Hyväksytty kh 98 § 31.5.2021

Karvian kunnan pienhankintaohje
Yleistä pienhankinnoista
Pienhankinnat toteutetaan näiden ohjeiden mukaisesti. Koosta riippumatta hankinnat tehdään aina
huolellisesti ja hyvää hankintatapaa noudattaen, kunnan edun mukaisesti. Pienhankintoja ei
säätele hankintalaki, mutta niitä säätelevät EU:n perustamissopimuksen mukaiset yleiset
periaatteet eli tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.
Lisäksi on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita.
Tavoitteena pienhankinnoissa on tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan tuotteen tai palvelun
saaminen kustannustehokkaaseen hintaan. Pienhankinnat toteutetaan kevyillä ja joustavilla
menetelmillä. Tavoitteena on saada luotettava näkemys hankittavan tavaran tai palvelun
hintatasosta.
Tämä ohje korvaa Karvian kunnan pienhankintaohjeen (hyväksytty kunnanhallituksessa 21.9.2015
§ 170). Hankinnan ennakoitu arvo ratkaisee sen, onko hankinta EU-kynnysarvon ylittävä,
kansallisen kynnysarvon ylittävä vai pienhankinta.

Päätösvalta hankinta-asioissa
Hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle on
hallintosäännössä tai sen perusteella tehdyllä muulla hallinnollisella päätöksellä annettu
päätösvalta hankinta-asioissa.

Pienhankintojen kynnysarvot
Pienhankintoja ovat kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. Vuonna 2017 voimaan tulleen
lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000
euroon aiemmasta 30 000 eurosta. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä
150 000 eurossa.
Alla on esitetty hankintojen kynnysarvot sekä pienhankintatavan valintaan liittyvät rajat eri
hankintalajeille. Pienhankintatavat on esitelty tarkemmin seuraavassa luvussa.

Hankintalajit

Suorahankinta

Tavara- ja palveluhankinnat
alle 5 000 €
Rakennusurakat ja teknisen toimen
suunnitteluhankinnat
alle 30 000 €
Rakennushankkeiden
tavarahankinnat
alle 10 000
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Kevyt kilpailutus

Tarjouskilpailu

5 000-20 000 €

yli 20 000 €

30 000-50 000 €

yli 50 000 €

10 000-30 000 €

yli 30 000 €
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Sopimustoimittajien käyttäminen
Ennen hankintaprosessin käynnistämistä on tarkistettava, onko kunnan jokin osasto kilpailuttanut
kyseisen tuotteen/palvelun tai onko kunta liittynyt tämän hankinnan osalta puitejärjestelyyn. Mikäli
kilpailutus on tehty kunnassa tai kunta on liittynyt puitejärjestelyyn ja mikäli sopimus mahdollistaa
ko. hankintayksikölle sopimuksen käytön, tehdään tilaus suoraan sopimuksen perusteella.
Ainoastaan poikkeustapauksissa ja perustellusta syystä hankintoja voi tehdä sopimusten
ulkopuolelta. Poikkeamisen syynä voi esimerkiksi olla, että tarvittavaa tavaraa tai palvelua ei ole
saatavissa muilta toimittajilta.

Kolme tapaa tehdä pienhankinta
Suora hankinta
Suorassa hankinnassa pienhankinta tehdään suoraan yhdeltä toimittajalta ilman kilpailutusta.
Hankinta voidaan toteuttaa suoraan ostamalla, jos hankinnan arvo on vähäinen. Kun käytetään
suoraa hankintaa, tulee hankinnan laatu- ja hintataso olla tiedossa esim. tarkistamalla hinta
muutamalta (3) toimittajaehdokkaalta.
Kevyt kilpailutus
Kevyt kilpailutus toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostikyselynä – kahdesta viiteen toimijalle.
Tarjouksista tehdään hinta- ja mahdollisesti ominaisuusvertailu ja hankintapäätös.
Hankintapäätöksestä tehdään tilaus, mutta hankinnasta ei tarvitse antaa valitusmahdollisuutta.
Hankintapäätöstosite tulee laatia siten, että ulkopuolinen voi vaivatta todeta sen
asianmukaisuuden.
Tarjouskilpailu

Pienhankinnan tarjouskilpailussa kilpailutetaan tarve lyhyellä tarjouspyynnöllä - vähintään
kolmelle toimijalle. Tarjouksista tehdään hinta- ja mahdollisesti ominaisuusvertailu sekä
kirjallinen hankintapäätös. Hankintapäätökseen liitetään mukaan hankintaoikaisuohje.
Hankintapäätöstosite tulee laatia siten, että ulkopuolinen voi vaivatta todeta sen
asianmukaisuuden.
Karvian kotisivulla ilmoitetaan avoinna olevista pienhankinnoista ja hallintokunnat toimittavat
kotisivulle tarjouspyynnöt tätä varten. Ilmoittaminen HILMAssa on vapaaehtoista.
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Pienhankinnan toteuttaminen tarjouskilpailulla
Tarjouspyyntö laaditaan sisällöltään selkeästi.
Vaatimusten määrittely on mahdollista, tarpeeseen soveltuen.
Arviointikriteerit ovat määriteltävä, ellei valintaperusteena ole halvin hinta.
Tarjouspyynnöt ilmoitetaan kunnan omalla nettisivulla (ilmoitus HILMAssa on vapaaehtoista).
Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti.
Tarjouksista määräaikaan mennessä tulleet käsitellään ja tarjouspyyntöä vastaamattomat
tarjoukset hylätään.
Kilpailutetun hankinnan päätös ja sen täytäntöönpano tehdään hankintavaltuuksien
puitteissa. Hankintapäätöksiin liitetään muutoksenhakua varten oikaisuvaatimusohje.
Hankintapäätöksen jälkeen pienhankinnan asiakirjat ovat julkisia.
Hankinta on dokumentoitava. Hankintapäätöksistä tulee tehdä asianmukaisesti kirjallinen
viranhaltijapäätös. Hankinnan toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa reklamoida puutteista.
Hankintapalvelujen ohjeet kunnan henkilökunnalle ovat T asemalla kansiossa ”Yhteinen”, ja
tämä Karvian kunnan pienhankintaohje alakansiossa ”Ohjeet”.
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