
ILMOITUS Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista

Hankintatyöpajoissa  yhteinen 
tekeminen ja avoin keskustelu 
ovat tiivistäneet yhteistyötä 
sekä keskinäistä ymmärrystä.  

– Parhaita hetkiä on ollut, 
kun olen päässyt ojentamaan 
kunniakirjat aktiivisesta julkisten 
hankintojen kehittämisestä kun-
tien edustajille. Se on huomion-
osoitus heille halusta kehittää 
hankinta-asioita omasta näkö-
kulmastaan sekä vuorovaikuttei-
sesti yrittäjien kanssa, kiittelee 
Meronen-Vilenius. 

Lopen hankintapajoihin osal-
listui innokkaasti yli 10 kunnan 
hankintojen parissa työskentele-
vää henkilöä. Pajoissa syvennyt-
tiin hankintaprosesseihin ja han-
kintalain vaatimuksiin. Keskeisin 
teema oli pienhankinnat, niiden 
selkeyttäminen ja viestintä.  

– Pääsemme suoraan 
kehittämään pienhankintojen 
ohjeistusta. Esille tuli myös 
kehittämistarpeita, joilla saam-
me Lopen kunnan hankintoja 
sujuvoitettua entisestään. Näitä 
lähdetään työstämään edelleen 
yhteistyössä, kertoo Lopen 
kunnan talous- ja hallintojohtaja 
Jenny Saarela. 

Hausjärvellä käydyn kuntapa-
jakierroksen aikana kunta päi-
vitti hankintaohjeensa ja halusi 
myös jatkaa yhteistyötä. Julkiset 
hankinnat Häme -verkkosivuille 
kehitetään parhaillaan Kanta-
Hämeen pienhankintakanavaa 

ja Hausjärvi onkin ensimmäinen 
kunta, joka ilmoittaa pienhankin-
noista tällä sivustolla. 

Avoin keskustelu lisää 
ymmärrystä

Ypäjällä päädyttiin myös kes-
kittymään pienhankintoihin ja 
pienhankintaohjeen tekemiseen. 

– Konkretia ja lähteminen liik-
keelle kunnan omista tarpeista 
ovat tehneet hankintapajoista 
erinomaisia. Pystymme hyö-
dyntämään tätä antia kunnan 
tekemissä hankinnoissa ja 
hankintojen suunnittelussa, 
toteaa Ypäjän kunnanjohtaja 
Tatu Ujula. 

Hämeenlinnassa yhteistyöpa-
jassa mukana on ollut henkilöitä 
kaupungin hankinta-, strategia- 
ja toimialayksiköistä. Työpajassa 
on käyty läpi hankintaproses-
sien nykytilaa, vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita – osaamisen, 
viestinnän ja seudun elinvoiman 
kehittämisen näkökulmasta. 
Alkuvuoden 2023 työpajoissa 
keskitytään erityisesti hyvinvoin-
tialueen tuomiin muutoksiin. 

– Avoimessa keskustelussa 
saadaan entistä enemmän 
ymmärrystä niin tarjoajien kuin 
hankintayksikön haasteisiin. 
Pyritään tiivistämään yhteyden-
pitoa yrittäjiin ja jatketaan pa-
nostamista hankintojen valmis-
teluvaiheeseen. Voimme löytää 
uusia näkökulmia kilpailutuksiin, 

Julkisten hankintojen kehittämiseen 
laitettiin yhteistyöllä iso vaihde silmään

kuvailee kaupungin hankinta-
päällikkö Aapo Korte. 

Riihimäellä lähdettiin syys-
kuussa liikkeelle suoraan pien-
hankinnoista, koska kaupunki 
oli tehnyt laadukkaan nykytila-
analyysin hetkeä aikaisemmin. 
Yhteistyö jatkuu tulevien tarpei-
den mukaan. 

– Parasta on ollut hankinta-
toimeen ja hankintoihin liittyvä 
keskustelu, jossa on yhdessä 
tunnistettu tämän hetkisiä 
kehityskohteita ja sparrailtu 
mahdollisia ratkaisuvaihtoehto-
ja. Hankintatyöpajoissa on ollut 
voimakkaasti mukana pk-yritys-
ten asemaan liittyvät näkökul-
mat julkisissa tarjouskilpailuissa 
ja erityisesti se, miten heidän 
asemaansa halutaan parantaa 
näissä, antaa palautteena Riihi-
mäen kaupungin hankintapääl-
likkö Janina Riutta. 

Janakkalan hankintapajat 
käynnistyivät nykytila-analyy-
sistä ja teeseistä onnistunei-
siin hankintoihin. Keskustelua 
käytiin aktiivisesti ja osallistujat 
yhteistuumin päätyivät jatka-
maan prosessia hankintaohjeen 
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arvioinnilla ja mahdollisesti sen 
päivittämisellä. 

Osa kunnista lähtökuopissa 
Virkamiesten palautteet ovat 
varmasti sekä rahoittajan ja 
kehittämisohjelman vetäjien 
mieleen. Pari kuntaa on vielä 
lähtötelineissä ja kolme vasta 
suuntaamassa niihin. 

– Mukaan lähteneet kunnat 
saavat merkittävää uutta kyvyk-
kyyttä oman toiminnan tehok-
kaaseen johtamiseen. Tämä 
tarkoittaa kuntalaisille jatkossa 
parempia palveluita ja alueen 
yrityksille elinvoimaisempaa 
toimintaympäristöä, Hämeen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Juha 
Haukka toteaa. 

Kehittämisohjelma jatkuu ensi 
kesään saakka, mutta muutama 
kunta ei ole vielä tehnyt päätös-
tä mukaan lähtemisestä. 

– Olisi todella sääli, jos tämä 
resurssi jäisi jossain kunnassa 
käyttämättä. Niissä kunnissa 
ero naapureihin tullee kas-
vamaan ja paineita talouden 
terveelle ylläpitämiselle voi 
ilmaantua, Haukka vinkkaa.  

Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija 
Sanna Meronen-Vilenius on yhteistyössä 
MTK Hämeen kanssa koordinoinut julkis-
ten hankintojen kehittämisohjelmaa, minkä 
tärkeänä sisältönä on ollut tämän vuoden 
aikana toteutetut työpajat kantahämäläis-
ten kuntien edustajien kanssa.

“Konkretia ja 
lähteminen 
liikkeelle kunnan 
omista tarpeista 
ovat tehneet 
hankintapajoista 
erinomaisia.”
TATU UJULA 
Ypäjän kunnanjohtaja

Kuva vasemmalla: ”Olemme päivittäneet hankintaohjetta ja ottaneet yritysvaiku-
tusten arvioinnin laajemmin käytäntöön”, kertoo Hausjärven kunnan tekninen joh-
taja Jouni Mattsson (keskellä). Sanna Meronen luovutti hyvästä yhteistyöstä kun-
niakirjan Mattsonille ja ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhoselle.

Kuva alla: Lopen kuntapaja veti mukaan ison ja innostuneen porukan Lopen  
hankintojen kehittäjiä ja toteuttajia.
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Hämeenlinnan seudun hankin-
tatreffeillä 12.10. oli mukana 
hankinnoista innostuneita yrittä-
jiä ja kuntien hankintaproses-
seista vastaavia. Tilaisuudessa 
keskusteltiin paljon erityisesti 
pienhankintojen avoimesta 
näkyvyydestä. Kanta-Hämeen 
kunnissa on erilaisia käytäntöjä.

– Seudun kunnat ovat erilai-
sia ja julkisten hankintojenkin 
osalta eroja löytyy, mutta kaikkia 
yhdistää halu kehittää julkisia 
hankintojaan. Julkiset hankinnat 
Häme -kehittämisohjelmassa 
etsitään yhdessä kuntien kanssa 
ratkaisua ja toimintatapaa, 
että pienhankinnat löytyisivät 
keskitetysti yhdestä paikasta 
alueella, kertoo Hämeen Yrittäji-
en hankinta-asiantuntija Sanna 
Meronen-Vilenius.

Hämeenlinnan seudun kun-
tien mielenkiintoiset puheen-
vuorot pitivät Hämeenlinnan 
kaupungin hankinta-asiantuntija 
Hilkka Luukkonen, Hattulan 
kunnan hallintopäällikkö Marita 
Lähteenmäki ja Janakkalan 
kunnan hankintakoordinaattori 
Jenni Koskiluoto.

Hämeenlinnan kaupungin 
hankinta-asiantuntija Hilkka 
Luukkonen painottaa, että 
julkinen hankinta on prosessin 
jokaisessa vaiheessa vahvasti 
viestintää ja yhteistä keskuste-
lua.

– Hankintatreffit toimii 
rennolla ja yhteistyötä raken-
tavalla tavalla monikanavaisen 
viestinnän alustana ja seudun 
toimijoiden kokoonkutsujana. 
Meille hankintoja tekeville on to-
della tärkeää kohdata yritysten 
edustajia, palveluntuottajia sekä 
kollegoitamme muista kunnista 
ja yhteistyötahojemme organi-
saatioista, toteaa Hämeenlinnan 
kaupungin hankinta-asiantuntija 
Hilkka Luukkonen.

Hankintatreffeillä annettiin 
yrittäjille rautaisannos tietoa 
siitä, miten valmistautua julkisiin 
hankintoihin ja minkälaisia 
tapahtumia aiheeseen liittyen 
tullaan järjestämään.

– Hankinta-aamu oli erittäin 
kannattava sijoitus ajallises-
ti osallistua. Vapautuneessa 
keskusteluympäristössä moni 
asia loksahti paikalleen aamun 
aikana koskien mm. dynaamisia 
pienhankintoja kunnissa, kertoo 
Maria Ruuskanen sosiaalialan 
asiantuntijayritys Spes Palve-
luista.

–Tilaisuus toi yhteen hankki-
jat ja palveluntuottajat. Yhdessä 
rakennamme avointa vuorovai-
kutusta esimerkiksi erilaisten 
markkinavuoropuheluiden ja 
tämän kaltaisten tilaisuuksien 
avulla, kiittelee Anna-Kaisa 
Karjalainen rekrytoinnin val-
mennusyritys Spring Housesta.

Hankintatreffeistä hyötyy
niin tarjoaja kuin hankkija

“Vapautuneessa 
keskusteluympä-
ristössä moni asia 
loksahti paikalleen, 
koskien esimerkiksi 
dynaamisia pien-
hankintoja 
kunnissa.”
MARIA RUUSKANEN 
Sosiaalialan asiantuntijayritys 
Spes Palvelut

Mukaan kilpailutuksiin

YRITTÄJÄN
HUONEENTAULU

• Huolehdi palvelusi ja/tai tuotteesi kun-
toon.

• Markkinoi ja myy, tee yrityksesi tunnetuksi 
ja helposti löydettäväksi.

• Perehdy hankintayksiköiden ohjeisiin ja 
prosesseihin.

• Seuraa hankintayksiköiden hankinta-ka-
lentereita.

• Hyödynnä sähköisiä ilmoituskanavia ja 
HILMAn maksutonta hakuvahtia.

• Osallistu markkinavuoropuheluihin.

• Pohdi tarvitsetko kumppaneita.

• Kysy ajoissa neuvoa hankinta-asiantun-
tijalta ja hyödynnä hankintojen kysymys-
mahdollisuus. Älä jätä mitään viime 
tippaan.

• Tee tarjous tarjouspyynnön mukaan.

• Kehitä ja kehity!

Hämeen Yrittäjien hankinta-
asiantuntija Sanna Meronen-
Vilenius kertoo, että kehittämis-
ohjelmassa riittää tekemistä.

– Paljon on opittavaa ja yh-
teisen tekemisen kehittämistä, 
mutta hyvällä tiellä ollaan. Roh-
kaisen niin yrittäjiä kuin kuntien 
edustajia osallistumaan järjes-
tämiimme kohtaamisiin. Uskon 
jokaisen mukana olleen saaneen 
hyötyä ja tietoa näistä tapaami-
sista. Suosittelen myös seuraa-
maan julkisethankinnathame.
fi -verkkosivustoa ja vaikkapa 
tilaamaan ajankohtainen uutis-
kirje, kehottaa Meronen-Vilenius.

Hämeenlinnan seudun hankintatreffit innosti paikalle toistakymmentä yrittäjää, kuntien edustajia ja yrityspalvelutoimijoita
kehittämään yhteistyötä.

Hämeen Yrittäjien tämän vuoden aikana järjestämät Hankintat-
reffit Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla ovat osoittau-
tuneet hyödylliseksi foorumiksi, missä yrittäjät ja kuntapäättäjät 
voivat kohdata, keskustella ja lähentyä.

Katso kaikki ilmoitukset Hilmassa: www.hankintailmoitukset.fi

2022-113019 Kasvojen alueen toimen-
pidetarvikkeet. Tilaaja: Tuomi Logis-
tiikka Oy. 14.12.2022 klo 12 mennessä.

2022-114499 Liikelahjat ja jakotuot-
teet. Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 
14.12.2022 klo 12 mennessä.

2022-112857 Ratastie 5 talotekninen 
saneeraus. Ostaja:  Janakkalan Asun-
not Oy. 16.12.2022 klo 12 mennessä.

2022-114111 Karanojan laajennusalue, 
pääväylän ja vesihuollon runkolinjojen 
rakentaminen. Ostaja: Kiertokapula 
Oy.  16.12.2022 klo 14 mennessä.

2022-113559 Metsä-Tuomelan 
jätteenkäsittelyalue, jätetäytön sul-
kemissuunnitelman laadinta.  Ostaja:  
Kiertokapula Oy. 116.12.2022 klo 15 
mennessä.

022-114184 Ulkovalaistuksen suun-
nittelun puitesopimus 2023-2024. 
Ostaja: Hämeenlinnan kaupunki. 1 
19.12.2022 klo 12 mennessä. 

2022-114235 Kulttuuriympäristötie-
tojärjestelmä. Ostaja: Hämeenlinnan 
kaupunki /Hämeenlinnan kaupungin-
museo. 21.12.202 klo 12 mennessä.

2022-114132 Valokuiturunkoverkon 
laajentaminen Lopen kirkonkylällä. 
Ostaja:  Lopen kunta. 29.12.2022 klo 12 
mennessä.

021-075483 Hämeen valmennusten 
palveluntuottajarekisteri (työnhaku-
valmennus, uravalmennus, työhönval-
mennus, digitaalisesti toteutettava 
valmennus). Ostaja: Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus. 31.12.2022 klo 
00.00 mennessä. 

2022-112650 Suojaustarvikkeiden 
hankintaa koskeva dynaaminen han-
kintajärjestelmä.  Tuomi Logistiikka 
Oy.  31.12.2022 klo 00:00 mennessä. 

Tässä listaus niistä hankinnoista, joissa tarjouksen jättämisen määräaika on 
14.12.2022 jälkeen. Ilmoitusnumero helpottaa hakua verkkosivuilla.

Julkisia hankintoja 
Kanta-Hämeessä

022-114119 KVR-urakka, Iittalan 
yhtenäiskoulun lämmitystapamuu-
tos. Ostaja: Hämeenlinnan kaupunki. 
5.1.2023 klo 16 mennessä. 

2022-112916 Kumi- ja pakkassaap-
paat M05. Ostaja:  Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos.  16.1.2023 klo 14 
mennessä.

2021-083838 Forssan seudun lähi- ja 
luomuruoan dynaaminen hankintajär-
jestelmä. Ostaja: Forssan Yrityskehitys 
Oy. 14.11.2023 klo 23:59 mennessä.

2020-057710 Räätälöityjen leikkaus-
pakkausten dynaaminen hankintajär-
jestelmä. Ostaja: Tuomi Logistiikka Oy. 
31.12.2025 klo 00:00 mennessä.

2022-105089 Pora-sahajärjestelmät 
kulutustarvikkeineen. Ostaja:  Tuomi 
Logistiikka Oy. 6.7.2026 klo 13:29 
mennessä.

2022-109635 Erikoislääkäripalve-
lut. Ostaja:  Tuomi Logistiikka Oy. 
30.9.2026 klo 18:15 mennessä. 

2022-098339 Yrittäjän työttömyys-
kassan alueelliset palvelut. Ostaja:  
Yrittäjän Työttömyyskassa. 31.3.2032 
klo 00:00 mennessä.

Kanta-Hämeen kunnat ilmoittavat 
käynnissä olevista pienhankintojen 
tarjouskilpailuista (kansallisen 
kynnysarvon alittavat hankinnat) 
verkkopalvelussa (pienhankintapalve-
lu.fi). Voimassa olevia tarjouspyyntöjä 
voi katsoa ilman tunnuksia Tarjous-
pyynnöt-osiossa. Ilman tunnuksia 
nähtävänä on tarjouspyynnön nimi, 
tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen 
määräaika.

Avoimet hankinnat, neuvontaa ja 
palveluja: 
www.julkisethankinnathäme.fi

NEUVONTAA, PALVELUJA 
JA AVOIMIA HANKINTOJA:
www.julkisethankinnathäme.fi

Tilaa uutiskirje
verkkosivuiltamme
ja seuraa meitä
Facebookissa!


