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Kaupungin hankintaperiaatteiden ja toimintatapojen uudistaminen on
edennyt niiden hyväksymisvaiheeseen.
Uuden hankintaohjeistuksen valmistelussa tavoitteena on ollut kaupungin elinvoima ja järkivihreys. Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategiasta johdettuna toimenpiteenä on ollut kaupunkikonsernin hankintaperiaatteiden ja ohjeiden uudistaminen ottaen huomioon paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen.
Hankintaohjeistusta valmisteltiin hankintatyöryhmässä ja työpajoissa,
joissa oli mukana kaupungin ja tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankintoja tekeviä henkilöitä sekä yrittäjäjärjestön nimeämä hankinta-asiamies. Työpajoissa kuultiin eri asiantuntijoita ja työstettiin ohjeen sisältöjä. Työpajojen teemat olivat seuraavat: elinvoima ja paikallinen yritystoiminta hankinnoissa, järkivihreys ja ympäristönäkökulmat hankinnoissa, sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa ja innovatiiviset hankinnat.
Valtuutetuille järjestettiin ohjeistuksen uusimiseen liittyen iltakoulu ja
yrittäjille kaksi aamukahvitilaisuutta yhdessä Forssan Yrityskehitys
Oy:n (FYK) kanssa. Hankintaohjeistusluonnoksesta pyydettiin lausunnot yrittäjäjärjestöiltä, ja siihen liittynyt aamukahvitilaisuus pidettiin 20.2.2019 FYK:llä. Lausunnoissa tulleet kehittämisehdotukset
otettiin huomioon lopullisessa hankintaohjeluonnoksessa. Lausunnoissa korostettiin ja tuotiin esille mm. seuraavaa: kaupungin oman
kilpailuttamisrajan nostaminen, FYK:n kanssa tehtävä yhteistyö
markkinakartoituksen tekemisessä ja vuoropuhelun lisäämisessä,
perusteellisen harkinnan korostaminen yhteishankintasopimuksiin
liityttäessä, innovatiivisten hankintojen korostaminen, järkivihreiden
ja ympäristönäkökulmakriteerien mukaan tuominen entistä vahvemmin mukaan tarjouspyyntöihin ja tarjouspyyntöjen selkeys ja ymmärrettävyys.
Hankintaohjeistuksen uusiminen oli samalla oppimis- ja sitoutumisprosessi, jonka tuloksena on uusi hankintaohjeistus. Kaupunki otti
valmistelutyön aikana käyttöönsä myös sähköisen pienhankintaporttaalin suurempiin hankintoihin tarkoitetun sähköisen porttaalin lisäksi. Kaupungin verkkosivuille on näkyvästi otettu omat sivut kaupungin hankinnoille. Siellä ovat myös linkit ja tiedot meneillään olevista
tarjouspyynnöistä. Suunnitteilla on erillisen hankintakalenterin tekeminen. Kalenteri helpottaisi osaltaan tiedon saantia tulevista hankin-

noista.
Hankintaohjeistuksen hyväksymisen jälkeen järjestetään kaupungin
ja konsernin henkilöstölle koulutusta hankintoihin liittyen. Samalla informioidaan uudesta kaupungin hankintaohjeesta ja sen sisällöstä
hankintoja tekeviä, jotta ohjeistuksen periaaatteet ja toimintatavat
saadaan osaksi kaupungin ja kaupunkikonsernin hankintaprosesseja
ja toimintakulttuuria. Myös sähköisten hankintaporttaalien käytöstä
järjestetään koulutusta. Tämä koulutus ja ohjeiden markkinointi aloitetaan kevään aikana.
Tarkoitus on, että hankintatyöryhmän työ jatkuu konsernin laajuisena yhteistyönä ja tietojenvaihtokanavana tästä eteenkin päin. Vuorovaikutuksen lisäämisessä eri toimijoiden kesken hyödynnetään uutta
tekniikkaa mm. oma Teams-työtila hankintaryhmälle on avattu.
Forssan Yrittäjät ry:n lausunnossa todettiin, että yrittäjät sitoutuvat
järjestämään jäsenilleen koulutusta hankintaporttaaleista ja niiden
seurannasta, mikä on hyvä asia yrittäjien osaamisen tukemiseksi.
Kaupunki tekee osaltaan FYK:n kanssa yhteistyötä hankinporttaalien tutuksi tekemisessä ja ja tiedottamisessa myös niille yrittäjille,
jotka eivät kuulu yrittäjäjärjestöihin.
Vaikutusten arvioimiseksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot yrittäjäjärjestöiltä sekä FYK:ltä. Lausunnot ovat oheismateriaalina.
Uusi hankintaohjeistus toteuttaa kaupunkistrategiaa sekä sen elinvoiman kasvattamiseen ja järkivihreyteen liittyviä tavoitteita.
Hankintaohjeen hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Hankintaohje on kaupunkistrategiaa toteuttavana ohjelmana
tarkoitus saattaa myös valtuustolle tiedoksi.
Kaupungin uusi hankintaohje on liitteenä.
(LJ)
Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, puh. 03 4141 5210, leena.jarvenpaa (ät) forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. hyväksyy liitteenä olevan uuden hankintaohjeen 1.4.2019 alkaen
ja kumoaa kokouksessa 20.8.2007 hyväksytyn hankintaohjeen myöhempine muutoksineen samasta ajakohdasta alkaen
2. oikeuttaa keskushallinnon sisällyttämään hankintaohjeessa tarkoitettujen viranomaisten ohjeiden ja määräysten kulloisetkin muutokset
ohjeeseen ilman kaupunginhallituksen asiaa koskevaa käsittelyä
3. suosittaa hankintaohjeen ottamista käyttöön soveltuvin osin myös

kaupungin tytäryhtiöissä ja osakkuusyhteisöissä sekä seudun kuntayhtymissä
4. ehdottaa valtuuston merkitsevän liitteenä olevan hankintaohjeen
tiedoksi.
Käsittely: Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

