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1. Johdanto: tarkoitus ja tavoitteet 

Suomessa verovaroin tehtäviä hankintoja sääntelee hankintalainsäädäntö, joka perustuu Euroopan 

Unionin hankintadirektiiveihin.  

Tavoitteena on 

 tehostaa julkisten varojen käyttöä 

 edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä 

 turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita 

ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa 

 kannustaa hankintayksiköitä suunnitelmallisuuteen 

Siilinjärven kunnan hankintojen menettelytapaohjeen tarkoituksena on 

 ohjata Siilinjärven kunnan hankintatoiminnan johtamista, organisointia, vastuunjakoa ja kehit-

tämistä 

 ohjeistaa hankintojen suunnittelua ja seurantaa 

 ohjeistaa hankintojen toteuttamista, sopimushallintaa ja toimittajayhteistyötä 

 selkeyttää Siilinjärven kunnan hankintatoimen tehtäviä ja vastuunjakoa 

Hankintojen menettelytapaohjeen liitteenä on Siilinjärven kunnan hankintaohje ja pienhankintaohje, 

jonka tavoitteena on  

 kertoa, kuinka erilaiset ja erikokoiset hankinnat tulee tehdä 

 tehostaa ja yhtenäistää hankintaprosessin eri vaiheiden toteutusta 

 

2. Hankintoja koskevat keskeiset säädökset 

Siilinjärven kunnan hankintatoimintaa koskevat seuraavat julkisia hankintoja koskevat ja niihin lähei-

sesti liittyvät säädökset: 

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankin-

noista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 

 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

(1233/2006 muutoksineen) 

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999 muutoksineen) 

 Hallintolaki (434/2003) 

 Kuntalaki (410/2015) 

 Kilpailulaki (948/2011 muutoksineen) 

 Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 
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Lisäksi hankintatoiminnassa on tunnettava yleiset kaupankäyntiä koskevat lait ja asetukset kuten kaup-

palaki (355/1987) sekä yleiset sopimusehdot ja oikeuskäytäntö. 

3. Siilinjärven kunnan hankintatoiminnan yhtymäkohdat kuntastrategiaan ja vaikutusten arvi-

ointi 

Siilinjärven kunta toteuttaa hankintansa kuntastrategian arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. 
 

Hankintatoiminta on tukipalvelua, joka  

 tarjoaa kilpailutetun tuotevalikoiman ja tehokkaan tilaus- ja toimitusmenettelyn tavarahankin-

noille 

 opastaa sekä tavara- että palveluhankintojen kilpailutukseen liittyvissä asioissa 

 huolehtii paikallisen yritystoiminnan huomioon ottamisesta kilpailutuksen peruslähtökohtien 

valmistelussa 

Näin toimiessaan hankintatoiminta edesauttaa resurssien tehokasta käyttöä sekä tukee kuntatalouden 

vakauttamista ja paikallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.  

 

4. Hankintojen johtaminen, organisointi ja työnjako 

Hankintojen suunnittelu, toteutus ja seuranta ovat osa Siilinjärven kunnan toiminnan ja talouden suun-
nittelua. Kunnalla ei ole keskitettyä hankintatoimea eikä tarkoitusta varten palkattua hankintahenkilös-
töä, vaan hankinnat toteutetaan hajautetusti varsinaisten työtehtävien ohella. 

 

4.1. Talousjohtaja 

Siilinjärven kunnan talousjohtaja johtaa Siilinjärven kunnan hankintatoimintaa, jonka tehtäviin kuulu-

vat  

 Vastata hankintasuunnitelman ja investointiohjelman kokoamisesta yhteistyössä palvelu-
aluejohtajien ja taloushallinnon kanssa  

 Vastata, että Siilinjärven kunnan hankintoja koskeva ohjeistus on ajan tasalla 

 huolehtia siitä, että Siilinjärven kunnassa on saatavilla asiantuntija-apua hankintojen valmiste-
luun ja toteutukseen   

 Vastata siitä, että Siilinjärven kunta ottaa käyttöön, hyödyntää ja tarvittaessa kehittää Siilinjär-
ven kunnan tarpeiden mukaan hankintoja tukevia tietojärjestelmiä ja muita sähköisen asioinnin 
tukemia mahdollisuuksia 

 Päättää useita palvelualueita koskeviin yhteishankintasopimuksiin liittymisestä kuultuaan han-
kintatyöryhmää tai hankintatyöryhmän esityksestä 

 Nimetä hankintatyöryhmän jäsenet, sihteerin ja puheenjohtajan palvelualueita kuultuaan 

http://suvi/Intra/?page_id=258
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 Valvoa ja ohjata hankintatyöryhmän työskentelyä 

 hankintatyöryhmän puheenjohtajan esimies hankinta-asioissa 
 

4.2. Johtoryhmä 

Vuosittain johtoryhmä 

 käsittelee hankintasuunnitelman toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä 

 hyväksyy mahdolliset hankintaohjeen päivitykset ja hankintatoiminnan kehittämistoimet 

 valmistelee ja käsittelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 
 

4.3. Hankintatyöryhmä 

Siilinjärven kunnassa on hankintatyöryhmä, jossa on 3–6 jäsentä eri palvelualueilta. Hankintatyöryhmän 
tehtäviä ovat 

 tiedottaa, antaa ohjeita hankintoihin liittyvistä asioista ja huolehtii hankintasuunnitelman tie-
toon saattamisesta 

 seurata hankintaohjeiden noudattamista ja hankintojen toteuttamista sekä edesauttaa hankin-
tojen sisäisen valvonnan toteuttamista 

 hankintatoimen kehittämistehtävät (esimerkiksi osaamisen ylläpitäminen, uudet järjestelmät) 

 vastata irtaimistokirjanpidon ohjeesta 

 
Hankintatyöryhmän puheenjohtaja toimii hankintatyöryhmän koolle kutsujana sekä yhteyshenkilönä 
käytännön hankinta-asioissa kunnan sisällä sekä ulkopuolella. 

4.4. Palvelualuejohtajat ja yksiköiden esimiehet 

Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta ja siten kokonaisvaltaisesta hankintojen toteu-

tuksesta. 

Palvelualuejohtaja päättää hankinnoista ja ostopalveluista alle kansallisten hankintarajojen jääviltä 

osin tai toimielimen määrittämien hankintavaltuuksien puitteissa. 

Palvelualuejohtajien tehtävänä on vastata siitä, että Siilinjärven kunnan hankinnat toteutetaan hankin-
talainsäädännön ja kunnan hankintaa koskevien ohjeistusten mukaisesti. 
 
Hankintaohjeiden noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön. 

4.5. Yhteishankintayksiköt 

Siilinjärven kunta on IS-Hankinta Oy:n osakas ja käyttää sen yhteishankintasopimuksia. Lisäksi kunta 
hyödyntää myös muita yhteishankintayksiköitä, joihin kunnalla on voimassa oleva sopimus. 
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5. Hankintojen toteutuksen työnjako ja valtuudet 

Palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista vastaavat palvelualueet ja niiden yksiköt. 
 

5.1. Kunnanvaltuusto  

 Päättää kuntastrategiasta 

 Päättää talousarviosta, joka antaa raamit hankintoihin käytettäville määrärahoille 
  

5.2. Kunnanhallitus 
 

 Hyväksyy hankintojen menettelytapaohjeen 

 Hyväksyy omaa toimialuettaan koskevan talousarvion käyttösuunnitelman 

 Hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka kautta se valvoo ja ohjaa hankin-
toja 

 Hyväksyy kunnan käyttämät yhteishankintayksiköt (IS-Hankinta ja muut vastaavat) 

 Päättää kunnanhallituksen alaisten hankintojen hankintavaltuuksista 

 Johtaa ja valvoo hankintatoiminnan toteutusta 
 

5.3. Lautakunta 
 

 Hyväksyy omaa toimialuettaan koskevan talousarvion käyttösuunnitelman 

 Päättää toimielimen alaisten hankintojen hankintavaltuuksista 
 

5.4. IS-Hankinta Oy 
 

 Hoitaa sovitut hankintalain kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja näiden hankintojen sopimuk-
senhallinnan  

 Konsultoi ja ohjeistaa hankintatoimintaa 

 Kouluttaa hankinta-asioissa osakkaita ja tarjoaa koulutusta ja neuvontaa myös yrittäjille han-
kinta-asiamiehen palveluna 

 Kehittää hankintakäytäntöjä 

 Tarjoaa järjestelmäratkaisuja muun muassa tilaamiseen ja sopimushallintaan 
 

 


