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Vastaus valtuustoaloitteeseen hankintastrategian laatimisesta

Kh 10.9.2018 / 278 §

Valmistelijat: Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125
Hankintasuunnittelija Mervi Veini, puh. 040 182 8570

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 29.1.2018 aloitteen hankin-
tastrategian laatimisesta Kotkan kaupungille. 

Aloitteessa esitettiin seuraavat toimenpidekohdat Kotkan kaupungilla tehtä-
viksi: 

1. Aloittaa välittömästi kokonaisvaltaisen hankintastrategian laatimiseksi. 

2. Ottaa tässä hankintastrategiassa erityisesti huomioon pienten ja keski-
suurten yritysten tasavertaisen mahdollisuuden osallistua tarjouskilpai-
luihin, sekä kiinnittää kriteereissä huomiota hinnan lisäksi laatuun sekä 
työllistämiseen ja muihin paikallisiin vaikutuksiin.

3. (Kotkan kaupunki) toimeenpanee hankintastrategian ja seuraa sen to-
teutumista aktiivisesti.

Kaupunginjohtajan vuonna 2016 perustaman hankintojen ohjausryhmän 
vastuulla on hankintastrategisten linjausten valmistelu ja kilpailuttamisen 
toimintaedellytysten kehittäminen, hankintatoiminnalle asetettujen tavoittei-
den toteutumisen seuranta sekä hankintatoimen johtamisen edellyttämän, 
hankintoja koskevan tiedon tuottaminen. 

Hankintojen ohjausryhmässä on jo ennen Kotkan kaupunkistrategian val-
mistumista työstetty alustavasti hankintatoimen tavoitteita ja valmistelutyö 
on jatkunut nyt kaupunkistrategian julkistamisen jälkeen. 

Hankintastrategian eli viralliselta nimeltään Hankintojen periaatteet viimeis-
tely on jätetty tarkoituksella kolmanteen vuosineljännekseen, jotta suunnit-
telussa voidaan varmistua siitä, että ne ovat uudet kaupunkistrategian 
kanssa linjassa. Hankintojen periaatteet tullaan julkistamaan syksyn 2018 
aikana. Hankintojen periaatteiden toteutumista ja hankintatoimen mittareita
tullaan seuraamaan hankintojen ohjausryhmässä säännöllisin väliajoin. 
Ohjausryhmä pohtii ja ohjeistaa myös korjaavat toimenpiteet, mikäli kau-
pungin hankinnat eivät täytä Hankintojen periaatteissa asetettuja strategi-
sia tavoitteita. 

Hankintojen periaatteiden lisäksi tullaan julkaisemaan päivitetyt säädökset 
seuraavista kaupungin säädöskokoelman säädöksistä: Hankintamenettely 
pienhankinnoissa (nro 5) ja Yleiset hankintaohjeet (nro 4). Tämän lisäksi 
julkaistaan näihin säädöksiin perustuvat, käytännönläheiset hankintaohjeet 
kaupungin sisäiseen käyttöön. Hankintasäädösten ja ohjeistusten arvioitu 
julkaisuaika on vuoden 2018 loppupuolella.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Liitteet: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa edellä esitetyn valtuuston tietoon vas-
tauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee hankintastrategian laatimis-
ta.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

________

Kv 24.9.2018 § 128

Liite: Valtuustoaloite on liitteenä.

Kh: Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä


