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Liite: Koronan aiheuttamat poikkeusolot

Voimassa 6.4.-30.9.2020

Menettelytapa poikkeusolojen aikana
Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä laatiman suosituksen mukaan, julkisissa hankinnoissa ei ole nyt syytä
jäädä odottelemaan, vaan toteuttaa hankinnat ennalta määrätyn kalenterin mukaan. Toteuttamalla hankintoja
autamme omalta osaltamme alueen elinvoiman säilyttämisessä. Ennalta suunniteltujen hankintojen lisäksi
toimialoilla voi olla myös tarve tehdä hankintakalenterin ulkopuolisia pienhankintoja. Määrärahojen ja
toimivaltuuksien puitteissa, voimme pienhankintojen avulla auttaa alueen yrityksiä selviämään poikkeusolojen
aiheuttamasta kriisistä. Pienhankintojen hankintarajat löytyvät Pienhankintaohjeesta.
Linkki pienhankintaohjeisiin.
Muista, että kaikissa hankinnoissa syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden on toteuduttava. Siitä
syystä hankinnat on joka tapauksessa syytä dokumentoida hyvin. Tässä liitteessä ei oteta kantaa hankintoihin,
jotka tehdään hankerahoituksen puitteissa. Niissä hankinnoissa on edelleen ensisijaisesti noudatettava
rahoittajan kilpailuttamisesta antamia ohjeita.

Kun suunnittelet hankintaa, toimi seuraavan toimintaohjeen mukaisesti:

1. Tarkista onko hankinnan kohteesta voimassa olevaa hankintasopimusta.
 Mikäli on voimassa oleva hankintasopimus, on hankittava valituilta toimittajilta/toimittajalta.
 Mikäli voimassa olevaa hankintasopimusta ei ole, voit edetä hankinnan suunnittelussa.
 Hankintatoimi auttaa tarvittaessa tarkastamaan, onko hankintaan voimassa olevaa
hankintasopimusta
2. Arvioi hankinnan arvo
 Noudata Pienhankintaohjetta hankinnan arvon laskemisessa. Hankintatoimi auttaa tarvittaessa.
 Pienhankintojen osalta seuraavat arvot ovat ratkaisevia.
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alle 5000 euroa
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yli 5000, mutta alle 20.000 euroa
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yli 20.00, mutta alle 60.000 euroa
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3. Valitse hankintamenettely


Katso menettelytavat Pienhankintaohjeesta



Avoin menettely: aina käytettävissä ja suositeltava ainakin silloin, kun toimittajasta tai hintatasosta
ei ole entuudestaan tietoa.



o

Yli 20.000 euron ostoissa käytettään aina avointa menettelyä, ellei kyseessä ole kohdassa
suora osto mainittu korona-peruste.

o

Avoimessa menettelyssä käytetään Cloudian pienhankintapalvelua.

Rajoitettu menettely:



o

Käytettävissä alle 20.000 euron ostoissa, kun toimittajat ovat tiedossa.

o

voidaan suunnata tarjouspyyntöjä alueellisille toimijoille, kunhan huolehditaan
tasapuolisuus ja syrjimätön kohtelu.

o

Käytä tarjouspyyntö-lomaketta (Pienhankintaohjeen liitteenä), jos et toteuta hankintaa
Cloudiassa.

o

Jos hankintaan on tarvetta asettaa myös muita kriteerejä kuin hinta, hankinta on helpoin
tehdä Cloudiassa. Hankintatoimi auttaa näissä toteutuksissa.

Suora osto:
o

käytettävissä alle 5000 euron hankinnoissa ja kun toimittaja, palvelun laatu ja hintataso
on tiedossa.

o

Korona-peruste: Yli 5000 mutta alle 20.000 ostoissa suora ostoa voi käyttää korvaamaan
hankintasopimuksen mukaisia ostoja korona-perusteella. Mikäli siis koronasta tai sen
vuoksi aiheutuneista rajoituksista tai muusta siihen liittyvästä seikasta johtuen,
hankintasopimuksen mukaista hankintaa ei voida toteuttaa suunnitellussa aikataulussa
tai suunnitellussa laajuudessa (esimerkiksi kuljetuksia ei voida toteuttaa, koska koulut
ovat kiinni), voidaan 20.000 euroon saakka tehdä korvaavia hankintoja valitulta yrittäjältä
suora ostona.

o

Korona-peruste yli 20.000 euroa: Mikäli hankinnat ylittävät yhteisarvoltaan 20.000 euroa,
sopimuksen korvaavista ostoista tekee hankintatoimi. Ilmoita tällaisesta
tarpeesta/mahdollisuudesta hankintatoimelle.

o

Hankintatoimi auttaa suora ostojen arvioinnissa tarvittaessa.

4. Valinta, hankintapäätös ja oikaisuvaatimus
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