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Hankintalinjaukset
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Hankintalinjaukset
Hankintalinjaukset perustuvat kaupunkistrategiaan
ja ohjelmiin, joiden linjauksiin hankinnat
kytketään.
Hankintalinjauksilla toimeenpannaan
kaupunkistrategian tavoitteita käytössä olevin
hankintamenettelyjen keinoin.
Hankintalinjauksissa luodaan yhtenäinen perusta
kaupungin hankintojen toteuttamiselle sekä
johtamis-, ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille.
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Hankintalinjaukset
Hankintojen
vastuullisuus /
Kestävät
hankinnat
Riskienhallinnan
huomioimisen
vahvistaminen
hankinnoissa

Vihreät hankinnat/
Vähähiiliset
hankinnat

Porvoon
kaupungin
hankintalinjaukset

Hallinnollinen
tehokkuus
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Elinvoiman
kehittäminen ja
vahvistaminen

Taloudelliset ja
innovatiiviset
hankinnat

Vaikuttavat
hankinnat

Tavoitteet
• Hankintojen vastuullisuus /Kestävät hankinnat
• Vihreät hankinnat/ Vähähiiliset hankinnat
• Elinvoiman kehittäminen ja vahvistaminen
• Taloudelliset ja innovatiiviset hankinnat
• Vaikuttavat hankinnat
• Riskienhallinnan huomioimisen vahvistaminen
• Hallinnollinen tehokkuus
Mittarit
• Paikallisuusaste (%) kaikista sähköiseillä
kilpailutusjärjestelmällä läpivietyihin kilpailutuksiin
osallistuneista (tarjonneet yritykset, joiden kotipaikka
on Porvoo).
• Markkinavuoropuhelutilaisuuksien ja tarjouskilpailua
edeltävien tietopyyntöjen määrä suhteessa kynnysarvot
ylittävien kilpailutusten määrään.
• Innovatiivisten hankintojen osuus kaupungin
hankinnoista (hankintamenettely,
markkinavuoropuhelu)

Porvoon kaupungin hankinnat vuonna 2030
Porvoon kaupungin hankintojen ja
hankintatoimen tavoitetila nykyisen
strategiakauden lopussa.
Sisempi kehä kuvaa hankintatoimen sisäistä ja
ulompi kehä koko kaupungin tilannetta.
Tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan
monitahoista keskustelua, sitoutuneisuutta,
yhteistyötä, kannustusta, motivointia ja
tiedottamista kaikkien hankintojen laajaan
toimintakenttään kuuluvien, niin sisäisten kuin
ulkopuolisten, tahojen kesken ja välillä.

Hankintojen
riskiarviointi on
luonteva osa
hankintojen
suunnittelua
Hankinnat toteutetaan
paikallista
elinvoimaisuutta
edistäen ja
yritysvaikutukset
huomioiden

50 % kynnysarvot
ylittävistä
hankinnoista voidaan
lukea innovatiivisiksi
Kaikki
kynnysarvot
ylittävät
hankinnat
toteutetaan
sähköisesti

Toteutetaan laadukkaita ja
kustannustehokkaita
strategisesti merkittäviä
hankintoja avoimesti ja
suunnitelmallisesti,
toimintamalleja
säännöllisesti tarkastellen.

Voimassa olevat
hankintasopimu
kset löytyvät
sopimushallinta
järjestelmästä

80 % HANKINTA 2030
pienhankinn
Mittarit, joilla
oista
hankintojen
toteutetaan
kokonaisuutta ja
sähköisesti
yksittäisiä
hankintoja voidaan
luotettavasti
analysoida ja
raportoida

Seudullinen
hankintayhteistyö on
tiivistä

Hankinnat ovat
taloudellisesti
vastuullisia
Hankintojen
vaikuttavuuden
arviointi tehdään
kaikissa merkittävissä
hankinnoissa
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Sosiaaliset näkökohdat
huomioidaan kaikissa
palveluhankinnoissa

Hankintaohje
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Hankintaohje
Porvoon kaupungin Hankintaohje toimii
oppaana hankintojen linjausten mukaiselle
käytännön toteutukselle.

Hankintaohjeessa on määritelty ja ohjeistettu
hankintaprosessin kulku eri vaiheineen;
valmistelu vuoropuhelun kautta
tarjouskilpailuun ja tarjousten vertailuun,
päätöksenteko ja sopimuksen solmiminen ja
sopimuskauden aikainen toteutus ja valvonta.
Hankintapalvelut - Porvoo
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Keskeiset muutokset
Lakiin ei ole tullut muutoksia, muutostarpeet
organisaation sisäisiä
•

Cloudian pienhankintaportaalin käyttöönotto
kynnysarvot alittaville pienhankinnoille ja
puitesopimusten sisäisille minikilpailutuksille

•

Hankintalinjaukset huomioitu

•

Selkeämpi rakenne

Hankintaa edeltävä
selvitystyö

Hankinnan arvon
selvittäminen

Alle 10 000 €

Suorahankinta
(perusteena
hankinnan
vähäinen arvo)
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Markkinoiden ja
yleisen hintatason
selvitys ennen
tilausta

10 000 € - alle 20
000 €

20 000 € - alle 60
000 €
(rakennusurakat
alle 150 000 €)

60 000 € tai
enemmän
(rakennusurakat
150 000 € tai
enemmän)

Ilmoituksen
julkaisu Cloudiapienhankintaportaali (valituille 3-5
toimittajalle)

Ilmoituksen
julkaisu Cloudiapienhankintaportaali (kaikille
tarjoajille avoin)

Ilmoituksen
julkaisu Cloudiajärjestelmän kautta
HILMA-portaaliin

Mistä löydän Porvoon avoimet hankinnat?
HILMA –
hankintailmoitukset.fi
tarjouspalvelu.fi
pienhankintapalvelu.fi
hankintakalenteri.fi
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•
•

Kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat
Ilmoituksissa linkki Tarjouspalveluun, mikäli hankintayksiköllä
käytössään sähköinen hankintajärjestelmä (Porvoolla Cloudia)

•

Kaikille tarjoajille avoimet pienhankinnat on mahdollista
julkaista myös tänne (eivät näy HILMAssa)
Tarjouksen jättäminen vaatii rekisteröitymisen

•

•
•

Kaikille tarjoajille avoimet pienhankinnat
Tarjouksen jättäminen vaatii rekisteröitymisen (samat tunnukset
kuin Tarjouspalvelussa)

•
•

Tulevat hankinnat
Hankintapäätökset

Keskitetyt hankintasopimukset – kaikkia yksiköitä sitovat
Esitystekniikka ja siihen liittyvät palveluratkaisut

Päiväkotikalusteet

Muuttopalvelut

Henkilö- ja tavara-autot, huoltoleasing

Toimistotarvikkeet ja värikasetit

Kopiointi- ja tulostuspalvelut

IT-Laitteet ja palvelut: työasemat, näytöt,
tulostimet ja tabletlaitteet

Vakuutukset

Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut

Teknisen työn koneet, kalusteet, työkalut ja
varusteet

Käsipyyheannostelijat ja täyttöpalvelu

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut
Toimistopaperit

Matkatoimistopalvelut

Irtaimen käyttöomaisuuden leasing-rahoitus

Rakennustuotteet; puutavara,
pintakäsittelytuotteet, rakennustarvikkeet,
kiinnittimet, työvälineet,
henkilöturvallisuustarvikkeet ja -asusteet

Polttonesteiden säilötoimitukset

Vartiointi- ja turvapalvelut

Puhtaanapidon tarvikkeet

Oppilaskalusteet

ICT-asiantuntijapalvelut

Tilausajopalvelut

Suojavarusteet koronalta suojautumiseen

IT-konsultoinnin pienhankinnat

Toimistokalusteet

Hoivakalusteet

Polttoainehankinnat jakeluasemilta

Opetus- ja toimintavälineet (päiväkodit, koulut, vanhuspalvelut)
Viihde-elektroniikka ja kodinkoneet, sis. asennus ja huoltopalvelut
Kotimaan majoituspalvelut

Toimialan / yksikön oma sopimus, jota muut voivat niin halutessaan hyödyntää
- Tulkkauspalvelut
- Kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt
Yhteishankintayksiköt – Hansel Oy, Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy
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5 vinkkiä tarjoajalle
1. Kysyvä ei tieltä eksy

2. Voit tarjota myös
yhdessä toisen yrityksen
kanssa (ryhmittymä)

3. Aloita tarjouksen
tekeminen ajoissa –
lisäajan pyytäminenkin
on mahdollista

4. Markkinavuoropuheluun
voi osallistua, vaikka ei olisi
aikomusta tarjota

5. Liity Luotettavaksi Kumppaniksi
Palvelut yrittäjille (vastuugroup.fi)
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????
•

Mistä saa ajankohtaisen tiedon kaupungin pienhankinnoista?

•

Onko olemassa nimenomaan pienhankintojen hankintakalenteria?

•

Miten kaupunki käytännössä hoitaa markkinavuoropuhelun ennen kuin tarjouspyynnöt ovat ulkona?
Tämä koskee erityisesti pienhankintoja.

•

Kuka ottaisi järjestääkseen porvoolaiset kauppamessut, jossa sekä yksityinen ja julkinen sektori
esittelisi tulevia hankintojaan ja etsisi aktiivisesti uusia alihankintaverkostoja?

•

Haluttaisiin kuulla esimerkit erinomaisesti onnistuneesta sekä epäonnistuneesta julkisesta
hankinnasta?
- talvikunnossapitotyöt, koululaisten silmälääkäripalvelut
+ hmm…tarjoajan / tilaajan / loppukäyttäjän kannalta ?

23.11.2020
Tarja Juvonen

…seuraavaan kertaan…
…palautetta odotellen…
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