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Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. 02-778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.
Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.2.2014 kokouksessaan uuden
hallintosäännön, joka astui voimaan 1.3.2014. Hallintosäännön 15 §:ssä
todetaan seuraavaa:
"Hankintoja koskeva ratkaisuvalta
Hankintoja koskevasta ratkaisuvallasta määrätään kaupunginhallituksen
antamissa hankintaohjeissa tai kaupunginhallituksen hankintaohjeita
täydentävällä erillisellä päätöksellä."
Kaupunginhallitus on päättänyt edellisen kerran hankintavaltuuksista ja
-rajoista 102 § 16.12.2008 kokouksessaan. Samassa kokouksessa on
hyväksytty myös kaupungin hankintaohjeet. Kaupunginhallituksen aiempi
päätös on esitylistan liitteenä.
Hankintaohjeiden uudistus on valmisteilla, mutta
organisaatiouudistuksesta ja siitä aiheutuneista henkilömuutoksista
johtuen kiireellisempää on päättää uusista hankintavaltuuksista ja -rajoista.
Edellisessä hankintavaltuuksia ja -rajoja koskevassa kaupunginhallituksen
päätöksessä on nimetty sellaisia virkanimikkeitä, joita ei ole enää
olemassa. Hankintarajoja on myös tarkoitus päivittää
tarkoituksenmukaisemmiksi ja rajoissa on järkevää ottaa huomioon
olemassa olevat hankintalain mukaiset kansalliset kynnysarvot. Ne ovat
tavaroissa ja palveluissa, 30.000 euroa sekä rakennusurakoissa 150.000
euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietyissä palveluhankinnoissa
kynnysarvo on 100.000 euroa.
Esitetyt uudet hankintarajat noudattavat pääsääntöisesti samoja rajoja
kuin mitä aiemmassa kaupunginhallituksen päätöksessä oli. Hankintarajat
on päivitetty organisaatiomuutosta vastaavaksi. Määrittelyssä on otettu
huomioon myös se, että kaupungin palvelutuotannon käytännön toiminta
olisi mahdollisimman sujuvaa. Hankintavaltuuksia esitetään myös
delegoitavaksi tietyille viranhaltijoille eräiden keskitettyjen hankintojen
osalta. Perusteluna tähän on muun muassa se, että kyseiset
hankintakohteet ovat yleisiä ja tavanomaisia käyttötuotteita ja osin niiden
suunnittelu- ja hankintaprosessi on niin pitkä, että päätöksenteko tältä osin
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi delegoida asianomaiselle
viranhaltijalle.
Salon kaupungin uusiksi hankintarajoiksi ja -valtuuksiksi esitetään
seuraavaa:
Kaupunginhallitus ja lautakunnat tai johtokunnat päättävät palvelualueensa
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hankinnoista siltä osin kuin tällä päätöksellä ei ole annettu valtuutta jollekin
muulle taholle.
Kaupungin hankinnoista (tavarat, palvelut ja urakat) päättävät seuraavat
tahot seuraavien euromääräisen hankintarajojen mukaisesti, ellei
päätösvaltaa ole delegoitu jollekin tietylle taholle:
- kaupunginhallitus, lautakunnat, liikelaitosten johtokunnat, yli 150.000
euron hankinnat
- kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, liikelaitoksen toimitusjohtaja
150.000 - 100.000 euron hankinnat
- kaupunkikehityspäällikkö 150.000 - 30.000 euron hankinnat
- palvelupäälliköt, kansliapäällikkö ja henkilöstö- ja talouspäällikkö 100.000
- 30.000 euron hankinnat
- 4. tason esimiehet: alle 30.000 euron hankinnat
- 5. tason esimiehet: alle 5.000 euron hankinnat
Seuraavista hankinnoista päättävät erikseen nimetyt viranhaltijat:









Lämmitysöljyt: tilapalveluiden kaupungininsinööri
Lämmitysöljyt (kaukolämpö): liikelaitoksen toimitusjohtaja
Koulu- ja opetustarvikkeet, oppikirjat sekä perusopetuksen ja
lukioiden yhteiset hankinnat: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö
Puhdistusaineet ja suurtalouspaperit sekä elintarvikkeet: ravitsemisja puhtaanapitopalveluiden esimies
Kirjaston kirja-aineisto: kirjastopalveluiden esimies
Työkonepalveluiden vuokraus: yhdyskuntateknisten palvelujen
kaupungininsinööri
Toimistotarvikkeet ja -paperit, työasemat ja monitoimilaitteet:
kansliapäällikkö.
Salon taidemuseon teoshankinnat ja näyttelyjen toteuttamiseen
liittyvät hankinnat enintään 30 000 euroon saakka,
taidemuseotoiminnasta vastaava viranhaltija.

Kaupungin hankintaohjeessa sanotaan lisäksi, että kaupunginhallitus
päättää vähäisen hankinnan arvon. Kyseinen arvo on ollut viime
päätöksen mukaan 5.000 euroa ja se on osoittautunut käytännössä
hyväksi ja toimivaksi rajaksi. Näin ollen esitetään, että vähäisen hankinnan
arvo on edelleen 5.000 euroa.
Uudet hankintaohjeet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi tämän
vuoden aikana.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt hankintarajat ja
-valtuudet. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vähäiseksi hankinnaksi
katsotaan 5.000 euron ja sitä pienemmät hankinnat.
Päätös:
Kaupunginjohtaja korjasi esitystään taidemuseon hankintojen osalta
seuraavasti:
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Salon taidemuseon teoshankinnat ja näyttelyjen toteuttamiseen liittyvät
hankinnat enintään 30 000 euroon saakka, taidemuseotoiminnasta
vastaava viranhaltija.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

