
Nakkilan kunta 
Pienhankintaohje 
 
Ohje täydentää kunnassa noudatettavia hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueen hankin-
taohjeita 
 
Pienhankinnat ovat arvoltaan (alv 0 %) 
 
Pienhankinnan perusta 
arvo, alv 0 % 

Kevyen kilpailutuksen toi‐
menpiteet 

Kilpailutus hankintalain henkeä 
mukaellen 

alle 30.000 euron tavara‐ ja 
palveluhankinnat 

alle 5.000 euron tavara‐ ja pal‐
veluhankinnat 

yli 5.000 euron tavara‐ ja palvelu‐
hankinnat 

alle 100.000 euron sosiaali‐ 
ja terveyspalveluhankinnat 

alle 15.000 euron sosiaali‐ ja 
terveyspalvelut 

yli 15.000 euron sosiaali‐ ja terve‐
yspalvelut 

alle 150.000 euron raken‐
nusurakat 

alle 20.000 euron rakennus‐
urakat 

yli 20.000 euron rakennusurakat

 
 
Nakkilan kunta toteuttaa pienhankintansa organisaation etua tavoitellen taloudellisesti ja 
tavoitteellisesti.  Hankintoihin sovelletaan voimassa olevaan lainsäädäntöä, kuten: 
o hankintalaki (348/07) ja (321/10) 
o laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) 
 
Pienhankintojen päätösvalta määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymissä talo-
usarvion ja käyttösuunnitelman täytäntöönpano-ohjeissa. Lautakunnat päättävät hankin-
noista talousarvion ja hankintaohjeiden rajoissa. Vuoden 2013 ohjeiden mukaisesti 
kunnanjohtaja on oikeutettu hyväksymään hankinnat, joiden arvonverolisätön arvo ei ylitä 
30.000 euroa. Osastopäälliköt hyväksyvät hankinnat, joiden arvonlisäveroton arvo ei ylitä 
20.000 euroa. 
 
Tämän pienhankintaohjeen perusteella osastopäällikkö voi delegoida harkintansa mukaan 
hankintojen päätösvaltaa alaisilleen esimiehille 10.000 euroon saakka. Osastopäällikkö 
vastaa kuitenkin hankintamenettelyn oikeellisuudesta ja määrärahojen riittävyydestä. 
 
Pienhankintoja kilpailutettaessa noudatetaan ja painotetaan hyvän hankintatavan 
periaatteita: 
 
Kevyt kilpailutus toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostikyselynä – mielellään kolmelle 
siten, että yritykset vastaavat saamaansa sähköpostiin. Tarjouksista tehdään hinta- ja 
mahdollisesti ominaisuusvertailu ja hankintapäätös. Hankintapäätöksestä tehdään tilaus, 
mutta hankinnasta ei tarvitse antaa valitusmahdollisuutta.  
 
Hankintalain hengen mukaisesti kilpailutetaan tarve lyhyellä tarjouspyynnöllä.  Tarjouk-
sista tehdään hinta- ja mahdollisesti ominaisuusvertailu sekä kirjallinen hankintapäätös. 
Hankintapäätökseen liitetään mukaan hankintaoikaisuohje 
 
Nakkilan kotisivulla ilmoitetaan avoinna olevista pienhankinnoista ja osastot toimittavat ko-
tisivulle tarjouspyynnöt tätä varten. Ilmoittaminen HILMAssa on vapaaehtoista. 
  
 
 



1. Hankinnat valmistellaan huolellisesti  
o lähtökohtana kustannustietous ja toiminnallisuuden tavoittelu. 
o hankinnan valmistelun tasapuolisuus niin tarvetta kuin tarjontaakin kohtaan. 

Yritysten tarjonnan mahdollisuutta tulee valmistelussa selvittää. 
o hankinnan valmisteluun tulee käyttää riittävästi aikaa! 

 
2. Pienhankintojen toteuttaminen 

o ensisijaisesti käytetään organisaation kilpailutettuja sopimuksia, jos niitä on 
o osto tai kilpailutus tämän ohjeistuksen ja valtuuksien mukaisesti 
o pienimpienkin asioiden dokumentointi 

 
3. Kun kilpailutetaan, tarjouspyynnöt laaditaan sisällöltään selkeästi 

o tarjouspyynnön lähettäminen rajoitetusti suoraan yrityksille on mahdollista 
o vaatimusten määrittely on mahdollista, tarpeeseen soveltuen 
o arviointikriteerien määritys ellei valintaperusteena ole halvin hinta 
o ilmoitetaan omalla nettisivulla (ilmoitus HILMAssa on vapaaehtoista) 

  
4. Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti 

o myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomana 
o tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään ja ilmoitetaan tarjoajalle 

 
5. Kilpailutetun hankinnan päätös ja sen täytäntöönpano 

o hankintapäätös tehdään hankintavaltuuksien puitteissa 
o hankintapäätöksiin liitetään muutoksenhakua varten oikaisuvaatimusohje 
o hankintaoikaisu on myös käytössä 
o hankintapäätöksen jälkeen pienhankinnan asiakirjat ovat julkisia 

 
6. Hankinnan dokumentointi ja seuranta 

o pienhankintapäätöksistä tulee tehdä asianmukaisesti viranhaltijapäätös 
asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tai jos se ei ole käytössä, päätös tulee 
muulla tavalla kirjallisesti dokumentoida päätöspöytäkirjaan 

o alle 5.000 euron pienhankinnoissa ei vaadita erillistä dokumentointia laskun 
hyväksymisen lisäksi 

o hankinnan toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa reklamoida puutteista 
 
Hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueen hankintaohje on K asemalla kansiossa ”Kunnal-
linen säädöskokoelma” ja tämä Nakkilan kunnan pienhankintaohje alakansiossa ”Ohjeet”. 
 
 
 
 


