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Hankintojen toimintaperiaatteet
Haminan kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia
strategisia linjauksia:
1)
2)
3)
4)

Ennakoiva toiminta
Hankinta- ja sopimusasiantuntemus
Sähköisten järjestelmien käyttöönotto
Yritysyhteistyön vahvistaminen

•

Hankinnoista ja erityisesti pienhankinnoista annetaan tarkempaa
ohjeistusta vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

Ennakoiva toiminta
Hankintakalenteri
•

•
•

•

Kootaan hankintakalenteri, josta ilmenee voimassa olevat sopimukset
sekä kilpailutukseen tulevat hankinnat.
Hankintakalenteri toimii hankintojen kokonaisseurannan ja resursoinnin
ohjaamisen apuvälineenä.
Hankintakalenterista tulee ilmetä, miten tuleva hankinta tullaan
mahdollisesti toteuttamaan (puitesopimus, seudullinen yhteishankinta,
oma kilpailutus jne.).
Hankintakalenteria hyödynnetään sisäisessä toiminnassa ja lisäksi se
julkaistaan internet-sivuilla esim. yrittäjien nähtäväksi. Hankintakalenteri
ei ole sitova. Hankintakalenterissa on kaupungilla todennäköisesti
toteutuvia hankintoja. Kalenterin tiedot ovat suunnitelmia, ja osa
hankinnoista voi jäädä toteutumatta.

Ennakoiva toiminta
Hankintaprosessissa painopiste valmisteluun ja sopimusaikaiseen
seurantaan
•

•
•
•
•

Hankintaprosessissa painopiste pyritään siirtämään
kilpailuttamisvaiheesta hankinnan hyvään suunnitteluun ja valmisteluun
sekä sopimusseurantaan.
Harmaan talouden torjuntamenetelmät huomioidaan jo
valmisteluvaiheessa.
Valmisteluvaiheessa pyritään kuulemaan mahdollisimman laajasti
loppukäyttäjiä sekä suorittamaan tekninen vuoropuhelu.
Sopimuksen voimassaoloaikana pyritään suorittamaan sopimuksen
seuranta vähintään kerran vuodessa.
Sopimusseurannassa valvotaan toiminnan sopimuksenmukaisuutta mm.
laadun ja hinnan osalta.

Hankinta- ja sopimusasiantuntemus
•
•
•
•
•
•

Hankinnat tulee toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti
sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.
Hankintojen valintakriteerinä käytetään ensisijaisesti kokonaistaloudellista
edullisuutta pelkän hinnan sijasta.
Hankintamenettelyinä huomioidaan hankintalain puitteissa erilaiset
hankintamenettelyt.
Hankintoja valmistelevien ja niistä vastaavien henkilöiden hankintaosaamista
parannetaan ja syvennetään hankinta- ja sopimuskoulutuksilla.
Cursorin hankinta-asiamiehen toimintaa hyödynnetään kaupungin
hankinnoissa.
Sopimusten toteutumista tulee seurata aktiivisesti ja säännöllisesti.
Sopimushinnat tulee tarkistaa ja toimitettujen tavaroiden ja tuotettujen
palvelujen tulee olla sellaisia, mitä on sovittu. Tilaajan on ilmoitettava
kirjallisesti toimittajalle toimituksessa ja/tai laskutuksessa havaituista
puutteista ja virheistä sekä valvottava, että puutteet ja virheet korjataan
asianmukaisesti.

Sähköisten järjestelmien käyttöönotto
Sähköisten toimintatapojen käyttöä tulee lisätä!
•

•

•

Sähköinen pienhankintajärjestelmä ja kilpailuttamisjärjestelmä tulee
ottaa käyttöön vaiheittain kaikissa kaupungin kilpailutuksissa
hankintarajojen mukaisesti.
Sähköisten järjestelmien käyttöönotolla tehostetaan hankintatoimintaa
kokonaisuutena ja edesautetaan hankintojen raportoinnin kehittämistä
talouden ja hankintatoiminnan seurannan osana.
Kaikki hankintasopimukset tulee viedä
sopimustenhallintajärjestelmään (Jemma), josta ne ovat kaikkien
työntekijöiden saatavilla. Järjestelmässä on hälytys-toiminto, joka
antaa hyvissä ajoin sopimuksen vastuuhenkilölle ilmoituksen
sopimuksen päättymisestä.

Yritysyhteistyön vahvistaminen
•

•
•
•
•

Haminan kaupunki tekee yritysyhteistyötä järjestämällä kerran
vuodessa yrittäjien hankintaillan/-iltapäivän sekä tapaamalla
yrittäjäjärjestöjen edustajia erilaisten hankintafoorumien merkeissä.
Yritysyhteistyötä kehitetään yhteistyössä yritysjärjestöjen kanssa.
Hankinnoista tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla.
Hankinnat pyritään tekemään siten, että pienten ja keskisuurten
yritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen otetaan huomioon.
Paikallisten toimittajien tarjousmahdollisuudet huomioimalla
vahvistetaan aluetaloutta, tuetaan työpaikkojen syntymistä kunnan ja
maakunnan alueella ja edesautetaan alueen palveluvalikoiman
laajenemista.

Muuta hankinnoissa huomioitavaa
•

•

•

•

Palvelut ja tavarat sekä urakat tulee kilpailuttaa siten, että niissä
huomioidaan ekologisuus (ympäristötekijät, materiaalien ja
palvelujen koko elinkaari sekä energiatehokkuus).
Hankintojen valmisteluvaiheessa tulee mahdollisuuksien mukaan
huomioida sosiaaliset näkökohdat siten, että esimerkiksi hankintojen
avulla pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä tai vajaakuntoisia.
Kaikkia hankintoja säätelevät EU:n perustamissopimuksen mukaiset
yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, syrjimättömyyden,
avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.
Massatuotteiden hankinnat (volyymilta suuret hankinnat, joilla ei ole
merkitystä paikalliseen elinkeinotoimintaan), pyritään hoitamaan
liittymällä KL-Kuntahankintojen puitesopimuksiin.

Hankinnoista tiedottaminen
•

•

•
•

Sopimusten noudattamisen ja seurannan parantamiseksi tehdyistä
hankintapäätöksistä ja -sopimuksista sekä hankintasopimuksiin
tehtävistä muutoksista tulee tiedottaa tehokkaasti Purkissa erityisesti
silloin, jos uusi hankintasopimus koskee koko kaupungin henkilöstöä
(esim. toimistotarvikkeet, henkilökuljetukset).
Jotta kilpailutuksiin saadaan mahdollisimman paljon ehdokkaita ja
tarjoajia, tulee tulevista kilpailutuksista tiedottaa ennakkoon
mahdollisimman tehokkaasti eri keinoilla.
Pienhankinnoista tullaan ilmoittamaan kaupungin internet-sivuilla /
Cloudia pienhankinta -järjestelmässä.
Kaupungin uusille internet-sivuille luodaan Hankinta-osio.

