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Paikalliset yritykset ja julkiset hankkijat yhteistyöhön  

Paikallisilla yrityksillä on merkittävä rooli oman alueensa työllisyyden edistäjänä, 

aluetalouden ja maaseudun sekä kaupunkien elinvoiman vahvistajana. Julkisilla hankinnoilla 

voidaan vaikuttaa näihin samoihin asioihin, joten toimiva yhteistyö ja kumppanuus ovat 

molempien etu.  

Osaamista ja vuorovaikutusta tarvitaan lisää 

Viimeaikainen suuntaus suurempien hankintaorganisaatioiden rakentamiseen tuo mukanaan 

haasteita, mutta myös mahdollisuuksia sekä hankkijoille että paikallisille yrityksille. Suurille 

hankintaorganisaatioille kertyy hyvää osaamista kilpailuttamisesta, uudenlaisista 

hankintatavoista ja hankinnan osiin jakamisesta, mikä avaa mahdollisuuksia pienemmille 

yrityksille. Toisaalta riskinä on, että huonosti suunnitellulla kilpailutuksella pienemmät, 

paikalliset yritykset eivät pysty vastaamaan asetettuihin odotuksiin ja vaatimuksiin.  

Vastuullisten hankintojen edellytys on, että hankintayksiköt ja yritykset tiedostavat 

mahdollisuudet ja osaavat toimia siten, että molempien osapuolten toimintakulttuuri tulee 

huomioitua. Onnistuneelle hankinnalle luodaan pohjaa aktiivisella, jatkuvalla ja avoimella 

markkinavuoropuhelulla.  

Yritysneuvojat tärkeässä roolissa tiedon välittäjinä 

Julkisten hankintojen viidakko on yksittäisen yrityksen näkökulmasta monesti metsä, jonne 

on helppo eksyä: pitää tietää milloin ja missä tarjouspyynnöt ovat auki, mitä niihin 

vastaaminen vaatii, millaisia dokumentteja pitää olla. HILMAn lisäksi pitäisi tuntea 

moninaiset pienhankintakanavat, joissa alle 60 000 euron tarjouspyynnöt ovat auki. Summa 

on sellainen, että pienemmälle yritykselle sillä on merkitystä.  

Yritysneuvojilla onkin tärkeä rooli avata julkisten hankintojen mahdollisuuksia alueen 

yrityksille ja siten auttaa eteenpäin uusien kumppanuuksien synnyssä.  

Hankinnat pk-yritysten näkökulmasta -infotilaisuus 31.8. klo 14-15 

Webinaarissa kuulet perustietoa hankintakanavista ja -tavoista, 

markkinavuoropuhelusta ja MAHVA-hankkeen tarjoamasta avusta. Ilmoittautumalla 

tilaisuuteen saat kalenterilinkin sähköpostiisi: https://ty.fi/hankintainfo-mahva  
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MAHVA-hanke maaseudun yritystoiminnan ja julkisten hankintojen asialla 

Käynnissä olevassa valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi, 

MAHVA -hankkeessa lisätään pk-yritysten ja hankintayksiköiden osaamista ja tietoa julkisista 

hankinnoista huomioiden niin yritysten kilpailukyvyn kasvaminen kuin alueen 

elinvoimaisuuden vahvistuminen. Aihepiireissä keskitytään neljään maaseudun 

yritystoiminnan näkökulmasta keskeisiin teemoihin: energia, kuljetus, ruoka ja ympäristö. 

Kumppanuuksien syntymistä yrittäjien ja julkisten hankkijoiden sekä myös yrittäjien välillä 

edistetään järjestämällä Hankintatreffit-tilaisuuksia markkinavuoropuhelun hengessä.  

Hankkeen webinaareissa on käsitelty monipuolisesti teemoihin liittyviä asioita, erilaisia 

hankintatapoja ja tuotu esiin hyviä käytännön esimerkkejä. Hankintatavoista on avattu esim. 

innovatiivisten hankintojen toteuttamista ja dynaamista hankintaa elintarvikehankinnoissa. 

Kuljetuksiin liittyen on esitelty, miten kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettiin 

paikallisten kuljetusten kilpailutusta Lapinjärvellä. Lisäksi sosiaaliset kriteerit työllisyyden 

edistäjänä, yhteiskunnallisten yritysten rooli kuntien hankinnoissa sekä kilpailun vähyys ovat 

olleet esillä webinaareissa. Varsinaisten teemallisten webinaarien lisäksi Hankintatreffeillä 

on kerrottu hyväksi havaituista toteutuksista. Kaikkien järjestettyjen tilaisuuksien 

materiaaleihin voi tutustua nettisivuilla https://maaseudunhankinnat.fi/tilaisuuksien-

materiaalit/.  

    

bioenergia sekä muut 
paikalliset ratkaisut 
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Mielellään vastaamme ja kerromme asiasta lisää, ota yhteyttä:  

Päivi Töyli, Turun yliopisto, Brahea-keskus, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929 (kuljetus) 

Leena Erälinna, Turun yliopisto, Brahea-keskus, leena.eralinna@utu.fi, 040 684 7450 (energia) 

Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, leena.viitaharju@helsinki.fi, 050 415 1164 (ympäristö) 

Sari Väänänen, Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria, sari.vaananen@sakky.fi, 044 785 4025 (ruoka) 
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