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Kainuun liiton hankintasääntö 
 
129/02.08/2019 
 
MH § 86  
 

Kainuun liiton maakuntahallitus on hyväksynyt Kainuun liiton hankin-
tasäännön kokouksessaan 10.12.2012 § 40. Hankintasääntöä ei ole 
päivitetty tämän jälkeen. Hankintasääntöön on tullut muutoksia mm. 
Kainuun liiton hallintosäännön uudistuksen myötä (maakuntavaltuus-
ton päätös 31.05.2017 § 11). 
 
Kainuun liiton hallintosääntö: 
 
1 § Soveltamisala  
 
Tässä säännössä annetaan Kainuun liitolle ja sen tehtävien hoita-
mista varten perustetuille vastuualueille ja mahdollisille niiden alaisil-
le toimintayksiköille hankintaa koskevat määräykset. 
 
2 § Materiaalipalveluiden rooli ja vastuu 
 
Kainuun liiton hallintosäännön 6 luvun 49 § mukaan maakuntahalli-
tus päättää kuntayhtymän hankinnoista. Maakuntahallitus voi dele-
goida hankintoihin liittyvää päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Kainuun liiton talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 2018 (maakunta-
hallituksen päätös 19.02.2018 § 31) mukaan julkisia hankintoja kos-
kevan lain mukaan kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksi-
köiden on kilpailutettava materiaali- ja palveluhankintansa siten kuin 
hankintalaissa säädetään.  
 
Liiton jokainen toimielin ja viranhaltija/työntekijä ovat vastuussa siitä, 
että sen/hänen vastuulleen kuuluvat hankinnat on kilpailutettu han-
kintalain mukaisesti.  
 
Hankintojen kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä 
hankinnan tilaajan ja Kainuun soten hankintayksikön kesken sen jäl-
keen, kun tilaaja on ilmoittanut hankintayksikölle tarjouskilpailun tar-
peellisuudesta. Hankintayksikön tehtävä on valmistelun jälkeen suo-
rittaa tarjouskilpailu loppuun saakka, ja se myös itse valvoo kuntayh-
tymän hankintojen kilpailutusten tarpeellisuutta sekä kehottaa tilaa-
jaa käynnistämään tarjouskilpailun. 
 
Kainuun liitto kuuluu Kainuun hankintarenkaaseen, jonka muodosta-
vat Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Hyrynsalmen, Paltamon, 
Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat 
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sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun 
liitto sekä Kainuun ev. lut seurakunta. 
 

3 § Määritelmät 
 
• Hankinnan arvo on hankinnan arvonlisäveroton arvo sisältäen 
mahdollisen optioaikaisen hankinnan. 
• Ilmoittamisvelvollisuus on hankintalaissa määritetyn hankinnan ar-
von mukainen tarjouspyyntöasiakirjojen julkinen ilmoitus hankitail-
moitukset.fi –sivuilla. 
• Hankinta on kilpailutusprosessi, joka johtaa tavaroiden tai palvelui-
den ostamiseen taloudellista vastiketta vastaan. 
• Kuntayhtymän hankintaohjeessa määritellään kilpailutusprosessiin 
osallistuvien osapuolten vastuut ja roolit. Hankintaohje sisältää myös 
toimintaohjeita hankintojen toteuttamiseksi. 
• Hankintasopimus on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-
yhtymän ja hankintapäätöksen perusteella valitun toimittajan välinen 
kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voi koskea tavaran toimittamis-
ta ja/tai palvelun suorittamista. 
• Hankintavaltuus on viranhaltijalle annettu toimivalta tehdä hankin-
tapäätöksiä tavarahankinnoista ja palveluhankinnoista erikseen 
§:ssä 4 määriteltyjen euromäärien puitteissa. 
• Tilausoikeus on tulosyksikön oikeus tehdä palvelutilauksia kilpailu-
tetulta sopimustoimittajalta erikseen määritellyn euromäärän tai ta-
lousarvion puitteissa. Tilausoikeuden mukaisesti tulosyksiköt tekevät 
kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta tilausjärjestelmän 
kautta. 
• Tietohallinnon ja ruokahuollon hankinnat suoritetaan kyseisten yk-
siköiden toimesta. 
 
4 § Hankintapäätös 
 
Kainuun liiton talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 2018 mukaan jo-
kainen Kainuun liiton toimielin ja viranhaltija/työntekijä vastaavat sii-
tä, ettei se/hän ylitä toimivaltaansa päättäessään liiton puolesta han-
kinnasta tai hankintakriteereistä.  
 
Hankintapäätösvalta alle 15 000 euron hankinnoissa on kukin vas-
tuualueen esimiehellä budjettimäärärahojen puitteissa. 
Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tarjous-
pyynnön lähettämistä päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankin-
takriteereistä.   
 
Hankintakriteereiden hyväksymisrajat: 
 
Maakuntahallitus  yli 30 000 euroa 
Maakuntajohtaja  enintään 30 000 euroa 
Vastuualuepäälliköt  enintään 15 000 euroa 
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Varsinainen hankintapäätös tehdään seuraavien hankintarajojen mu-
kaisesti:  
 
Maakuntajohtaja  yli  15 000 euroa 
Vastuualuepäälliköt  enintään 15 000 euroa 
 
Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät 
Kaimasta materiaalipalveluiden ohjeista. 
 
Viranhaltijapäätöksen tai hankintasopimuksen allekirjoittaa hankinta-
päätöksen tehnyt viranhaltija. 
 
5 § Edustaminen hankinta-asioissa markkinaoikeudessa ja kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 
 
Maakuntajohtajan tai maakuntahallituksen puheenjohtajan valtuutta-
ma henkilö edustaa Kainuun liittoa julkisiin hankintoihin liittyvissä 
asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
 
Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi 
 

Maakuntajohtajan ehdotus: 
 
Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton hankintasäännön ja se as-
tuu voimaan 01.06.2018. Samalla tämä hankintasääntö kumoaa Kai-
nuun liiton hankintasäännön 10.12.2012 § 40. 
 

Maakuntahallitus: 
 

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että tehdään 
tarvittavat tarkistukset hallintosääntöteksteihin ja hankintasääntö 
tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen. 
_______ 
 

MH § 107  
 

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 28.05.2018 § 86, että teh-
dään tarvittavat tekstitarkistukset hankintasääntötekstiin ja hankinta-
sääntö tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen. 
 
Hankintasääntötekstiin on tehty tarvittavat tarkistukset.  
 
Kainuun liiton hallintosääntö: 
 
1 § Soveltamisala  
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Tässä säännössä annetaan Kainuun liitolle ja sen tehtävien hoita-
mista varten perustetuille vastuualueille ja mahdollisille niiden alaisil-
le toimintayksiköille hankintaa koskevat määräykset. 
 
2 § Hankintayksikön rooli ja vastuu 
 
Kainuun liiton hallintosäännön 6 luvun 49 § mukaan maakuntahalli-
tus päättää kuntayhtymän hankinnoista. Maakuntahallitus voi dele-
goida hankintoihin liittyvää päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Kainuun liiton talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 2018 (maakunta-
hallituksen päätös 19.02.2018 § 31) mukaan julkisia hankintoja kos-
kevan lain mukaan kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksi-
köiden on kilpailutettava materiaali- ja palveluhankintansa siten kuin 
hankintalaissa säädetään.  
 
Liiton jokainen toimielin ja viranhaltija/työntekijä ovat vastuussa siitä, 
että sen/hänen vastuulleen kuuluvat hankinnat on kilpailutettu han-
kintalain mukaisesti.  
 
Kainuun liitto osallistuu pääosin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymän hankintayksikön koordinoimaan hankintatoimin-
taan sekä Kainuun hankintarenkaan hankintayhteistyöhön muiden 
kuntien, kuntayhtymien ja julkisten hankintaorganisaatioiden kanssa. 
 
Hankintojen kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä 
hankinnan tilaajan ja Kainuun soten hankintayksikön kesken sen jäl-
keen, kun tilaaja on ilmoittanut hankintayksikölle tarjouskilpailun tar-
peellisuudesta. Hankintayksikön tehtävä on valmistelun jälkeen suo-
rittaa tarjouskilpailu loppuun saakka, ja se myös itse valvoo kuntayh-
tymän hankintojen kilpailutusten tarpeellisuutta sekä kehottaa tilaa-
jaa käynnistämään tarjouskilpailun. 
 
Kainuun liitto kuuluu Kainuun hankintarenkaaseen, jonka muodosta-
vat Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Hyrynsalmen, Paltamon, 
Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat 
sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun 
liitto sekä Kainuun ev. lut seurakunta. 
 
3 § Määritelmät 
 
• Hankinnan arvo on hankinnan arvonlisäveroton arvo sisältäen 
mahdollisen optioaikaisen hankinnan. 
• Ilmoittamisvelvollisuus on hankintalaissa määritetyn hankinnan ar-
von mukainen tarjouspyyntöasiakirjojen julkinen ilmoitus hankitail-
moitukset.fi –sivuilla. 
• Hankinta on kilpailutusprosessi, joka johtaa tavaroiden tai palvelui-
den ostamiseen taloudellista vastiketta vastaan. 
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• Kuntayhtymän hankintaohjeessa määritellään kilpailutusprosessiin 
osallistuvien osapuolten vastuut ja roolit. Hankintaohje sisältää myös 
toimintaohjeita hankintojen toteuttamiseksi. 
• Hankintasopimus on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-
yhtymän ja hankintapäätöksen perusteella valitun toimittajan välinen 
kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voi koskea tavaran toimittamis-
ta ja/tai palvelun suorittamista. Kainuun liiton itse kilpailuttamissaan 
hankinnoissa hankintasopimus luonnollisesti laaditaan Kainuun liiton 
ja kilpailutuksen perusteella valitun toimittajan välillä. 
• Hankintavaltuus on viranhaltijalle annettu toimivalta tehdä hankin-
tapäätöksiä tavarahankinnoista ja palveluhankinnoista erikseen 
§:ssä 4 määriteltyjen euromäärien puitteissa. 
 
4 § Hankintapäätös 
 
Kainuun liiton talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 2018 mukaan jo-
kainen Kainuun liiton toimielin ja viranhaltija/työntekijä vastaavat sii-
tä, ettei se/hän ylitä toimivaltaansa päättäessään liiton puolesta han-
kinnasta tai hankintakriteereistä.  
 
Hankintapäätösvalta alle 15 000 euron hankinnoissa on kukin vas-
tuualueen esimiehellä budjettimäärärahojen puitteissa. 
Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tarjous-
pyynnön lähettämistä päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankin-
takriteereistä.   
 
Hankintakriteereiden hyväksymisrajat: 
 
Maakuntahallitus  yli 30 000 euroa 
Maakuntajohtaja  enintään 30 000 euroa 
Vastuualuepäälliköt  enintään 15 000 euroa 
 
Varsinainen hankintapäätös tehdään seuraavien hankintarajojen mu-
kaisesti:  
 
Maakuntajohtaja  yli  15 000 euroa 
Vastuualuepäälliköt  enintään 15 000 euroa 
 
Hankintapalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät 
Kaimasta. 
 
Viranhaltijapäätöksen tai hankintasopimuksen allekirjoittaa hankinta-
päätöksen tehnyt viranhaltija. 
 
5 § Edustaminen hankinta-asioissa markkinaoikeudessa ja kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 
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Maakuntajohtajan tai maakuntahallituksen puheenjohtajan valtuutta-
ma henkilö edustaa Kainuun liittoa julkisiin hankintoihin liittyvissä 
asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
 
Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi 
 

Maakuntajohtajan ehdotus: 
  
Maakuntahallitus hyväksyy Kainuun liiton hankintasäännön ja se as-
tuu voimaan 12.06.2018. Samalla tämä hankintasääntö kumoaa Kai-
nuun liiton hankintasäännön 10.12.2012 § 40. 
 

Maakuntahallitus: 
 

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen. 
_______ 

 
 
  
 
 


