Hankintaohjelma

1

Hankintaohjelman tarkoitus ................................................................................................. 1

2

Hankintojen visio .................................................................................................................. 1

3

Hankintaohjelman tavoitteet ................................................................................................. 1
3.1

Paikallinen päätöksenteko ............................................................................................. 1

3.2

Hankintojen vaikuttavuus............................................................................................... 1

3.3

Hankintojen työllistämisehto ......................................................................................... 2

3.4

Hankintaosaaminen ........................................................................................................ 2

4

Hankintaohjelman seuranta.................................................................................................. 2

5

Hankintojen ohjaus kuntaorganisaatiossa .......................................................................... 3

Versiohistoria
Päivämäärä
25.10.2018
26.10.2018
08.11.2018
08.11.2018
17.04.2019
18.04.2019
08.05.2019
25.09.2019

Postiosoite:
Pappilanniementie 9
13880 Hattula

Versio
0.1
0.2
0.3
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4

Tekijä
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk
Jarkko Luuk

Kuvaus
Asiakirjan muodostaminen
Asiakirjan muokkausta ja täydennystä
Asiakirjan muokkaus työllisyysasian osalta
Luonnoksen valmistuminen
Luonnoksen uudelleen muodostamista
Siirretty uuteen asiakirjamalliin
Palaute elinvoimajaostosta
Muutokset elinvoimajaostossa

www.hattula.fi
etunimi.sukunimi@hattula.fi
hattulan.kunta@hattula.fi

050 509 0347
fax 03 637 1644
www.facebook.com/hattulankunta

Ohjelma
XX.XX.2019

1
(Dnro)

1 Hankintaohjelman tarkoitus
Hankintaohjelmalla johdetaan, kehitetään ja ohjataan koko kuntakonsernin hankintoja. Se perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan, jossa on määritelty kunnan arvot, visio ja
strategiset päämäärät. Hankintojen johtaminen, kehittäminen ja
ohjaaminen ovat tärkeitä, koska kunnan menoista suuri osa on
palveluiden ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja.
Hankintaohjelma ei sisällä kunnan toiminnan organisointia tai palvelujen tuotantotapoja koskevia linjauksia. Hankintaohjelman tarkoitus on sisältää strategiset tavoitteet sekä niihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Hankintaohjelma on pyritty pitämään mahdollisimman tiiviinä ja yksinkertaisena. Asiakirjan valmistelussa on
huomioitu sekä ulkoisilta sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta
että kuntaorganisaation sisältä saatu palaute.

2 Hankintojen visio
Kunnan hankinnat toteutetaan avoimesti huomioiden hankinnan
elinkaarikustannukset, kestävä talous, paikallinen tarjonta ja paikallinen päätöksenteko.

3 Hankintaohjelman tavoitteet
3.1

Paikallinen päätöksenteko
Oman päätöksenteon kautta turvataan paikallisten yritysten ja
muiden yhteisöjen mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
Kunta on mukana seudullisessa hankintayhteistyössä ja hyödyntää sitä kautta saatuja uusia tapoja toteuttaa hankintoja.

Toimenpide
Hankinnat on oltava keskeinen osa kunnan toimialajohdon talousjohtamista.
Kunnan hankinnat julkaistaan vuosittain kunnan kotisivuilla.
3.2

Hankintojen vaikuttavuus
Kunnan hankintojen arvo on lähes puolet kunnan vuosibudjetista.
Niillä voidaan vaikuttaa niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin kunnan
elinvoimaisuuteen sekä kunnan talouteen. Hinnan ohella on laatu
ja vaikuttavuus lähiympäristöön otettava huomioon päätöksenteossa.
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Toimenpide
Hankintakriteerinä käytetään hinnan lisäksi laatua ja ympäristövaikutuksia luonnon kestävää kehitystä tukien. Esimerkiksi elintarvikehankinnoissa laatutekijöinä käytetään tuoreutta, lyhyitä toimitusaikoja ja -matkoja sekä ympäristöä vähän saastuttavien pakkaus- ja toimitustapojen käyttöä. Pienten ja keskisuurten yritysten
tasavertaiseen mahdollisuuteen osallistua kunnan tarjouskilpailuihin suurten yhtiöiden kanssa vaikutetaan pilkkomalla suuret hankinnat osiin.
3.3

Hankintojen työllistämisehto
Kunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu työllisyyden hoito. Vastuu siitä
on kaikilla toimialoilla, vaikka se hallintosäännön mukaan on osoitettu perusturvatoimialan tehtäväksi. Erityisesti kunnan on huolehdittava pitkäaikaistyöttömien, iäkkäiden, nuorten ja vammaisten
työllistämisedellytyksistä.

Toimenpide
Työllistämisehtoa käytetään niissä hankinnoissa, jotka luonteensa ja suuruutensa puolesta siihen soveltuu. Tavoitteena on
saada työllistettyä erityisesti sellaisia nuoria, pitkäaikaistyöttömiä
ja vammaisia, jotka ovat syrjäytymisvaarassa yhteiskunnasta, ja
joiden osalta kunnalle voi aiheutua kustannuksia työllistämisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta.
3.4

Hankintaosaaminen
Jokainen kunnan toimiala tekee hankintoja itsenäisesti. Keskitettyä hankintaa käytetään, kun jokaisella toimialalla on samanlaiset
tarpeet ja tavoitteet.

Toimenpide
Kunta huolehtii koulutuksella, että jokaisen toimialan hankintavastaavalla on tarvittava hankintaosaaminen, jotta kunnan edusta
huolehditaan koko sopimusajan ja tulevia hankintoja ennakoidaan
suunnitelmallisesti.

4 Hankintaohjelman seuranta
Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista kuvataan liikennevaloilla: vihreä/keltainen/punainen.
Vihreä: Toimenpiteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti ja resursointi on riittävää.
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Keltainen: Toimenpiteiden toteuttaminen on hidastunut. Saattaa
tarvita uudelleen suuntausta tai resurssia, mutta ei vielä merkittäviä haasteita, jotka estävät tavoitteiden saavuttamisen kokonaan.
Punainen: Toimenpiteiden toteuttaminen ei etene. Toimenpiteet
vaativat päätöksiä tai muutoksia edetäkseen suunnitellusti. Riski
siitä, että tavoite ei toteudu, on toteutumassa tai toteutunut.

5 Hankintojen ohjaus kuntaorganisaatiossa
Ohjausasiakirja
kuntastrategia
hankintalait>hankintaperiaatteet
hankintaohjelma->strategiset
valinnat
hankintakalenteri vuosittain ja
sen raportointi
hankintaohjeet>toimivallat,
kynnysarvot, prosessikuvaukset
Ohjaustoiminto
seudullinen yhteistyö ja viestintä

kuntatason yhteensovittaminen
kilpailutus
sopimusseuranta
tuki
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Luottamushenkilöorganisaation toimija
kunnanvaltuusto
kunnanvaltuusto
kunnanhallitus ja lautakunnat
kunnanhallitus
Henkilöstöorganisaation toimija
Sarastia Oy:n, Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan seudullinen strategiaryhmä, jossa
edustajana yleishallintotoimialan viranhaltija
kunnanjohtaja apunaan kunnan johtoryhmä
toimialajohtaja hankintavastuullisena toimialalla
nimetyt tilaus- ja sopimusseurantavastuulliset henkilöt toimialoittain
Toimialajohtajan apuna tarvittaessa Sarastia Oy:n hankintapalvelut kilpailutuksessa
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