
Tervetuloa hankintailtaan! 



OHJELMA 30.5.2017 
Puheenjohtajan avaussanat, hankintajohtaja Marjo Laine, Jyväskylän kaupunki 
 
Tulevat kilpailutukset: Elinkeino ja työllisyys, kaupunkirakenteen toimiala ja Altek 
aluetekniikka, Jyväskylän Tilapalvelu, Keski-Suomen pelastuslaitos, Jyväskylän 
vuokra-asunnot Oy, Jyväskylän Energia Oy, Mustankorkea Oy, Jyväskylän seudun 
puhdistamo Oy 
 

Kahvia ja verkostoitumista klo 17.1517.45 
 
Miten täytän ESPD-lomakkeen? hankinta-asiantuntija Oskari Kivinen, Jyväskylän 
kaupunki 
Miten hankintasopimuksiin sisältyvä työllistämisvelvoite täytetään? 
Työllisyyskoordinaattorit Hanna Lähteelä ja Tuomas Paananen, Jyväskylän 
kaupunki 
Kommenttipuheenvuoro, hankinta-asiamies Veli Puttonen, Keski-Suomen 
yrittäjät 
 
Tulevat kilpailutukset: Total Kiinteistöpalvelut Oy, sivistyksen toimiala, 
perusturvan toimiala 

 



Elinkeino ja työllisyys 

hankejohtaja 

Anne Sandelin 

12.5.2015 



Hankinnat 2017 

Kaupunkirakenteen toimiala ja Altek 

Aluetekniikka 

 

Rakennuttajapäällikkö Jari Lohi 

12.5.2015 



Kaupunkirakenteen toimiala 
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Hankinnan kuvaus Arvioitu laajuus Ajankohta Muut tiedot 

Talvikunnossapidon 
aliurakointisopimukset 

Syksy 2017 – kevät 2019, 
kokonaisarvo n. 2,0 M€ 

Kilpailutus käynnissä 
(HILMA) 

Tarjousten jättöaika 16.6 

Kuljetuspalvelut rakennustyömaille 
Sopimuskauden pituutta ei 
ole päätetty, 
arvo n. 1,0 M€/vuosi 

Syksy 2017 Puitejärjestely 

Katuvalaistusurakat 
Useita erilliskohteita, 
Kokonaisarvo n. 250 000€ 

Kesä-syksy 2017 
Mahdollisesti dynaaminen 
hankintajärjestelmä 

Rakennustyömaiden yksittäiset 
hankinnat: 
Kiviaines, rakennusmateriaalit, louhinnat 
 

n. 1,2 M€ Kesä-syksy 2017 
Dynaamiset 
hankintajärjestelmät 

Käynnissä olevat / tulevat hankinnat 

Altek Aluetekniikka –liikelaitos 1/3 
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Hankinnan kuvaus Yhteyshenkilö Kilpailutus Hankintailmoitukset 

Talvikunnossapidon aliurakointisopimukset 
Jari Rönkä 
014 266 8007 

HILMA, 
Tarjouspalvelu.fi 

https://www.hankintailmoitukset.fi/
fi/notice/view/2017-011947 

Kuljetuspalvelut rakennustyömaille 
Teemu Liimatainen 
014 266 8157 

HILMA, 
Tarjouspalvelu.fi 

Katuvalaistusurakat 
Teemu Liimatainen 
014 266 8157 

Mahdollisesti 
dynaaminen 
hankintajärjestelmä 

Rakennustyömaiden yksittäiset hankinnat: 
Kiviaines, rakennusmateriaalit, louhinnat 

Teemu Liimatainen 
014 266 8157 

Dynaamiset 
hankintajärjestelmät 

https://www.hankintailmoitukset.fi/
fi/notice/view/2016-004638 
https://www.hankintailmoitukset.fi/
fi/notice/view/2016-008983 
https://www.hankintailmoitukset.fi/
fi/notice/view/2016-008984 

Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@jkl.fi 

Altek Aluetekniikka –liikelaitos 2/3 

Lisätiedot hankinnoista: 
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Muuta: 

 

• Harkinnassa dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen 

rakennusurakoille, esim. valaistusurakoille. 

 

• Tarjouspalvelu.fi:n käyttöä laajennetaan kilpailutuksissa. 

 

• Käytöstä poistuvaa kalustoa myynnissä Huutokaupat.com –

palvelussa. 

 

Altek Aluetekniikka –liikelaitos 3/3 



Jyväskylän Tilapalvelu 
Hankintailta 30.05.2017 

 

Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro 



Tilapalvelu hankinnat v.2017 

Hankinta                                 Arvioitu arvo Vastuuhenkilö 

Keski-Suomen museon peruskorjaus, rak.urakka 3 600 000€, tarjoukset 11/2017 Tuija Lepistö 

Keski-Suomen museon peruskorjaus, ilmanvaihto urakka 480 000€, tarjoukset 11/2017 Tuija Lepistö 

Keski-Suomen museon peruskorjaus, sähköurakka 550 000€, tarjoukset 11/2017 Tuija Lepistö 

Keski-Suomen museon peruskorjaus, putkiurakka 220 000€, tarjoukset 11/2017 Tuija Lepistö 

Keski-Suomen museon peruskorjaus, valaisimet kunnostus 50 000€, tarjoukset 01/2018 Tuija Lepistö 

Kangasvuoren päiväkoti, purku-urakka Valmis 06/2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti, rak.urakka Tarjoukset 30.06.2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti, sähköurakka Tarjoukset 30.06.2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti, putkiurakka Tarjoukset 30.06.2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti, ilmanvaihtourakka Tarjoukset 30.06.2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti,RAU 08/2017 Väinö Tuononen 

Kangasvuoren päiväkoti, Turva 08/2017 Väinö Tuononen 
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Hankinta                                 Arvioitu arvo Vastuuhenkilö 

Korpilahden päiväkoti, rak.urakka 3 182 000€, Rakennus K.Karhu Oy Väinö Tuononen 

Korpilahden päiväkoti, sähköurakka 302 000€, Suomen Talotekniikka Oy Väinö Tuononen 

Korpilahden päiväkoti, putkiurakka 139 500€, LVI- Pirttinen Oy Väinö Tuononen 

Korpilahden päiväkoti, ilmanvaihto urakka 239 990€, Bravida Finland Oy Väinö Tuononen 

Korpilahden päiväkoti, RAU 18 500€, Are Oy Väinö Tuononen 

Korpilahden päiväkoti, Turva 17 225€,Caverion Oy Väinö Tuononen 

Kiinteistöjen lamput 350 000€, tarjoukset 09/2017 Ari Hämäläinen 

Kiinteistöjen ilmanvaihdon suodattimet 900 000€, tarjoukset 09/2017 Ari Hämäläinen 
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Tilapalvelu hankinnat v.2017 



Yhteystiedot 

• Rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö p.014- 266 8251 

• Projektipäällikkö Väinö Tuononen p.014-266 8255 

• Tekninen isännöitsijä Ari Hämäläinen p.014-266 8236 

• Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro p. 014-266 0976 

 

     Sähköpostit: etunimi.sukunimi@jkl.fi 

 

 

    KIITOS ! 
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30.5.2017 
8.6.2017 Risto Helminen, pelastuspäällikkö 

 
 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
hankinnat 2017 

 
 

Pauli Nurminen 

Hallinto- ja talous 



30.5.2017 
8.6.2017 Risto Helminen, pelastuspäällikkö 

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN KILPAILUTUKSET 

Pauli Nurminen 

Hankintakohde Arvioitu arvo (€) 

raskaspelastusajoneuvo 3 kpl 1 050 000 

tarkastusauto 2 kpl 72 000 

ambulansseja 4 kpl 600 000 

Tuvi ajoneuvo 12 000 

Miehistöauto  50 000 

Monitoimiajoneuvo ensihoito/pelastus 180 000 

öljyntorjunta alus E-luokka 700 000 

öljyntorjunta puomi (A) 25 000 

mönkijä  varusteineen 20 000 

öljyntorjuntaperä vaunu  17 000 

puomikontti 10 000 

pelastusvälinesarja 5 kpl 120 000 



30.5.2017 
8.6.2017 Risto Helminen, pelastuspäällikkö 

 

Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana Mikkelin kaupungin pelastusalan 

hankintarenkaassa yhdeksän muun aluepelastuslaitoksen kanssa 

  

 Hankinnan kohteina ovat suojavarusteet, väliasut, jalkineet, kypärät, 

palokalusto, sammuttimet, nostotyynyt, pelastuskalusto, imeytystuotteet, 

öljyntorjuntakalusto, paineilmalaitteet, suojapuvut 

 Jokainen pelastuslaitos tekee oman hankintapäätöksensä ja valtuuttaa 

Mikkelin kaupungin Etelä-Savon pelastuslaitoksen tekemään 

puitejärjestelysopimuksen 

 

Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana Kuopion kaupungin pelastusalan 

hankintarenkaassa (IS-hankinta) kahdeksan muun aluepelastuslaitoksen kanssa 

 

 Hankinnan kohteina ovat raskas kalusto 

 Kilpailutuksesta vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitos yhdessä Kuopion 

seudun hankintatoimen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKKELIN JA KUOPION HANKINTARENKAAT 

Pauli Nurminen 



30.5.2017 
8.6.2017 Risto Helminen, pelastuspäällikkö 

 

 

Kimmo Hirvonen, kalustoinsinööri     0500 544 295 

 

Pauli Nurminen, hallinto- ja talouspäällikkö    050 452 4030 

Mika Orrensuo, ensihoitopäällikkö     040 832 1510 

Risto Helminen, pelastuspäällikkö    050 373 3200 

Jarkko Jäntti, riskienhallintapäällikkö    050 311 8827 

 

Sähköposti: Pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteet muotoutuvat periaatteella 

  etunimi.sukunimi@jkl.fi 

 

 

YHTEYSTIEDOT HANKINNOISSA 

Pauli Nurminen 



 
Hankinnat 2017 

Kesä-syksy 

 
Kiinteistöpäällikkö Vesa Moisio 



Ylläpitävä kunnossapito 
 

Keittiö- ja kylpyhuonesaneeraukset 
• noin 200-300 asuntoa 

• tarjouskilpailu kesällä (jättö elokuun loppuun?) 

• hankinnan arvo n. 2 Me 

 
 

Lämmitysverkostojen perussäädöt ja 

lämmönjakohuoneiden saneeraukset 
• noin 10 kohdetta 

• tarjouskilpailu kesä-heinäkuussa 

• toteutus -> ljh:t kesällä/syksyllä, perussäädöt talvella 

• 200 000,- 

 

 

Lisätietoja: Urpo Päivärinta p. 014 266 7093 urpo.paivarinta@jkl.fi 

  Pasi Kolu p. 014 266 0578  pasi.kolu@jkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urpo.paivarinta@jkl.fi
mailto:pasi.kolu@jkl.fi


Vuosikorjaukset 1/3 

Rakennusteknisiä korjaustöitä/maalaustöitä 

(ulkopuolisissa rakenteissa ja ulkoalueilla) 
• kymmeniä kohteita 

• uusitaan aitoja yms. piha-alueiden rakenteita 

• n. 300 000,- 

• tarjouspyynnöt lähdössä vk 22-23 

• toteutus heinä-lokakuussa 

 

Rakennusteknisiä korjaustöitä/maalaustöitä (sisäpuoliset) 
• kymmeniä kohteita 

• sauna- ja pesuhuoneremontteja (talosaunat) 

• pienremontteja ja maalaustöitä yhteistiloissa 

• 200 000 - 250 000,- 

• tarjouskilpailu syksyllä, toteutus aikataulu syksyllä/talvella 2017 

 

 



Vuosikorjaukset 2/3 

 
 

Vesikattojen korjaus- ja kunnossapitotyöt 
• kymmeniä kohteita 

• maalausta, puhdistusta, kattoturvavarusteita jne… 

• tarjouspyynnöt vk 22-23 

• toteutus marraskuun loppuun mennessä 

• n. 600 000,- 

 
 

 



Vuosikorjaukset 3/3 
 

 

Pienhankinnat 
• pöytäryhmiä, penkkejä yms. pihavarusteita 

• grillikatoksia 

• postilaatikoita, ilmoitustauluja 

• jne, jne, 

• aikataulu avoin 

• n. 100 000,- 

 

 

Asiantuntijapalvelut 
• väestösuojien tiiveyskokeet n. 30 000 euroa (sisältää myös korjaustöitä) 

 



Lisätietoja vuosikorjauksista 

 

 

 

 

 

• Pasi Kolu p. 014 266 0578 pasi.kolu@jkl.fi 
 

 

• Sini Keronen p. 014 266 0839 sini.keronen@jkl.fi 

 

mailto:pasi.kolu@jkl.fi
mailto:sini.keronen@jkl.fi


Ideoita otetaan vastaan! 

 

Rakennuspiirustusten digitointi 
 

 

• suurkuvaskannerin hankinta tai vuokraus? 

• skannauspalvelu? 

• arkistointi? 

 

 

Lisätietoja: Vesa Moisio p. 014 266 0838 vesa.moisio@jkl.fi 
 

 

 

 

mailto:vesa.moisio@jkl.fi


Hankintailta 30.5.2017 

Jyväskylän kaupunki 

Kaupungintalo 

 

 

 

Esko Martikainen 

Toimitusjohtaja 

Mustankorkea Oy 



www.mustankorkea.fi 

Mustankorkean hankintoja v. 2017(-2018) 

• Kuluvana vuonna kilpailutettu/hankittu suorahankintana mm.: 
• Kompostointilaitoksen rakennus-, LVI-, sähkö- ja automaatiourakat 

• Biokaasupakettiauto 

• Biokaasun tankkausaseman yrityskorttijärjestelmä 

• Asiakaslehden painatus 

• Jäteastiatarrat 

• Ekopisteiden kyltitys 

• Raportointijärjestelmä 

• Mustakorkea siirtynyt Cloudian käyttäjäksi keväällä 2017 
• Hankintavastaavana toimii Terttu Nyberg (terttu.nyberg@mustankorkea.fi) 

 

 

mailto:terttu.nyberg@mustankorkea.fi


www.mustankorkea.fi 

Tulevia kilpailutuksia, investoinnit 

• Pakettiauto (biokaasu-auto) nostavalla perälaudalla n. 50 000 € 

• Pyöräkuormaajan vaihto/leasing n. 150 000 € 

• Lajittelupihalle korotetut lavat n. 20 000 € 

• Verkkoaidan uusinta ja 2 liukuporttia n. 40 000 € 

• Asfaltointeja tieosuuksiin n. 20 000 € 

• Pyöräkoneiden vaakalaitteistojen uusinta n. 15 000 € 

• Uusi käsittelykenttä noin 0,5 ha n. 150 000 € 

• Lajitteluhallin infran rakentaminen n. 20 000 € 

• Lajitteluhallin suojaseinät/loosit n. 30 000 € 



www.mustankorkea.fi 

• Ovien huolto n. 50 000 € (2018 ?) 

• Kaivojen tyhjennykset ja viemärilinjojen avaukset n. 50 000 € 

• Vaarallisten jätteiden käsittely 80 000 €/vuosi (2018 ?) 

• Energiajätteen käsittely n. 200 000 €/vuosi (tai yhteistyösopimus) 

• Puujätteiden murskaus n. 150 000 €/vuosi 

• Metallijätteiden käsittely, hyvityshinta n. 150 000 €/vuosi 

• Nostimen vuokraus n. 30 000 euroa (2018 ?) 

• Poltto- ja voiteluaineet n. 80 000 €/vuosi (KL-kuntahankintojen kautta?) 

• Jyväskylän ja Jämsän puhdistamoiden lietekuljetukset n. 100 000 €/vuosi 

• Sähköistyksen kunnossapito n. 100 000 €/vuosi (mahdollisesti myös 
muutoin kuin kilpailuttamalla) 

Tulevia kilpailutuksia, palvelut 





www.jyvaskylanenergia.fi 

JYVÄSKYLÄN 
ENERGIA 

 
Jyväskylän kaupungin hankintailta 30.5.2017 

 

Saila Pekkarinen, Hankintapäällikkö, Jyväskylän Energia Oy 



Jyväskylän Energia -yhtiöiden 

perustehtävä on luoda 

edellytykset asiakkaiden 

hyvinvoinnille tarjoamalla 

älykkäitä ratkaisuja energian ja 

veden tuotantoon, jakeluun ja 

käyttöön. 
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Ajankohtaista 

• 2016 konsernin liikevaihto 194 M€  

• 2016 tulos 16,4 M€ 

 

• Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti 2016:  

• http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu 

 

• Jäteveden käyttömaksu laskee 1.7.2017 alkaen -20% 

• Kaukolämmön hinta ei nouse 2017 eikä 2018 

 

• 1+3 strategia 

• Pisara - älykästä vesihuoltoa kunnille, www.pisara.com 

 

 

-50

0

50

100

150

200

250
Liikevaihto M€ 

http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu
http://www.pisara.com/
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Erityisalojen hankintalaki 

• Jyväskylän Energia noudattaa hankinnoissaan lakia vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 
 

• EU-kynnysarvot 1.1.2016-31.12.2018: 

• Tavarat ja palvelut 418 000€ 

• Rakennusurakat 5 225 000€ 

 

• Ei koske sähkön tuotantoon ja myyntiin liittyviä hankintoja  

• Ei koske polttoaineostoja 

• Ei koske raakaveden hankintaa 

• Muut poikkeustapaukset selvitellään aina tapauskohtaisesti  
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Energiantuotannon 
polttoainehankinnat 2017 
• 2016 polttoainekäyttö 2 292 

GWh 

• Puun osuus 51,9 % 

• Kotimaisten polttoaineiden 
osuus 98% 

 

• Metsäpolttoaineet, 
urakoinnit, turve ja öljyt 
kilpailutettu 2016 

 

• 2017 hankintabudjetti ~25 
M€ 

• Jatketaan olemassa olevilla 
sopimuksilla toistaiseksi 

• Näytteenoton menetelmät ja 
valvonta 

• Omien tienvarsivarastojen 
alasajo, tavoite 2018 loppuun 
mennessä 
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Energiantuotannon kunnossapito 
2017 • Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten vuosihuollot, n. 2,2 M€  

• Keljonlahden vuosihuolto toukokuussa, Rauhalahden lokakuussa 

• Asentajat  

• Hitsaajat 

• Telinetyöt 

• Eristystyöt 

• Materiaalihankinnat 

• Voiteluainehankinnat 

• NDT-tarkastukset 

• Hankinnat pitkälti olemassa olevien sopimusten puitteissa 

 

• PiPo- ja SuPo –asetusten mukaiset öljynkäsittelyn uusinnat Rauhalahti, Savela, 
Varikko ja Kuokkala 

• Rakennusurakoiden hankintabudjetti yhteensä n. 1,2 M€, kilpailutus menossa 

• Toteutus vaiheittain 
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Verkkojen hankinnat 2017 

• Kaukolämpö-, vesi-, jätevesi- ja sähköverkkojen rakentaminen, kunnossapito ja 
viankorjaus 

• 2017 hankintabudjetti ~25 M€ 

• Vuosiurakat 

• 2.3.2017 julkaistu tietopyyntö Hilmassa 

• Nykyisten vuosiurakoiden perussopimuskausi päättyy 28.2.2018 (sisältävät 1+1 
vuoden optiot) 

• Suurimmat urakoitsijat JyNet Urakointi ja KVL-Tekniikka  

• Tietoa markkinoilta => ratkaisu siitä, kilpailutetaanko urakoita joiltakin osin tai kaikkia 
uudestaan vuoden 2017 aikana 

• Pisara – Lievestuoreen siirtolinjan rakentaminen  

• jäteveden siirtolinja välille Lievestuore – Jyväskylä 

• Osallistumispyyntö julkaistaan asap Hilmassa 

• Kaukolämpöelementit ja niiden osat (IS-Hankinta kilpailuttaa) 

• Hankintailmoitus julkaista Hilmassa 21.5.2017 
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Konsernihankinnat 2017 
• Taloushallinnon ja palkanlaskennan kilpailutus 

• Osallistumispyyntö julkaistaan kesäkuun alussa 2017 Hilmassa 

• Vakuutusten kilpailutus  

• Vakuutusmeklari Rewenda kilpailuttaa, osallistumispyyntö tarkoitus julkaista 
kesäkuussa Hilmassa 

• Lukitusjärjestelmän uusinta (2018) 

• Tietopyyntö julkaistu Hilmassa 24.5.2017 

• Tietojärjestelmähankinnat 

• Kiinteistörekisteri (hallinnolliset tiedot, kiinteistöjen huollot ja ylläpito sekä PTS-
tiedot), tarjouspyynnön valmistelu menossa 

• Asianhallintajärjestelmä, markkinakartoitus tehty ja tarjouspyyntö lähetetty valituille 
tarjoajille 22.5.2017 

• Jätehuollon yhtenäistäminen ja kilpailutus 

• Tilannekartoitus menossa 

• Ajoneuvohankinnat  

• Nykytilan ja tarpeiden kartoitus alkamassa 
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Hankintojen vastuuhenkilöitä 

• Hankintapäällikkö Saila Pekkarinen, saila.pekkarinen@jenergia.fi, GSM 040 737 
7245 

• Hankinnan esimiestehtävät ja hankintatoimen kehittäminen, epäsuorat hankinnat 

• Hankintapäällikkö Marko Salonen, marko.salonen@jenergia.fi, GSM 050 454 
5444 

• Puupolttoaineet, turve, öljyt, urakoinnit, polttoaineen laatuasiat 

• Hankintapäällikkö Tuija Lehtonotko, tuija.lehtonotko@jenergia.fi, GSM 0400 211 
185 

• Kiinteistöjen kunnossapito, toimitilat ja tilapalvelut, teollisuustarvikkeet 

• Rakennuttajapäällikkö Kimmo Järvinen, kimmo.jarvinen@jenergia.fi, GSM 040 
653 2073 

• Vesi-, sähkö- ja lämpöverkkojen rakennuttaminen ja kunnossapito 

• Kunnossapitopäällikkö Janne Haukirauma, janne.haukirauma@jenergia.fi, GSM 
040 553 1445 

• Voimalaitosten kunnossapito 

• Tietohallintopäällikkö Kari Järvinen, kari.jarvinen@jenergia.fi, GSM 040 820 
4187 

• Tietojärjestelmät ja palvelut 

 

 

mailto:saila.pekkarinen@jenergia.fi
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KIITOS 



 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy   
  

Hankintailta 30.5.2017 

 

 



 
PUHDISTAMON HANKINTOJA : LOPPUVUOSI 2017 

Investoinnit 

• Esikäsittelyrakennuksen katon peruskorjaus kilpailutetaan syksyllä 2017: joko 

Hilmassa tai kaupungin pienhankintakanavalla 

• Sako- ja pullokaivolietteen vastaanoton tietojärjestelmä laitteineen uusitaan. Hankinta 

hoidetaan neuvottelumenettelyllä. Ko. laitekokonaisuuksia tarjoavilta otetaan 

mielellään ehdotuksia vastaan. 

 

Käyttötalous 

• Käyttötarkkailun laboratoriopalvelut ja raportointi kilpailutetaan Hilmassa alkusyksystä 

2017. Tarjouskyselyn rakentaminen on parhaillaan käynnissä. 

• Puhdistamoiden polymeerikemikaalien hankinta (lietteen kuivaus) on parhaillaan 

käynnissä. Kesälomien jälkeen kilpailutetaan ferrosulfaatin ja polyalumiinikloridin 

hankinta. 

 

 

 



Tervetuloa jatkamaan 
kahvitauon jälkeen klo 17.45! 



OHJELMA 

Tilaisuus jatkuu kahvitauon jälkeen klo 17.45 
 
 
Miten täytän ESPD-lomakkeen? hankinta-asiantuntija Oskari Kivinen, Jyväskylän 
kaupunki 
Miten hankintasopimuksiin sisältyvä työllistämisvelvoite täytetään? 
Työllisyyskoordinaattorit Hanna Lähteelä ja Tuomas Paananen, Jyväskylän 
kaupunki 
Kommenttipuheenvuoro, hankinta-asiamies Veli Puttonen, Keski-Suomen 
yrittäjät 
 
Tulevat kilpailutukset: Total Kiinteistöpalvelut Oy, sivistyksen toimiala, 
perusturvan toimiala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (materiaali lisätty 
tilaisuuden jälkeen) 



Miten täytän ESPD-

lomakkeen? 
 

 

 

 

 
Hankinta-asiantuntija Oskari Kivinen, Jyväskylän kaupunki 

8.6.2017 



Mikä ihmeen ESPD-lomake? 

• ESPD eli ”European Single Procurement Document”, 

suomennettuna yhteinen eurooppalainen hankinta-

asiakirja. 

 

• Lomakke, jolla tarjoaja vakuuttaa, että sitä ei koske 

mikään hankintalain mukaisista poissulkemisperusteista 

ja että se täyttää hankintayksikön kyseisessä 

hankinnassa tarjoajalle asettamat 

soveltuvuusvaatimukset. 
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Mikä ihmeen ESPD-lomake? 

 

• Hankintayksikkö on velvollinen käyttämään ESPD-

lomaketta, kun hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylittää 

EU-kynnysarvon. Kynnysarvot löytyvät hankintalain 26 

§:stä 
– Poikkeuksena sote- (hankintalain liite E, kohdat 1-4) ja muut erityiset 

palveluhankinnat (hankintalain liite E, kohdat 5-15), joissa ESPD 

lomaketta ei tarvitse käyttää. 

 

• Lomake määrämuotoinen lukuun ottamatta osioita, joihin 

hankintayksikkö määrittelee tarjoajan 

soveltuvuusvaatimukset. 
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Kenen tulee täyttää ESPD-lomake? 

• Tarjoaja 

 

• Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, jokainen 

ryhmittymän jäsen 

 

• Alihankkijat, joiden voimavaroja tarjoaja hyödyntää 

hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi 

– Hankintayksikkö voi vaatia, että kaikki alihankkijat täyttävät 

ESPD-lomakkeen 
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Miksi puhuisin totta ESPD-lomaketta 

täyttäessäni? 

• Tarjouskilpailun voittajalta pyydetään selvitykset ja 

todistukset, joilla varmistetaan, ettei 

poissulkemisperusteita ole ja että tarjoaja todella täyttää 

ESPD:ssa asetetut soveltuvuusvaatimukset. Jos kaikki 

on kunnossa, hankintasopimus voidaan allekirjoittaa. 

  

• Todistuksia ja selvityksiä voidaan pyytää nähtäväksi 

myös sopimuskauden aikana. 
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Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen 

• Hankintayksikkö on velvollinen tarkistamaan ennen 

hankintasopimuksen tekemistä, ettei valittua tarjoajaa 

rasita mikään hankintalain 80 §:ssä mainituista 

pakollisista poissulkemisperusteista.  

 

• Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja toimittaa 

hankintayksikölle selvitykseksi rikosrekisteriotteet 

koskien itse tarjoajaa (yritys) sekä sen hallinto-, johto- tai 

valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös tai 

valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä 
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Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen 

• HUOM: Rikosrekisteriotteiden hankkimisessa kuluu 

aikaa, joten tarjoajan on syytä varautua tähän jo hyvissä 

ajoin! 

 

• Lisätietoa rikosrekisteriotteiden tarkistamisesta:  

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/7

9882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadan

non_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1 

 

• http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikos

rekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html 

 

 
8.6.2017 49 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadannon_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadannon_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadannon_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadannon_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79882/TEM_oppaat_4_2017_Uuden_hankintalainsaadannon_velvoitteet_08052017.pdf?sequence=1
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html


ESPD-lomakkeen täyttäminen 

• Esimerkissä täytetään ESPD lomake, joka on liitetty tarjouspalvelu.fi 

–portaalissa julkaistuun tarjouspyyntöön. 

 

• On muitakin tapoja pyytää ESPD-lomaketta tarjoajalta 

– Word tiedosto 

– Euroopan komission ESPD-palvelu 

 

[Tässä kohdassa käytiin läpi esimerkkilomaketta] 

 

• ESPD-lomakkeen täyttämisestä tarjouspalvelu.fi -portaalissa löytyy 

ohjeita teksti- ja videomuodossa: 

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/solutions/articles/6000163307-

poissulkeminen-ja-soveltuvuus-espd- 
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ESPD-lomakkeessa käytettyjä 

termejä 

• Alihankkija, jonka voimavaroja tarjoaja käyttää hyväksi 

– Alihankkija jota käytetään hyväksi soveltuvuusvaatimusten 

täyttämiseksi 

• esim. referenssit 

• Täytyy täyttää ESPD-lomake 

– HUOM! Tarjousta ei voi lähettää tarjouspalvelu.fi -portaalissa, ennen 

kun kaikki ns. voimavara-alihankkijat  tai ryhmittymän jäsenet ovat 

täyttäneet ESPD-lomekkeen 

• Alihankkija, jonka voimavaroja tarjoaja ei käytä hyväksi 

– Alihankkija, joka on resurssina, eikä käytetä hyväksi 

soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen. 

• EI tarvitse täyttää ESPD-lomaketta, ellei hankintayksikkö 

erikseen tätä edellytä 
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ESPD-lomakkeessa käytettyjä 

termejä 
• Puhdistautuminen 

– Jos poissulkemisperusteen rasittamiseen ilmoitetaan vastaukseksi 

”Kyllä”, tarjoaja voi esittää hankintayksikölle näyttöä siitä, että se on 

ryhtynyt toimiin luotettavuuden osoittamiseksi (ns. 

puhdistautumistoimiin) siitä huolimatta, että asianmukainen 

poissulkemisperuste on olemassa. 

• Talouden toimija 

– Yritys, voi tarkoittaa itse tarjoajaa tai alihankkijayritystä 

• Hyväksyttyjen tarjoajien virallinen luettelo 

– Ei käytössä Suomessa, kyseiseen kohtaan voi vastata lomaketta 

täyttäessä ”Ei” 
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Jyväskylän kaupungin 

työllisyyspalvelut 

Palvelut työnantajille 

8.6.2017 



Työllisyyspalvelut 

• Työllisyyspalvelujen tehtävänä on tarjota maksutonta palvelua jyväskyläläisille työnhakijoille sekä 

alueen työnantajille.  

 

• Rekrytointiapu: kartoitamme henkilöasiakkaistamme eli jyväskyläläisistä työnhakijoista tehtävään 

soveltuvia ehdokkaita. Halutessanne haastattelemme heitä ja mikäli oikeanlaista osaamista ja 

asennetta löytyy, esittelemme heidät teidän suuntaanne. Työnhakijasta ja tarpeistanne riippuen 

kyseessä voi olla esim. työkokeilu, työsuhde tai oppisopimuskoulutus. 

 

• Tukimuodot: Työllistämisen tukimuodoilla tarkoitetaan työnantajalle maksettavaa palkkatukea ja 

Jyväskylä-lisää. Palkkatuki määräytyy työnhakijan osaamisen ja työttömyyden keston mukaan. 

Tuki on suuruudeltaan 30-50% työntekijän kokonaispalkkauskustannuksista (kesto 6-12 

kuukautta). Palkkatuen lisäksi työnantaja voi jyväskyläläisen työnhakijan palkatessaan hakea 

myös Jyväskylä-lisää, joka on palkkatuen päälle maksettuna 300 euroa/kuukausi (enintään 12 

kuukautta). Lisää on mahdollista saada myös ilman palkkatukea, jolloin se on suuruudeltaan 600 

euroa/kuukausi (enintään 6 kuukautta). 

 

• Palvelumme kautta voidaan kanavoida myös muita julkisia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä 

palveluita. 
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Työllistämisehto 

Palveluntuottaja sitoutuu työllistämään vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleen 

jyväskyläläisen tai muutoin sellaisessa heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön, jonka 

työllistämisen tueksi on mahdollisuus hakea palkkatukea. 

 

• Esimerkki työllistämisehdosta hankintasopimuksessa: Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan 

työpaikan vähintään puoleksi vuodeksi  (X) henkilölle, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 

vuoden ennen työsuhteen alkua ilmoittautuneina työttömiksi työnhakijoiksi työ- ja 

elinkeinotoimistossa tai jotka ovat muutoin sellaisessa heikossa työmarkkina-asemassa, että 

heidän työllistämisen tueksi on mahdollisuus palkkatukeen. Työajan tulee olla min. 18h/vko. 

Työllistämistoimet ja rekrytointi tulee aloittaa viimeistään puolen vuoden kuluessa sopimuksen 

allekirjoittamisesta lukien. 

 

• Oppisopimustyöllistäminen voi olla osana työllistämisehtoa tai vertailuperusteena. Myös muita 

työelämään suuntaavia palveluita (esim. työkokeilu)voidaan sisällyttää hankintoihin. 

• Työllistämisehdon laajuus riippuu hankinnan suuruuden ja esim. työvoimaintensiteetin mukaan. 

 

 

 

 

 

. 
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Työllistämisehto 

• Palveluntuottaja ilmoittaa avoimen työpaikan Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluihin. 

Työllisyyspalvelut kartoittaa sopivia ehdokkaita Palveluntuottajan antamien kriteerien mukaisesti, 

avustaa rekrytoinnissa ja opastaa tukien hakemisessa. Mikäli soveltuvaa henkilöä ei löydy 

työllisyyspalveluiden työnhakija-asiakkaista, työllisyyspalvelut hakee ehdokkaita tehtäviin 

yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Työnantaja voi halutessaan rekrytoida edellytykset täyttävän 

henkilön myös suoraan itse. 
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• Työnantajapalveluissa sinua palvelevat: 

 

• Tuomas Paananen 

työllisyyskoordinaattori 

p. 046 920 4427 

tuomas.paananen (at) jkl.fi 

 

• Hanna Lähteelä 

työllisyyskoordinaattori 

p. 050 373 6040 

hanna.lahteela (at) jkl.fi 

 

• http://www.jyvaskyla.fi/tyollisyys/tyonantajille 
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Tulevat kilpailutukset Jyväskylän 
kaupunkikonsernissa 

Total Kiinteistöpalvelut Oy 

Sivistyksen toimiala 

Perusturvan toimiala 

 

 



Sivistyksen toimiala 

talouspäällikkö 

Seppo Mäkinen 

12.5.2015 



 



Hankintailta 

Perusturvan toimiala 
 

Toimialajohtaja Kati Kallimo 

30.5.2017 

8.6.2017 



Yleiset ajankohtaiset lähtökohdat 

hankintoihin 
• Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen http://alueuudistus.fi/etusivu 

– Arvioidaan voimassa olevat sopimukset ja toimintamallit -> muutokset ja 

voimassaolo 1.1.2019 alkaen?? 

– Harkitaan uusien kilpailutusten käynnistämistä, pakolliset kilpailutukset 

tehdään 

 

– Sote- uudistuksen valmistelua tehdään Keski-Suomessa yhteistyössä 

laajasti eri asiantuntijoiden kanssa, myös yrittäjien ja järjestöjen 

edustajat mukana esivalmistelussa 

• Pohdittavana mm.  

– Sote- palveluiden järjestäminen, strategiset linjaukset 

– Liikelaitoksen toimintamalli 

» Henkilökohtaisen budjetin käyttö maakunnassa 

» Asiakassetelien käyttö  

– Valinnanvapaus malli; sote-keskus ja suunterveydenhuolto 

» Asiakasetelin käyttö 
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X Oy 

Z osuuskunta 

Y-yhdistys 

So
te

-k
e

sk
u

ks
et

 

Maakuntien yhteiset palvelukeskukset 
(Toimitila,talous- ja henkilöstöhallinto, ICT) 

Asiakkaat 

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne 

Markkinaehtoinen valinnanvapaus 

Maakunnan liikelaitos 
-tuottamisvastuuta ja 
julkisen vallan käyttö 

yksilöasioissa 
- Osa tuotannosta ei  

valinnan piirissä eikä 
markkinoilla 

- Liikelaitoksen 
Asiakassetelillä tuotettu 

palvelu maakunnan 
yhtiössä (valinnan 

piirissä) 

Ostopalvelut 
- Yksityisen ja kolmannen sektorin 

tuotanto 

Hankinta 

 
Maakunnan omat 
tukipalveluyhtiöt 
 

Järjestämisvastuuseen kuuluva 
päätösvalta, seuranta ja valvonta 
sekä 
sopimusohjaus 

A oy  B oy  

C oy  
Asiakasseteli 
 

H järjestö  
I oy  

G oy  D oy  
E oy  

F oy  

Asiakasseteli 
sote-keskusten palvelujen ja 

suunth:n itsenäiset kokonaisuudet 
 

Henkilökohtainen 
budjetti 
- vammais- ja vanhuspalveluissa 
- osa ei sote-tuottajia 

Maakunnan sote-yhtiö 

Su
o

ra
n

 v
al

in
n

an
 p

al
ve

lu
t 

Su
u

n
te

rv
h

u
o

lt
o

 

Maakunnan 
sote-yhtiö 

Maakunnan 

järjestämisvastuu 

H 
järjestö  
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Rajatut sote-

keskuksen 

palvelut 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT VALINNANVAPAUSMALLISSA 

1. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
ohjaus ja neuvonta 

2. Terveystarkastuk-set 
3. Lääkärin ja hoitajien 

vastaanotot 
4. Kuntoutustarpeen 

arviointi 
5. Edellisiin liittyvät 

todistukset 
 

Maakunnan liikelaitos 
tuottaa muut 15 § 

mukaisista palveluista 
kunnes ne siirtyvät 

täysimääräisinä 1.1.2023 
mennessä sote-

keskuksille. 

Täydet sote-

keskuksen 

palvelut 

 
1. Rajatun sote-keskuksen palvelut. 

Lisäksi 
2. Lyhytaikaisia, ennalta ehkäiseviä 

sosiaalipalveluja (sosiaaliohjaus, 
kasvatus- ja perheneuvonta, 
kotipalvelu) 

3. Apuvälineet lukuun ottamatta 
yksilöllisesti sovitettavia  

4. Lyhytaikainen kotisairaanhoito ja 
kotihoito  

5. Maakunnan harkinnan mukaan 
muita konsultaatio- ja 
vastaanottopalveluita (esim. 
erikoislääkärit) 

6. Sosiaalihuollon päihdetyön 
ohjaus ja neuvonta 

7. Sosiaalihuollon 
mielenterveystyön ohjaus ja 
neuvonta ja psykososiaalinen 
tuki 
 

1. Äitiys- ja 
lastenneuvolat 

2. Sikiöseulonnat 
raskaana oleville 

        (maakunnan 
        päättämällä   
        tavalla)  
    
 Maakunta päättää 

siirtyvätkö ehdot 
täyttäville sote-
keskuksille vai 

säilyvätkö maakunnan 
liikelaitoksessa. 

Neuvolat 

1. Nykyinen erikoissairaanhoito 
ml. ympärivuorokautinen 
päivystys 

2. Terveyskeskusten 
vuodeosastot 

3. Kaikki sosiaalipalvelut, myös 
suoran valinnan palvelut siltä 
osin, kun ne eivät ole riittäviä 
tai tarve on pitkäaikainen  

4. Yksilölliset apuvälineet, vaativa 
kuntoutus ml. erilaisia 
terapioita 

5. Kouluterveydenhuolto ja 
opiskeluterveydenhuolto 

6. Muu kotisairaanhoito ml. 
kotisairaala ja kotisaattohoito 

Maakunnan 

liikelaitos 

1. Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset sekä 
hoitosuunnittelu 

2. Hammaslääkärin ja suun 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
vastaanottotoiminta 

3. Suunhoidon peruspalvelut, 
ehkäisevät ja korjaavat 
hoitotoimenpiteet sekä 
kuvantamispalvelut 

4. Hammasproteettiset 
korjaukset 

5. Hammaslääkärin todistukset 
ja lausunnot 
 

 Maakunta voi päättää 
vaativimmista konsultaatioista. 
Liikelaitokseen jää alle 18 –
vuotiaiden suunhoito (erillis-päätös  

Suunhoidon 

yksikkö 



Valmistelu Jyväskylä / Keski-Suomi 
 

• Jyväskylän valinnanvapaus kokeilu 

– http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus 

 

• www.ks2019.fi 

– http://www.ks2019.fi/yritykset-ja-yhteisot/ 

 

• Maakunnallinen valinnanvapaus pilotti 

– Valinnanvapauspilotit tukemaan sote-uudistuksen toimeenpanoa (valinnanvapaus ja 

henkilökohtainen budjetti) 

• http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valinnavapauspilotit-tukemaan-uudistuksen-

toimeenpanoa 

– Valinnanvapauspilottien kriteerit julkaistiin 22.5.2017 

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauspilottien-

osallistumiskriteerit-on-julkaistu 

– Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku on alkanut 

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauspilottien-

ensimmainen-haku-on-alkanut 

• http://alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit 

– Keski-Suomessa 2.6 Kunnanjohtajien info tilaisuus Maakunnallisesta pilotista  
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Perusturva kilpailutukset 2017 
• Perheiden ennaltaehkäisevät sote palvelut 

– Neuropsykiatrinen lasten ja nuorten tukeminen, palveluseteli 

valmisteilla 

• Sosiaalipalvelut: 

– kehitysvammaisten ostetut asumispalvelut,  

– sosiaalihuoltolain mukaiset päihdekuntoutujien asumispalvelut  

• Em. Hankinnat suunnitteilla -> arvio sote-lakien hyväksyminen -> 

jatkossa suoraan asiakasseteli ja/tai henkilökohtainen budjetti? 

• Avoterveydenhuolto: 

– Kuntoutus- ja erikoisvastaanotot: 

• Puheterapiapalveluiden hankinta yhteistyössä KSSHP:n kanssa 

• Hoitotarvikkeet ksshp:n hankintarenkaassa mukana 

– Avosairaanhoito: 

• Lääkärityön kilpailuttaminen 

– Suunterveydenhuolto: 

• Hammashoitokoneita ja pienlaitteita 
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Kiitos ja hyvää kesää! 
Illan materiaali löytyy ensi viikon aikana osoitteesta 

www.jyvaskyla.fi/hankinnat (osiosta Lisätietoa ja 
materiaalia). 

 Materiaaliin lisätään myös sellaisten yksiköiden 
hankintalistoja, jotka eivät päässeet paikalle.  

 

Palaute ja muut yhteydenotot hankintailtaa ja muita 
hankinta-asioita koskien: hankinnat@jkl.fi tai 

hankintapäällikkö Katri Liimatainen, p. 014 266 1410, 
katri.liimatainen@jkl.fi  

 

    Seuraava hankintailta marras-joulukuussa! 

http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat
mailto:hankinnat@jkl.fi
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