
13 

4. H a n k i n t a k e s k u s 

Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Kaupunginvaltuusto perusti v. 1959 kaupungin hankintojen yleistä järjestelyä, kehittämistä ja yh-
tenäistämistä varten hankintaneuvottelukunnan. Kertomusvuoden alusta voimaan tulleen hankin-
takeskuksen uuden johtosäännön 10 §: n mukaan valitaan hankintaneuvottelukunnan jäsenet nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus valitsi (7.1.1974 23 §) vuosiksi 1974 - 1977 hankin-
taneuvottelukunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: puh.johtaja apul.kaup.johtaja Gunnar Smeds, 
varapuh.joht. rahoitusjoht. Erkki Linturi sekä jäsenet puu tavara keskuksen toimitusjoht. Jaakko 
Kivistö, satamalaitoksen työpääll. Juha Komsi, huoltolautakunnan työtupien joht. Erkki Mikon-
saari, rakennusviraston hankintapääll. Leo Molander, kaasulaitoksen tstopääll. Veikko Mäenpää, 
liikennelaitoksen hankintapääll. Kosti Mäntylä, huoltolaitosten joht. Kauko Oittinen, vesilaitok 
sen os.pääll. Simo Saari, hankintakeskuksen hankintajoht. Heikki Saxdn, sairaalaviraston talous 
joht. Aarre Sinisalo, sähkölaitoksen hankintapääll. Martti Sokka ja elintarvikekeskuksen apul.joht 
Kalevi Sorsa. Hankintaneuvottelukunnan sihteerinä toimii sen valitsema hankintakeskuksen viran 
haltija tai toimihenkilö, ellei neuvottelukunta toisin päätä. 

Johto-
sääntö 

Neuvottelu-
kunnan 

kokoonpano 

Hankintaneuvottelukunta kokoontui 14.11. Pöytäkirjassa oli yhteensä 12 pykälää, joista tärkeim- Kokoukset 
mät käsittelivät seuraavia asioita: 
— kaupungin yleiset hankintamääräykset verrattuna hankkijoiden toimitusehtoihin 
— kaupungin virastojen ja laitosten varastoja koskeva kysely 
— ehdotus kaupungin ohjeiksi konsulttipalvelujen hankinnassa 
— neuvottelukunta valitsi sihteerikseen hankintakeskuksen hankintapäällikön Veijo Uotisen. 

Hankintakeskus 

Yleistä 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankintatoimistolle uuden johtosäännön 3.10.1973. Toimiston uu- Johtosääntö 
deksi nimeksi tuli kertomusvuoden alusta lähtien hankintakeskus, johon kuuluu hankinta- ja pai-
natusosasto sekä toimisto. 

Hankintakeskus on välittömästi khn alainen kaupungin hankintatoiminnan keskuselin, joka hank- Tehtävä 
kii tavaroita ja palveluksia kaupungin virastoille ja laitoksille. 

Hankintakeskuksen palvelumuotoja ovat mm. seuraavat yhteishankinnat: Palvelu-
— y l e i s e t h a n k i n n a t (toimisto-, talous- ja koulualan kalusto, tarvikkeet ja välineet, muodot 
sairaala- ja laitoskalusto, soittimet, puhdistus- ja siivousvälineet sekä -aineet, talousastiat ja -tar-
vikkeet, elintarvikkeet ja sairaalatarvikkeet) 
— t e k n i l l i s e t h a n k i n n a t (toimisto- ja talouskoneet sekä näiden huolto, sairaalakoneet 
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ja -kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset laitteet) 
— p a i n a t u s h a n k i n n a t (graafisen alan hankinnat ja tähän liittyvät muut tehtävät kuten 
painatus-, sidonta- ja jäljennöstyöt, sanoma- ja aikakauslehdet sekä ilmoitusten ja kuulutusten jul-
kaiseminen lehdissä). 

Keskus avustaa pyydettäessä virastoja ja laitoksia, joilla ei ole omaa hankintaelintä sekä toimit-
taa ja jakaa kaikkien hankintaelimien hankintatiedotukset. Se huolehtii myös rutiiniluonteisten 
koko hallintoa koskevien lomakkeiden suunnittelusta, kaupungin sisäisen postin kuljetuksesta ja 
jakelusta sekä virastotalojen puhelunvälityksestä. 

Toiminta- Hintojen nousu jatkui kesään asti ja tavaran saannissa oli huomattavia vaikeuksia kysynnän yli-
edellytykset kuumentuessa. Lisäksi hintasäännöstely- ja hintavalvontatoimenpiteet hidastivat esim. kotimais-

ten paperijalosteiden tuotantoa. Ostotoimintaa työllistivät jatkuvat neuvottelut hinnanmuutok-
sista ja niiden perusteista. Kulutustavaroiden kiinteähintaisten hankintasopimusten teko vaikeutui, 
mutta näkymät paranivat vuoden loppuun mennessä. Varastoon hankittujen tavaroiden määrä ja 
arvo kohosivat luonnollisista syistä. Toisaalta kaupungin virastojen ja laitosten ostot hidastuivat 
marras- joulukuussa edellisiin vuosiin verrattuna. 

Standar- Hankintakeskuksen vastuualueelle kuuluvien artikkeleiden standardointiin kiinnitettiin jatkuvasti 
dointi huomiota ja näitä koskevia neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken sekä 

hankinnat pyrittiin suorittamaan tämän mukaisesti. Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus 
myyjiltä suoraan virastoille ja laitoksille niin suuressa määrin kuin se oli kaupungille edullista. 

Hankinta- Jakeluvaraston, konekorjaamon ja offsetpainon avulla hoidetaan osa yhteishankinta-alueesta. Val-
ja hinta- taosa hankinnoista perustui hankinta- ja hintasopimuksiin, joista tiedotettiin laitoksille ja joiden 

sopimukset perusteella toimitukset tapahtuivat suoraan. Tiedottaminen ja puhelimitse tapahtuva ostopaikko-
jen ohjaus lisääntyi voimakkaasti. 

Toiminnan Toimintaa tehostettiin luomalla vakiomenettelyjä ja säännöllisiä neuvottelukosketuksia, joilla vi-
tehostaminen rastojen ja laitosten toimeksiannot voitiin etukäteen suunnitellen sijoittaa työohjelmaan. Kansa-

koulujen kanslian, lasten päivähoitotoimiston ja sairaalaviraston kanssa sovittiin menettelytavoista 
mm. seuraavien vuosien perushankinnoissa ja huomattavissa vuotuishankinnoissa. 

Tarjous- Kertomusvuonna oli tarjouspyyntöjä 106 (ed. v. 63), toimiston omia tilauksia 5 124 (4 886) ja 
pyynnöt laskuja tarkastettiin tai käsiteltiin 61 700 (63 000). 

Hankinta johtajan päätös/uette/ossa, jonka pykälämäärä oli 247 (252), käsiteltiin etupäässä henki-
lökuntaa koskevia asioita. 

Yleishankinto- Vuoden 1974 talousarvion mukaan yhteishankintojen arvo hankintakeskuksen vastuualueella oli 
jen arvo yht. 59 648 mmk, josta elintarvikkeiden hankinnan osuus oli 25 722 mmk. 

o 
Toimitilat Hankintakeskuksen käytettävissä kertomusvuonna olleet tilat, yht. 2 072 (2 240) m , käsittivät 

708 (708) m 2 toimistotilaa ja 1 364 (1 532) m 2 varasto-, työ- ym. tilaa. 

Kiinteistön Kuortaneenkatu 5 saneeraushanke keskeytettiin liian korkeiden kustannusten vuoksi. 
Kiinteistön teknillinen kunto todettiin asiantuntijoiden toimesta erittäin huonoksi, joten kaupun-
ginhallitus päätti 5.8. kiinteistölautakunnan esityksestä hankkia kaupungin omistukseen hankinta-
keskuksen tarvitsemat toimisto- ja teollisuustilat n. 3 300 m Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie 
33: n rakennuttaman teollisuustalon toisesta kerroksesta. Talon lasketaan valmistuvan helmikuussa 
1976. 

Hankintakeskus hoiti edelleen kaikkien yhteishankintaelinten hankintatiedotusten toimittamisen 
ja jakelun. Kertomusvuoden aikana uusittiin 495 (366) hankintatiedotusten sivua. 


