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MIKKELIN KAUPUNKIKONSERNIN HANKINTASÄÄNTÖ 2019

Yleistä

Kaupunkikonsernin hankintasääntö on Mikkelin kaupungin ja kaupunkikonsernin yhteinen hankintasääntö.
Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin ja kaupunkikonsernin (jatkossa konserni) varoin
hankittavaa palvelua tai hyödykettä. Hankintalaki edellyttää myös kynnysarvot alittavien hankintojen (ns.
pienhankinnat) kilpailuttamista hankintalain perusperiaatteiden mukaisesti (avoimuus, syrjimättömyys,
tasapuolisuus ja kohtuullisuus).

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi 24.11.2014 konsernin hankintatoiminnalle yhteisesti noudatettavat
periaatteet ja kriteerit.

Hankintatoiminta

Yhteiset periaatteet määrittelevät konsernin hankintastrategian eli hankintatoiminnalle kaupungin
strategisista tavoitteista johdetut toimintaa ohjaavat periaatteet. Yhteiset kriteerit yhtenäistävät
tarjouspyynnöissä tarjoajilta vaadittavia vähimmäisvaatimuksia sekä tarjouspyynnöissä arvioitavia kriteerejä.
Tavoitteena on yhtenäistää hankintatoiminnan käytäntöjä, toimintamalleja ja tavoitteita, sekä lisätä
avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua hankintatoiminnan toteuttamisessa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimintamallin, jossa kaupungin hankintatiimi ohjaa ja koordinoi kaupungin
hankintatoimintaa. Hankintatiimi päivittää tarvittaessa yleisistä periaatteista johdettuja yhteisiä kriteerejä,
kaupungin sisäistä hankintaohjetta ja laatii työkalut hankintojen erityispiirteiden tunnistamista varten.
Hankintojen erityispiirteiden tunnistaminen (mm. yritysvaikutusten arviointi) on hankintojen yleisten
periaatteiden käytäntöön viemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Ennen hankintasäännön päivittämistä muutosehdotukset käsitellään kaupungin ja konsernin
hankintatiimeissä. Hankintatoiminnan yleisten periaatteiden päivittämisestä ja hankintasäännön muutosten
hyväksymisestä päättää jatkossakin kaupunginhallitus.

Tukipalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut vastaa keskitetystä kaupungin kilpailutuksesta, hankinnasta, hankintasopimuksista,
tuoteluetteloista, hankintaan liittyvistä koulutuksista ja asiantuntijapalveluista sekä hankintojen
kehittämisestä myös kaupunkikonserni huomioon ottaen. Keskeisintä Mikkelin hankintatoiminnalle ja sitä
suorittaville organisaatioille on nähdä kaupunki ja konserni kokonaisuutena.

Kaupungin ja konsernin organisaatioiden tarvitsema palvelu- ja materiaalihankinta tulee olla siten
suunniteltu ja järjestetty, että organisaatiossa ei tapahdu päällekkäistä tai hallitsematonta hankintaa tai
kilpailuttamista. Hankintatoiminta ei saa toimia kaupungin tai konsernin etua, eikä alueen
kokonaistaloudellista etua vastaan. Tavoitteena on lisätä hankintatoimintaan liittyvää yhteistyötä ja
yhteishankintoja konsernissa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tarjoaa kaupungille ja konserniyhtiöille tukea hankintatoiminnan
kehittämiseen, kouluttamiseen ja hankintojen valmistelun tukemiseen liittyvää hankinta-
asiantuntijapalvelua. Tukipalvelu on kaikkien Mikkelin konserniorganisaatiossa hankintoja valmistelevien ja
toteuttavien asiantuntijoiden käytettävissä.
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Hankintojen yleiset periaatteet

Mikkelin kaupunginhallituksen hyväksymät hankintatoimintaa ohjaavat yleiset periaatteet ovat seuraavat:
1. Kaikki hankinnat kilpailutetaan konsernin hankintasäännön mukaisesti
2. Konsernissa käytetään vuorovaikutteista, avointa hankintojen valmistelutapaa
3. Paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan
4. Hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti
5. Hankintojen erityispiirteet tunnistetaan järjestelmällisesti ja tunnistamisen tueksi tuotetaan työkalut

ja ohjeet
- Työllistämisvelvoite
- Innovatiivinen potentiaali
- Aluetaloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset
- Yritysvaikutusten arviointi
- Hankintojen ympäristövaikutukset

6. Kaikissa hankintasopimuksissa tulee kuvata sopimuskauden aikainen valvonta, seuranta ja sanktiot.

Vuoropuhelu hankintojen yhteydessä

Hankintojen yhteydessä on järjestettävä vuoropuhelu markkinoilla toimivien yritysten kanssa siten, että
hankintalain vaatimukset yritysten tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta sekä avoimuudesta
toteutuvat. Vuoropuhelun tulee sisältää vähintään info/keskustelutilaisuus ja/tai tietopyyntö
kilpailutusasiakirjojen sisällöstä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät tietopyynnöt julkaistaan Hilmassa ja
alittavat suoraan yrityksille. Vuoropuhelu on järjestettävä, kun jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

· monivuotiseen sopimukseen tähtäävä palveluhankinta
· hankinnan arvo ylittää 100 000,00 € tai rakennusurakka yli 300 000,00 €
· hankinnan arvon alittaessa edelliset rajat, pyydetään tarvittaessa lausunto

tarjouspyyntöluonnoksesta hankintapalveluilta tai kehitysyhtiö Miksein hankinta-asiantuntijalta.

Kaupunki ja konserniyhtiöt järjestävät vuosittain tiedotustilaisuuden seuraavan kalenterivuoden keskeisistä
hankinnoista.

Hankintaprosessi

Konsernin hankinnat on kilpailutettava sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä ja kynnysarvon alittavat
hankinnat pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmällä. Hankinnat tulee kilpailuttaa kaupungin hallituksen
hyväksymien periaatteiden ja näiden periaatteiden mukaan johdetun hankintasäännön 2019 mukaisesti.
Kaikissa tarjouspyynnöissä tulee huomioida kaupunginhallituksen hyväksymät ja hankintatiimin päivittämät
hankintojen yhteiset kriteerit.

Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja, jos konsernilla ei ole
voimassa olevaa hankintasopimusta:

1. Hankinnat arvoltaan 0 – 999 euroa suorahankintana.
2. Hankinnat arvoltaan 1000 – 6 000 euroa voidaan suorittaa dokumentoidun hintavertailun

perusteella.
3. Kilpailutus tulee aina suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää 6 000 euroa.

Rakennusurakoissa raja on 15 000 euroa.
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- Kilpailutusjärjestelmän tulee täyttää hankintalain ja hankintadirektiivin mukainen
vaatimus tietoturvallisesta, täysin sähköisestä hankintaprosessista. Vaatimus koskee
myös puitejärjestelyjen perustamista ja puitejärjestelyjen sisäisiä minikilpailutuksia.

4. Hankinnoissa joiden arvo on alle 60 000 euroa, voidaan käyttää rajoitettua menettelyä. Hankinta
tulee kuitenkin suunnata mahdollisimman monelle yritykselle, vähintään kuitenkin kolmelle (3).

5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Hankintapäätökset ja hankintarajat

Hankintarajat ylittävistä kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, jonka liitteenä tulee olla
oikaisuohje ja valitusosoitus hankintayksikölle sekä markkinaoikeuteen. Mikäli kilpailutuksen arvo alittaa
kansallisen kynnysarvon, ei valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan
pelkkä oikaisuvaatimusohje hankintayksikölle.

Mikkelin kaupungin sisäiset hankintapäätösrajat on esitetty hankintasäännön liitteessä A. Kaupunkikonsernin
muut osat määrittelevät omat hankintapäätösrajat omissa toimintasäännöissään.

Hankintatoiminnan seuranta ja valvonta

Konsernitarkastaja valvoo virkansa puolesta yhdessä tilintarkastajien kanssa, että konsernin
hankintatoiminnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä tai hankintalain, konsernin hankintasäännön eikä konsernin
hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien vastaista toimintaa. Konsernitarkastaja tuo
harkintansa mukaan esille tulleet väärinkäytökset kaupunginhallituksen käsittelyyn, joka päättää mihin
toimiin asian suhteen ryhdytään.




