaehtoinen toimenpide. Pyyntö ja selvitys voivat koskea 
valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän 

teknisiä ratkaisuja, poikkeuksellisen edullisia ehtoja, omintakeisuutta, 
harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, alihankintoja tai valtiontukea. 

o selvitysten jälkeen hankintayksikön tulee arvioida hankinnan 

toteuttamismahdollisuudet ja riskit saamiensa uusien tietojen 

1. Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 
2. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 

tarkistaminen 
4. Tarjousten vertailu 

Tarjous-

pyyntö 

Suunnittelu Vertailu Päätös Seuranta 



 
 
 

perusteella. Jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei 
ole riittävä, voi tarjouksen hylätä. 

o tarjous on pakko hylätä, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta 
tai kustannukset johtuvat hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä (ympäristö-, sosiaali- ja 

työoikeudellisten velvoitteiden rikkominen). 

• tarjousten täydentäminen tarjousajan jälkeen on lähtökohtaisesti kielletty 

o Täsmentäminen puolestaan on tietyissä tilanteissa mahdollista, jos 
tarjouksessa on tulkinnanvaraa. Jos tulkinnallisuus johtuu 
hankintayksikön tarjouspyynnön epätäsmällisyydestä, 

hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää täsmennyksiä tarjoajilta. Sen 
sijaan jos kyse ei ole tarjouspyynnön epäselvyydestä, hankintayksikkö 
voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjouksessa olevaa tietoa, mikäli 

täsmennys ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä 
kohtelua. Täsmennys ei saa johtaa tarjouksen paranteluun, vaan kyse 

on ainoastaan tulkinnanvaraisiksi jääneiden tietojen tarkennuksesta. 

• tarjoaja ei tarjousten jättämiselle varatun ajan jälkeen voi alentaa 
tarjoushintaa tai muuttaa muita tarjousehtoja edullisemmiksi eikä 
hankintayksikkö voi tällaista edellyttää (ns. jälkitinkiminen on kielletty) 

• vertailu- ja päätösvaiheessa ei saa ottaa käyttöön uusia vertailukriteereitä 

• tarjoajien/ehdokkaiden kanssa ei saa pitää yhteyttä tarjouskilpailun aikana  
o paitsi tarjouspyynnössä ilmoitetut yhteydenpitokeinot kuten kysymys-

vastausvaihe kaikille samaan aikaan ja tasapuolisesti. 

o huom. myös tarjoajan soittaessa: älä anna mitään sellaista tietoa, mitä 
ei ole julkaistu kaikille yhteisesti. Puheluista kannattaa kieltäytyä 

kokonaan. 
  

7. Hankintapäätöksen tekeminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankintapäätös on hallinnollinen päätös, jossa todetaan kilpailun tulos tai 

suorahankinnan tekeminen. Päätös tehdään kirjallisesti mallipohjalle. Päätös on 
pakollinen vaihe ennen sopimuksen tekemistä.  

Valmistelija luonnostelee päätöksen ja esittelee sen hyväksyttäväksi henkilölle, jolla 

on asiassa päätösvalta hankintasäännön liitteen 1 mukaan. Päätöksen tekee se 
viranhaltija, jonka hankintarajoihin ja vastuisiin päätös kuuluu. Euromääräiseltä 

arvoltaan suurimmat hankintapäätökset tekee yhtymähallitus. 

1. Hankintapäätöksen tekeminen  
2. Hankintapäätöksen tiedoksianto 
3. Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 
 

Tarjous-

pyyntö 

Suunnittelu Vertailu Päätös Seuranta 



 
 
 

Päätös on annettava tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. 
Hankintapäätökseen tulee liittää muutoksenhakuohjeet markkinaoikeuteen sekä 

oikaisuohje, joiden pohjat ovat asiakirjamalleissa. 

7.1. Tehtävät ja vastuut 

Valmistelija tarkastaa ja vertailee tarjoukset ja laatii hankintapäätösesitykset, kun 

taas päätöksentekijä tarkastaa asian ennen virallista päätöksentekoa.   

Valmistelijan tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

• laatii hankintapäätöksen tekstin soveltuvan malliasiakirjan mukaisesti 
• perustelee tekstissä tarjoajien/tarjousten mahdollisen hylkäämisen 

• laatii, viimeistelee ja liittää tarpeelliset liitteet (vertailu, pistelaskelmat ym.) 
• varmistaa, että vertailussa ja hankintapäätösehdotuksessa käytetyt numerot 

ja laskelmat ovat oikein (optimitilanteessa pyytää toista henkilöä 
tarkistamaan) 

• huolehtii, että toimistosihteeri vie hankintapäätöksen Dynasty–

asianhallintajärjestelmään 
• huolehtii, että toimistosihteeri lähettää päätöksen tiedoksi kaikille 

asianosaisille 
 

Päätöksentekijän tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

• varmistaa, että hankinta on suunnitelmien mukainen 
• huolehtii, että hankintaa varten on riittävästi määrärahaa ja valtuutta 

• varmistuu tarjousten käsittelyn ja tarjousvertailun asianmukaisuudesta ja 
valmistelijan esittelemästä parhaasta tarjouksesta 

• tarkastaa, että valmisteluasiakirjoissa on mukana kaikki tarvittava 
dokumentointi 

• tekee hankintapäätöksen tarjousvertailuun perustuen 

• huolehtii valmistelijan avulla oikeiden ilmoitusmenettelyjen noudattamisesta 
kynnysarvojen ylittyessä 

• varmistaa, että kaikki tarjoajat saavat hankintapäätöksen ja oikaisuohjeet 
tiedoksi 

• varmistaa muutenkin, että valmistelussa on toimittu ja päätöksenteossa 

toimitaan hankintasäännön, lakien ja mahdollisten muiden ohjeiden mukaan  

7.2. Mallit ja ohjeet 

Hankintapäätös tehdään mallipohjille, jotka ovat saatavissa Karviaisen intrasta. 
Tarjouskilpailun ja suorahankinnan pohjalta tehtäville päätöksille on omat pohjansa.  

Hankintapäätöksen lisäksi on hyvä lähettää jokaiselle tarjoajalle räätälöity kirje, jossa 
kuvataan päätöksen muodollisia sanamuotoja vapaammin, miten menettelyssä kävi ja 

miksi. Siten vähennetään valitusriskiä. Mallipohjat ovat seuraavat: 

• Ilmoitus tehdystä hankintapäätöksestä (hävinneet)  
• Ilmoitus tehdystä hankintapäätöksestä (poissuljetut)  

• Ilmoitus tehdystä hankintapäätöksestä (voittajat) 



 
 
 

8. Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 

Hankinnasta on tehtävä kirjallinen allekirjoitettu sopimus. Sopimus on siis eri asia 

kuin viranhaltijan tai lautakunnan tekemä hankintapäätös. Päätös on vasta päätös 
siitä, keneltä hankitaan. Sopimuksessa kerrotaan, millä ehdoilla hankitaan, ja mitkä 
ovat pelisäännöt esim. tavarantoimituksessa ja laskutuksessa. 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan vasta 
pakollisen odotusajan (14 pv) jälkeen. 

8.1. Tehtävät ja vastuut  

Hankinnan valmistelija: 

• viimeistelee tarjouspyynnön mukana olleen sopimusluonnoksen: lisää 

voittajan yhteystiedot, hinnastot, ja muut yksityiskohdat 
• tarkistaa, että sopimuksen kohde on määritelty riittävän tarkasti (ellei tätä 

ole tehty jo tarjouspyynnössä, jonka yhteydessä sopimusmalli on julkaistu) 

o joissain hankinnoissa on kuitenkin tarpeen poimia myös tarjouksesta osia 
sopimukseen 

• huolehtii molempien osapuolten allekirjoitukset molempiin sopimuskopioihin, 
• palauttaa toisen kappaleen toimittajalle ja arkistoi Karviaisen kappaleen 
• seuraa sopimuksen toteutumista ja reklamoi tarvittaessa   

• huolehtii mahdollisen optiokauden käyttöönottamisesta ajoissa ilmoittamalla 
asiasta sopimuskumppanille (opitoehdot määritelty sopimuksessa) 

 

Hankintapäätöksen tekijä  

• allekirjoittaa sopimuksen, ellei päätöksessä ole delegoitu 

allekirjoitusvaltuutta esim. hankinnan valmistelun hoitaneelle henkilölle 

8.2. Mallit ja ohjeet   

• yleisluontoiset tavarahankinta- ja palvelusopimusmallit 
• sote-hankintoihin räätälöity sopimusmalli 
• pienhankintatarjouspyynnön liitteenä on riisuttu sopimusmalli  

Vaikka sopimusmallit soveltuvat yleismallina varsin erilaisiin hankintoihin, on silti aina 
muistettava, että jokainen hankinta on aina erilainen ja sopimus on räätälöitävä 

kuhunkin hankintaan sopivaksi. 

8.3. Mitä ei saa tehdä 

• Et voi yksipuolisesti muuttaa hankintasopimuksen ehtoja, tai ilman päteviä 
(sopimuksessa tai laissa olevia) perusteita irtisanoa tai purkaa sopimusta. 
Olennaiset sopimusmuutokset voivat lukeutua suorahankinnoiksi. 

o hankintasopimus säätelee allekirjoittamisen jälkeen molempien 
osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Karviaisen velvollisuuksista 

tärkein on tietysti laskujen maksaminen sovitusti. 

  



 
 
 

9. Sopimuksen hallinnointi ja toimituksen valvonta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

9.1. Tehtävät ja vastuut  

Hankintasopimukseen merkittävän yhteyshenkilön, ja/tai tilauksen tekijän, tehtäviä 
sopimusaikana ovat: 

• valvoa, että hankittu tavara tai palvelu täyttää asetetut vaatimukset,  

• huolehtia, että sopimuksen ehdot täytetään, mm. toimitusaika, laskutuserät, 
laskujen oikeellisuus, saadut vakuudet, takuuehdot jne.  

• tehdä tarvittaessa huomautukset ja reklamaatiot toimittajalle 

• laatia kynnysarvon ylittävistä hankinnoista heti hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen jälkiarviointi ja toimittaa se hankintakoordinaattorille. 

9.2. Hankinnan jälkiarviointi 

Laadi ainakin kynnysarvon ylittävistä ja ensimmäistä kertaa tehtävistä 

tarjouskilpailuista heti hankintasopimuksen tekemisen jälkeen kirjallinen jälkiarvio, ja 
toimita se hankintakoordinaattorille hankintasäännön parantamista ja menettelyjen 
kehittämistä varten. Jälkiarvioinnin voi tehdä esim. seuraavalla taulukolla (word-

muodossa asiakirjamallien joukossa). 

  

1. Sopimuksen hallinnointi ja 
toimituksen valvonta 

2. Arviointia hankinnan 
tavoitteiden toteutumisesta 

3. Laskun maksaminen 

 

Tarjous-

pyyntö 

Suunnittelu Vertailu Päätös Seuranta 



 
 
 

 

[kilpailutuksen nimi ja ajankohta] Kyllä 
(X) 

Ei 

(X) 

Jos ei, miksi? / 
Parannusehdotukset 

/ Kuvaukset 

Mikä oli tavoite, päästiinkö siihen 

hinnan osalta? 

   

Mikä oli tavoite, päästiinkö siihen 
laadun osalta? 

   

Tarjousten määrä: enemmän / 

vähemmän / saman verran kuin 
odotettiin? 

   

Oliko tarjousten hintahaarukka suuri?    

Oliko valittu hankintamenettely sopiva 
/ toimiva? 

   

Oliko kohteen määrittely riittävä?    

Olivatko asiakirjat (tarjouspyyntö 
liitteineen, vertailutaulukot tms.) 
toimivat?  

   

Oliko tarjousten laatutaso odotettu?    

Sujuiko tarjousten arviointi helposti?    

Sujuiko menettely kokonaisuudessaan 

toivotulla tavalla? 

   

Sujuiko jokin osa erityisen hyvin / 
huonosti? 

   

Havaittiinko korjaamistarpeita ensi 

kertaa tai vastaavanlaisia tilanteita 
ajatellen? Jos kyllä, mitä voisi 

parantaa? 

   

Muuta, mitä?   

 

10. Hankintaa koskeva kertomus 

Hankintayksikön on laadittava kustakin EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta 
erillinen kertomus. Kertomusta ei kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli kaikki asiat 

hankintamenettelyyn liittyen on kerrottu hankintapäätöksessä. Kertomuksen 
vaadittava sisältö on mainittu hankintalain 124 §. Asiakirjat on säilytettävä vähintään 

kolmen vuoden ajan hankintasopimuksen tekemisestä. Ks. tarkemmin hankintaohje, 
Hankintapäätöksen laatiminen ja tiedoksianto. 



 
 
 

11. Hankinta-asiakirjojen julkisuus ja käsittely 

Kaikki hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi jossain vaiheessa prosessia, ellei niissä ole 

salassa pidettäviä tietoja, kuten liike- tai ammattisalaisuuksia tai esim. henkilötietoja. 
Hankintayksikkö vastaa viime kädessä siitä, mitkä asiakirjat pidetään salassa  

Se, onko hankinta-asiakirja julkinen, riippuu siitä, kuka sitä kysyy ja missä prosessin 

vaiheessa. Asianosaiset, eli ehdokkaat tai tarjoajat, saavat asiakirjat aiemmin kuin 
muut, esimerkiksi asiasta yleisesti kiinnostuneet kuntalaiset, koska asianosaisilla voi 
olla intressi valittaa asiasta, mikä vaatii kaikkiin materiaaleihin tutustumista. Ks. 

tarkemmin hankintaohje, hankinta-asiakirjojen julkisuus. 

12. Pienhankinnat 

Pienhankintoja ovat hankinnat, joiden arvo jää alle kansallisen kynnysarvon (esim. 
alle 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat; alle 400 000 euron sosiaali- ja 
terveyspalvelut; alle 300 000 euron muut erityiset palvelut). Ks. tarkemmin 

toimintaohjeita pienhankinnoista hankintaohjeesta. 

Tarjoajilla ei ole pienhankinnoista valitusoikeutta hankintalain perusteella 
markkinaoikeuteen. Huomaa, että kuten lähes mistä tahansa viranomaisen 

toiminnasta, pienhankinnoista voi kuitenkin aina tehdä kunnallisen 
oikaisuvaatimuksen sekä valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Pienhankinnoista voi 
myös tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Sen sijaan 

valvontaviranomaisen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) toimivalta ei ulotu 
pienhankintoihin.  

Lisäksi on hyvä muistaa, että Tilaajavastuulaki voi soveltua pienhankintaan, jos 

hankinnan arvo ylittää Tilaajavastuulain soveltamisrajan eli on yli 9 000 euroa ilman 
arvonlisäveroa tai jos palvelu on kestoltaan yli 10 päivän työsuoritus ja työ on 

tavanomaisesti hankintayksikön tiloissa tehtävä työsuoritus tai palvelu. 
Tilaajavastuulain selvitykset on pyydettävä viimeistään ennen kuin hankinnasta 
tehdään tilaus tai sopimus. 

12.1. Tarjouskilpailu pienhankinnasta 

Tarjouskilpailu järjestetään silloin, kun ei ole varmuutta vallitsevasta hintatasosta ja 

tarjonnasta.  

Tarjouskilpailun voi toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: 

• Tarjouspyyntö lähetetään tarjoajille ja tarjoukset pyydetään sähköpostilla 
• Tarjouspyyntö asetetaan yleisesti saataville esim. Karviaisen internetsivuille, 

tietylle ilmoitustaululle, paikallislehteen, sähköpostilistalle tms. 
Pienhankinnoissa ei ole pakollista ilmoitusvelvollisuutta. Tarjouspyynnössä on 
ilmoitettava, ettei pienhankintaan sovelleta lakia julkisista hankinnoista.  

Kirjallisessa tarjouspyynnössä tai suullisessa tiedustelussa on esitettävä kaikki tiedot, 

joilla on merkitystä hankinnassa. Tarjouksen jättöajan tulee olla kohtuullinen, 
käytännössä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, riippuen hankinnan 

sisällöstä.  



 
 
 

Voittajan valintaperusteena on pääsääntöisesti halvin hinta. Myös 
kokonaistaloudellista edullisuutta, eli sekä hintaa että laatua voidaan käyttää, mutta 

tällöin on ilmoitettava tarjouspyynnössä, miten laatua tullaan arvioimaan. 

Kirjalliset tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen ja tarjoukset käsitellään 
asianmukaisesti noudattaen tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.  

Kun pienhankinnasta on järjestetty tarjouskilpailu, kaikki kirjalliset tarjoukset 

tallennetaan ja mahdolliset suullisesti saadut tarjoustiedot, sekä tiedot siitä, miten 
tarjoukset vertailtiin, kirjataan hankintapäätökseen.  

12.2. Hintatiedustelu 

Hinta- ja saatavuustietoja voidaan selvittää myös suullisesti, internetistä tai muusta 
saatavilla olevasta lähteestä. Tarjoajille voi myös lähettää vapaamuotoisen 

hintatiedustelun esim. sähköpostitse. Tiedot tehtyjen selvitysten tuloksista on 
kirjattava ylös hankintapäätökseen, jos hankinta kilpailutetaan.  

Myös jos ollaan tekemässä pienhankintaa suorahankintana, taustalla tulee olla 

selvitystyötä saatavuudesta ja hinnoista. Tällöin ei kuitenkaan tarvitse tehdä 
hankintapäätöstä, vaan tiedot hinta- ym. selvityksistä kirjataan laskun lisätietoihin. 

12.3. Suorahankinta 

Suorahankintana pienhankinnan voi tehdä seuraavissa tapauksissa:  

• Hankinta on arvoltaan vähäinen eli alle 10 000 euroa 
• Tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn  

• Hankinnalla on hankintayksiköstä johtumaton ennalta arvaamaton kiire 
• Vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä  
• Muita potentiaalisia toimittajia ei ole tiedossa 

13. Esteellisyys hankinnassa 

Hankintojen suorittaminen on virkavastuullista toimintaa. Erityisesti tulee ottaa 

huomioon virkamiehen esteellisyyttä koskevat säännökset (hallintolaki 27–29 §).  

Esteellisyys tarkoittaa sitä, että virkamies on sellaisessa suhteessa tai asemassa 
hankinta-asiaan tai siinä mukana olevaan henkilöön, että hänen puolueettomuutensa 

tulee kyseenalaiseksi. Ei riitä, että virkamies omasta mielestään toimii 
puolueettomasti, vaan myös yleisön näkökulmasta Karviaisen tulee toimia siten, ettei 
puolueettomuutta ole mitään syytä epäillä. Esteellinen henkilö ei saa osallistua 

hankinnan käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esteellisen henkilön on ensisijaisesti itse 
todettava itsensä esteelliseksi. 

Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta toimittajan, jonka eturistiriitaa 

hankintamenettelyssä ei voida tehokkaasti poistaa muilla vähemmän rajoittavilla 
toimenpiteillä. Hankintayksikön vastuulla on toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
hankintamenettelyssä esiintyvien eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi ja 

poistamiseksi, jotta vältetään kilpailun vääristyminen.  

Karviaisen virkamies tai työntekijä on esteellinen käsittelemään tarjousta, hankintaa 
koskevaa sopimusta tai sopimuksen tulkintaa koskevaa asiaa, jos tarjouksen tekijänä 

tai sopimuspuolena on hän itse tai hänen lähisukulaisensa. 



 
 
 

Esteellisyyden 

aiheuttavat 
sukulaisuussuhteet 

 

• Puoliso 

• Lapsi tai lapsenlapsi 
• Sisarukset 

• Vanhemmat tai isovanhemmat 
• Muu erityisen läheinen henkilö tai tämän puoliso  
• Vanhempien sisarus ja tämän puoliso 

• Sisarusten lapsi 
• Entinen puoliso 

• Puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi tai 
näiden puoliso 

• Puolison sisarusten lapsi  

Muut 

esteellisyystekijät 

• Jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä 

tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen 
• Jos hän on palvelusuhteessa tai toimeksiantosuhteessa 

siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa4 

• Jos hän tai hänen läheisensä on johtotehtävissä 

sellaisessa yhteisössä, jolle on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa 

• Jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta 
erityisestä syystä vaarantuu 
o Hankintalain 81 § 1 momentin 7 kohdan mukaan: 

”…välitön tai välillinen rahallinen, taloudellinen tai 
muu henkilökohtainen intressi, jonka voitaisiin nähdä 

vahingoittavan heidän puolueettomuuttaan ja 
riippumattomuuttaan hankintamenettelyssä.” 

 

Hankintayksiköllä on velvollisuus turvata tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön 
kohtelu. Sellaista henkilöä, joka on ehdokkaaseen tai tarjoajaan yllämainitussa 

suhteessa, ei saa määrätä myöskään hankintasopimuksesta tai teknisistä seikoista 
vastaavaksi asiantuntijaksi.  

Hankesuunnitelman laatimiseen osallistunut yritys voi osallistua tarjouskilpailuun. 

Tällaisessa tilanteessa hankintayksikön on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, ettei suunnitelman laadintaan osallistunut yritys saa perusteetonta kilpailuetua 
muihin tarjoajiin nähden. Viime kädessä hankintamenettelystä tulee sulkea pois 

sellainen tarjoaja, jonka osallistuminen vaarantaa muiden tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun. Hankintayksikön on pyrittävä varmistamaan, että kaikilla 

tarjoajilla on käytettävissään samat tiedot. 

Ennen poissulkemista ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava mahdollisuus osoittaa, 
ettei osallistuminen hankinnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja 

syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen. 

14. muutoksenhaku hankintapäätökseen 

Tarjoaja voi hakea muutosta hankintapäätökseen kahdella tavalla:  

a) tekemällä Karviaiselle hankintaoikaisuvaatimuksen, ja/tai 

 
4 Esteellisyyden voi aiheuttaa myös esim. viranhaltijan osa-aikatyö yrityksessä, jolta palvelua ostettaisiin. Tällaisessa 
tilanteessa tulee pohtia asiaa tarkemmin esim. hankintakoordinaattorin tai esimiehen kanssa. 



 
 
 

b) valittamalla markkinaoikeuteen. 

Lisäksi jokainen joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti, voi 
tehdä toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle hallintokanteluna hallintolain 

mukaisesti. Virasto voi ottaa asioita tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.  

Hankintapäätöksen mukana on aina lähetettävä tarjoajalle muutoksenhakuohjeet. Ks. 
tarkemmin hankintaohjeessa, Oikaisu, valitus ja määräaikainen sopimus, sekä 

malliasiakirja Valitusosoitus ja oikaisuohje. 

15. Hankintaorganisaatio ja hankintavaltuudet 

15.1. Hankintaorganisaatio kuvana 

 

15.2. Hankintavaltuuden tarkoitus 
 

Hankinnan hankintavaltuuden (= hankintapäätösoikeus) sääntelyllä määrätään 
Karviaisen eri tehtävissä olevien päätöksentekijöiden euromääräinen oikeus tehdä 

hankintapäätös ja annetaan menettelyohjeet päätösoikeuden siirtämisestä.  

Hankintavaltuuden sääntelyn tarkoitus on varmistaa Karviaisen: 

• hankintatoiminnan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukainen hankintojen 
toteuttaminen.  

• hankintavaltuuden käyttö vain niissä tehtävissä, joiden viranhaltijalla on riittävä 

hankintatoiminnan asiantuntemus ja hankintahenkilöstö tukemassa 
hankintapäätöksen tekemistä.  



 
 
 

• hankintavaltuuden siirtäminen ylemmiltä hankintaorganisaatiotasoilta alemmille 
tasoille, mikä nopeuttaa ja joustavoittaa päätöksentekoa ja hankintaprosessia.  

• ajantasainen hankintatilannekuva päätöksentekijöille ja riskienhallinta 

hankintatoiminnassa. 

Valtuudet päivitetään tarpeen tullen organisaation, henkilöiden tehtävien tai 
tarkoituksenmukaisten euromäärien muuttuessa.  

15.3.  Hankintavaltuuden käyttö ja vastuut 

 

Ennen hankinnan toteuttamista ja hankintasopimuksen solmimista pitää hankinnasta 
laatia kirjallinen hankintapäätös ja esitellä se hyväksyttäväksi 
hankintapäätöksentekijälle. Hankintapäätöksen tekee se viranhaltija, jonka tehtävään 

hankintapäätösoikeus on tässä hankintasäännössä annettu tai sen perusteella 
siirretty. Jos hankintapäätöksentekijän hankintavaltuus ei riitä hankinnasta 

päättämiseen, on hankinta siirrettävä päätettäväksi seuraavaksi ylemmälle 
hankintapäätöksentekijälle.  

Hankintavaltuudet omaava viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa tekemään tavara- ja 

palveluhankintoja viranhaltijan vastuulla, jos alaisen työtehtävät edellyttävät 
hankintojen tekemistä. Työsuhteinen ei kuitenkaan voi tehdä hankintoja, jotka 
ylittävät kulloinkin voimassa olevat julkisten hankintojen kynnysarvot. 

Sijaisena toimivilla henkilöillä on oikeus käyttää sijaistamansa henkilön 

hankintavaltuutta ilman erillistä delegointia. Hankinnat on tehtävä Karviaisen 
hankintasäännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Hankintapäätöksentekijä hyväksyy hankinnan hankintapäätös -asiakirjaan, jonka 

jälkeen asiakirjasta tulee virallinen hankintapäätös (ks. hankintaohje). 

Hankintapäätöksentekijällä on kokonaisvastuu tehdyn hankintapäätöksen 
hankintaprosessin oikeellisuudesta. Hankintapäätöksentekijä ja kyseisen hankinnan 

esittelijä/valmistelija vastaavat siitä, että hankinta on tarpeellinen, määräysten 
mukaan toteutettu, hyväksytyn suunnitelman mukainen ja on Karviaiselle 
tarkoituksenmukainen.  

Mikäli hankinnassa on kyse lisähankintaoikeuden (optio) lunastamisesta, eli 

alkuperäinen hankinta optioineen on hyväksytty jo aiemmin, tulee hankintapäätös 
osoittaa sille päätöksentekijälle, jonka päätösvaltaan optiota koskevan sopimuksen 

arvo kuuluu. Näin ollen yksittäinen lisähankinta saattaa tulla alemman 
hankintapäätöksentekijän päätettäväksi kuin alkuperäinen hankinta, joka sisälsi 
option. 

Jos hankintasopimuksen kaupallisiin ehtoihin tai vaatimuksiin tulee hankintapäätöksen 
tekemisen jälkeen olennaisia muutoksia, niin muutokset on aina esiteltävä 
hankintapäätöksentekijälle. Sopimusmuutos on aina esiteltävä 

hankintapäätöksentekijälle, jos sillä on olennaista vaikutusta esimerkiksi 
hankintahintaan, toimitusaikaan, vähimmäisvaatimuksiin tai muihin ehtoihin 



 
 
 

15.4. Hankintavaltuudet 

Viranhaltijoilla on seuraavassa taulukossa määritellyt euromääräiset 

hankintavaltuudet omalla vastuualueellaan. Sopimuksissa ja sitoumuksissa 
noudatetaan samaa euromääräistä rajaa.  

Hankintavaltuudet on jaettu kahteen kategoriaan:  

1) sosiaali- ja terveyspalveluihin, ts. kuntayhtymän asukkaille hankittaviin 

asiakaspalveluihin  
• esim. asumis-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, lääkäripalvelut, kotihoito 
• mitkä kaikki tähän kuuluvat: kaikki hankintaohjeessa, sote-palvelujen 

luettelossa olevat palvelut 
2) muihin palveluhankintoihin ja tavaroihin 

• esim. kalusteet, tietokoneet, siivous, ruokahuolto, IT-palvelut tms.  
• mitkä kaikki tähän kuuluvat: kaikki tavarat sekä palvelut, joita EI ole lueteltu 

hankintaohjeessa, sote-palvelujen luettelo  

Henkilöiden hankintavaltuudet ovat korkeammat sosiaali- ja terveyspalvelujen kuin 

muiden hankintojen kohdalla, koska kunkin palvelulinjan sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaavien henkilöiden on järkevää tehdä itse päätökset asioista, 
joista he ovat vastuussa, ja joiden taustat he tuntevat parhaiten.  

Taulukon euromääräiset arvot eli hankintavaltuusrajat tarkoittavat kerralla tehtävän 

ja päätettävän hankinnan kokonaisarvoa (€/alv 0 %). Hankinnan arvo lasketaan koko 
sopimuskaudelta ilman mahdollista optiota5. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten 

arvo lasketaan 48 kuukaudelta, yhteneväisesti hankintalain kanssa. 

  

 
5 Option arvo voidaan jättää pois hankinnan arvon laskemisesta, koska option mahdollisesta käyttöönotosta tehdään 
erillinen päätös. Huomaa, että option arvon voi jättää pois hankinnan arvon laskennasta vain näiden 
hankintavaltuuksien kohdalla, mutta kun arvioidaan hankinnan ennakoitua arvoa varsinaisessa hankintamenettelyssä, 
option arvo on ehdottomasti laskettava mukaan. 



 
 
 

HANKINTAPÄÄTÖKSENTEKIJÄ HANKINTAVALTUUSRAJAT 

(€/alv 0 %) 

Kuntayhtymän johto Sote-palvelujen eli 

asiakaspalvelujen 

hankinnat  

Muiden palvelujen 

ja tavaroiden 

hankinnat 

Yhtymähallitus yli 1 000 000 yli 750 000 

Kuntayhtymän johtaja enintään 1 000 000 enintään 750 000 

Sosiaalipalveluiden palvelulinja 

Palvelujohtaja  enintään 400 000 enintään 200 000 

Perhekeskus – 

palvelupäällikkö 

enintään 300 000 enintään 60 000 

Terveysneuvontapalvelut - 

osastonhoitaja 

enintään 30 000  

 

enintään 10 000 

Perheiden sosiaalipalvelut - johtavat 

sosiaalityöntekijät 

enintään100 000  enintään 10 000 

Kasvun ja hyvinvoinnin palvelut - 

johtava terapeutti 

enintään 50 000  

 

enintään 10 000 

Sosiaalipalvelukeskus - 

palvelupäällikkö 

enintään 300 000 enintään 60 000 

 

Vammaispalvelut ja 

kehitysvammaisten palvelut, 

ikäihmisten sosiaalityö sekä 

sosiaalityö ja taloudellisen tuen 

palvelut -  

johtavat sosiaalityöntekijät* 

enintään 100 000  

 

enintään 10 000 

Työhön kuntoutus - esimies *  enintään 30 000  enintään 10 000 

Kotiin annettavat palvelut -  

palvelupäällikkö 

enintään 100 000 enintään 60 000 

 

Kotihoito - osastonhoitajat* enintään 30 000  enintään 10 000 

Terveyspalvelut 

Terveysjohtaja/ Johtava ylilääkäri enintään 400 000 enintään 200 000 

Lääkäripalvelut- ylilääkärit enintään 100 000 enintään 60 000 

Terveyspalvelukeskus - 

palvelupäällikkö 

enintään 100 000 enintään 60 000 

 

Vastaanotot, kuntoutus, suun 

terveydenhuolto, osastot - 

osastonhoitajat* 

enintään 30 000  enintään 10 000 

Mt- ja päihdepalvelut -  

lähiesimiehet* 

enintään 30 000  

 

enintään 10 000 

Talous-, toimisto-, hallinto- ja kehittämisyksikkö 

Hallinto- ja talousjohtaja - enintään 250 000 

Henkilöstöjohtaja - enintään 60 000 

Integraatiojohtaja Enintään 400 000 enintään 60 000 

*Hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista tulee neuvotella esimiehen kanssa. 

 


