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Ima tra n ka upungin ha nkinna t toteuteta a n 
ha nkinta la insä ä dä nnön ja  sisä isen ohjeistuksen muka isesti

Ha nkinna n peria a tteet

Imatran kaupunki noudattaa 
hankinnoissa avoimuuden ja 
tasapuolisuuden periaatetta. 
s.2

Julkiset ha nkinna t

Hankintalain mukaisen 
kynnysarvon ylittävien 
hankintojen toimintamalli 
Imatralla. s. 4

Pienha nkinna t

Hankintalain mukaisen 
kynnysarvon alittavien 
hankintojen toimintamalli 
Imatralla (ns. pienhankinnat),
s. 11
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Ha nkinna n peria a t tee t
Oppa a ssa  kuva ta a n tä rkeimpiä  ha nkinnoissa  
nouda tetta via  linja uksia  ja  sa ma lla  se toimii 
pika ohjeena  ta rjouksen jä ttä miseen.

Imatran kaupunki noudattaa hankinnoissaan avoimuuden ja 
tasapuolisuuden periaatteita.

Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon mm. 
kilpailuolosuhteiden tehokas hyödyntäminen, kestävä 
kehitys ja sosiaaliset näkökohdat. Hankintalain ja 
tilaajavastuulain hengessä hankintayksikön tulee huolehtia 
riittävällä tarkkuudella myös harmaan talouden, 
hintakartellien taikka muiden epäterveiden talouden 
ilmiöiden torjunnasta hankinnoissaan.

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset on 
otettava huomioon vähintään siten kuin voimassa oleva 
lainsäädäntö edellyttää. Hankinnoissa tulee kiinnittää 
huomiota tuotteiden ja palveluiden koko elinkaareen: 
valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, 
käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn asti. 
Tyypillinen huomioon otettava ympäristönäkökohta on 
tuotteen tai palvelun edellyttämä energiantarve elinkaaren 
eri vaiheissa.

Ima tra n ka upungin ha nkintojen peria a tteet  
linja a va t myös ka upungin tytä ryhtiöiden 

ha nkintoja
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Kilpa ilu tuska lente ri

Kilpailutuskalenterissa julkaistaan tieto niistä 
kilpailutusryhmistä, joiden kilpailuttamisajankohtaa on 
alustavasti suunniteltu. Listauksen tarkoituksena on toimia 
ennakkotietona alan toimijoille. 

Oppaassa mainitut hankinnan periaatteet koskevat 
hankintalain mukaisia kynnysarvon ylittävien hankintojen 
lisäksi myös kynnysarvon alittavia, ns. pienhankintoja. 
Imatran kaupunginvaltuuston vahvistama 
pienhankintarajan, 4.000 €, suuruisista ja sen ylittävistä 
hankinnoista tulee tehdä vähintään hintatiedustelu tai 
kevennetty kilpailutus.

Hankintalain mukainen hankintojen kilpailuttamismenettely 
määräytyy hankintalain euromääräisen arvon mukaan.

Ima tra n ka upungin kilpa ilutuska lenteri:
www.ima tra .fi/ ha nkinna t

Ha nkinta la in muka inen ha nkinna n enna koitu a rvo 
on  a rvonlisä veroton kokona ishinta .

Kilpa ilutuska lenterissa  julka ista a n kynnysa rvon 
ylittä vä tien ha nkintojen lisä ksi myös  
pienha nkintojen suunniteltuja  kilpa ilutuksia .
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Julkise t  ha nkinna t
1.  Ha nkinna n suunnitte luva ihe

Hankinnan suunnittelu alkaa hyvissä ajoin, useimmiten 
edellisen vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. 
Hankinnan toteutukseen tarvittava määräraha tulee varata 
talousarvioon. 

Hankinta voidaan julkaista kilpailutuskalenterissa jo ennen 
kuin sille myönnetty määrärahaa. Kilpailutuskalenteri onkin 
vain suuntaa-antava ja hankinnan todellinen tilanne on 
hyvä tarkastaa hankinnan vastuuhenkilöltä. 

Ennen tarjouspyynnön laadintaa hankinta suunnitellaan 
huolellisesti. Hankittavasta tuotteesta tai palvelusta 
kootaan tarpeelliset tiedot. Mikäli hankintayksiköllä ei ole 
riittävästi tietoa markkinatilanteesta tai uusista 
ominaisuuksista, voi hankintayksikkö käydä vuoropuhelua 
markkinoiden kanssa. Myös tämä ns. tekninen dialogi on 
toteutettava tasapuolisuus ja syrjimättömyys huomioiden.

Markkinavuoropuhelu (tekninen dialogi, tietopyyntö) 
toteutetaan useimmiten HILMA-ilmoituksella. HILMAsta
tarkemmin seuraavalla sivulla.

Ha nkinna t toteuteta a n sovitun prosessin 
muka isesti ha nkinta la kia  nouda tta en.
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2.  Ta rjouspyyntö

Kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävien 
hankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan HILMAn lisäksi 
Tarjouspalvelu-portaalissa ja kaupungin nettisivuilla, 
kohdassa hankinnat. 

Pienhankintojen (alle kynnysarvon) tarjouspyynnöt 
julkaistaan kaupungin nettisivujen lisäksi Etelä-Karjalan 
pienhankintapalvelussa. 

Hankintalaki määrittää kynnysarvon ylittävien hankintojen 
tarjouspyynnön vähimmäissisällön.  Sisältö määräytyy sekä 
hankinnan kohteesta että valitusta hankintamenettelystä.

Ka tso a voimet kilpa ilutukset Hilma sta   
www.ha nkinta ilmoitukset.fi

Ta rjouspa lvelu /  Ima tra
Pienha nkintojen osa lta  Etelä -Ka rja la n 

pienha nkinta -porta a lista  
Pienha nkinta pa lvelu /  Etelä -Ka rja la

Ka tso myös Ha nkinna t

Ju lkise t  ha nkinna t
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http://www.hankintailmoitukset.fi/
https://tarjouspalvelu.fi/default.aspx?p=1730&g=327af1e4-ceb4-452d-be51-6ced3425d6d2
https://pienhankintapalvelu.fi/imatra
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3.  Kysymykset ja  va sta ukset

Julkaistuun hankintailmoitukseen/tarjouspyyntöön liittyen 
voi hankintayksikölle esittää kysymyksiä. Kysyä kannattaa 
aina, kun jokin seikka mietityttää tai on vain epävarma, mitä 
jokin ilmaisu tarkoittaa. 

Kysymykset ja vastaukset on kaikkien luettavissa 
Tarjouspalvelu-portaalissa tarjouspyynnön yhteydessä. 

Tarkasta esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset ennen 
tarjouksen jättämistä. Esitetyt kysymykset voivat johtaa 
myös tarjouspyynnön täsmentämiseen.

Kysymyksiä  ka nna tta a  esittä ä . Ka ikkiin 
mä ä rä a ika na  esite ttyihin kysymyksiin va sta ta a n. 

Kysymyksen esittä jä ä  e i julkiste ta .

Ju lkise t  ha nkinna t
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4.  Ta rjouksen jä ttä minen

Tarjoukset tulee jättää siten, kuin tarjouspyynnössä on 
ilmoitettu.. 

Tarjoukset jätetään Tarjouspalvelu-portaalissa . 
Tarjouspyyntöilmoituksessa on suora linkki tarjouspalvelu-
portaaliin.

Ta rjouspyyntöön tulee  va sta ta  pyydetyllä  ta va lla . 
Ta rka sta  esite tyt va a timukset ja  va sta a  va in 

siihen, mitä  on pyydetty. 

Liike- ja  a mma ttisa la isuudet merkittä vä  selkeä sti.

Ju lkise t  ha nkinna t
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5.  Ta rjouksen tä smentä minen ja  tä ydentä minen

Hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää tarjoajia 
täydentämään tai täsmentämään tarjouksia tietyin 
edellytyksin.

Täydennyspyyntöön tarjoajan tulee vastata vain esitettyihin 
kysymyksiin. Mm. hintatietoa ei yleensä voi täsmentää. 
Tarjousta voi täsmentää tai täydentää vain pyydetyiltä osin. 
Tässä vaiheessa ei ole enää mahdollista muuttaa 
tarjoustaan. 

Ha nkinta yksikkö voi pyytä ä  tä smentä mä ä n ta i 
tä ydentä mä ä n ta rjousta .

Ju lkise t  ha nkinna t
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6.  Ta rjousten a rviointimenette ly

Tarjousten käsittely on vaiheistettu. Määräaikaan mennessä 
saapuneiden tarjousten käsittelyvaiheet:
- Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen.
- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen.
- Tarjousten vertailu.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan se, että tarjouksen 
jättäjä täyttää tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehdot. 
Näitä ovat mm. rekisteröintitiedot, taloustiedot, 
ammatillinen osaaminen, kokemus.

Kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista tarkastetaan se, 
että ne vastaavat tarjouspyyntöä. Mm. vastattu vaadittuihin 
tietoihin, tarjottu tuote tai palvelu on sitä, mitä on pyydetty.

Edellisen vaiheen läpäisseet tarjoukset vertaillaan 
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Ta rjouksista  on va litta va  kokona ista loudellisesti 
edullisin ta rjous;
- hinna lta a n ha lvin ta i
- kusta nnuksilta a n edullisin ta i
- hinta -la a tusuhteelta a n pa ra s

Ju lkise t  ha nkinna t
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7.  Ha nkinta pä ä tös

Hankintapäätöksen tekee joko viranhaltija tai toimielin 
päätöksentekovaltuuksien mukaan. 

Hankintapäätös lähetetään kilpailutusprosessiin 
osallistuneille. Hankintapäätöksestä voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen markkinaoikeuteen 14 vrk 
kuluessa tiedoksisaannista.

Hankintapäätöksen jälkeen tarjouskilpailuun osallistuneet 
saavat halutessaan nähtäväkseen muiden tarjoukset niiden 
julkiselta osalta. 

Muut kuin tarjouskilpailuun osallistuneet voivat tutustua 
tarjousten julkisiin osiin sen jälkeen, kun hankintasopimus 
on allekirjoitettu.

Ha nkinta pä ä töksen tiedoksia nnon jä lkeen 
ta rjoa jilla  on ma hdollisuus tutustua  muihin 

ta rjouksiin niiden julkiselta  osa lta .

Julkise t  ha nkinna t
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Pienha nkinna t
Pienha nkinna t eli ha nkinta la in muka isen 
kynnysa rvon a litta va t ha nkinna t.

Imatran kaupungin pienhankintojen tarjouspyynnöt 
julkaistaan Etelä-Karjalan pienhankintaportaalissa.

Pienhankintaportaali on kaikkien vapaasti katsottavissa. 
Ilman kirjautumista näkee tarjouspyynnön tiivistelmätiedot. 
Koko tarjouspyynnön katsomiseksi ja tarjouksen 
jättämiseksi tulee kirjautua pienhankintajärjestelmään 
ohjeet sivustolla.

Kaupungin hankintaohjeen mukaan 4000 € tai sen ylittävät 
hankinnat on kilpailutettava silloin, kun hankintaa ei tehdä  
voimassaolevan sopimuksen perusteella. Kilpailutus voi 
olla ns. kevennetty kilpailutus / hintatiedustelu. 

Myös näistä ns. pienhankintojen kilpailutuksista tehdään 
joko viranhaltija- tai luottamuselimen hankintapäätös.

Pienha nkinna t – Etelä -Ka rja la n 
pienha nkinta porta a li

Aja nta sa iset ha nkinta la in kynnysa rvot ka nna tta a  
ta rka sta a  HILMAn sivulta  HILMA - Kynnysa rvot
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https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/uudet_kynnysarvot16


Ota  yhteyt tä
Pienhankinnat – Etelä-Karjalan pienhankintaportaali 
https://pienhankintapalvelu.fi/imatra

Ajantasaiset hankintalain kynnysarvot kannattaa tarkastaa HILMAn sivulta: 
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/

Hankintailmoitukset https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Imatran kaupungin ostotiimille voi jättää viestiä osoitteeseen 
hankinnat@imatra.fi. Ostotiimiin kuuluu henkilöitä kaikilta vastuualueilta.

Imatran kaupunkikonsernin laajassa ostotiimissä on myös  henkilöt 
Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä, Mitra Imatran Rakennuttajista, Imatran 
kiinteistö- ja aluepalvelusta ja Imatran Lämmöltä.
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