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Yli 40 toimeksiantoa vuosina 2008-2016

Oulun Tekninen Liikelaitos (2)

Kuusamon kaupunki

Kuopion kaupunki (4)

Joensuun
kaupunki (4)

Vaasan kaupunki (4)

Rauman kaupunki (5)

Raahen kaupunki (3)
Ylivieskan 
kaupunki (3)

Lahden kaupunki (2)

Vantaan kaupunki

Espoon kaupunki

Kittilän kunta

Tampereen Infra (3)

Kuntaliitto

Akaan kaupunki

Jyväskylän
kaupunki

Hollolan kunta (3)

Kajaanin kaupunki

Tornion kaupunki

Oulun kaupunki (2)

Hämeenlinnan kaupunki

Ylöjärven
kaupunki

Jämsän kaupunki (2)

Mäntsälän kunta
Orimattilan kaupunki

Asikkalan kunta (2)

Navico, kuntien teknisen sektorin kehittäjä, referenssejä

Varikkopalvelujen

kehittäminen

Organisaatioiden 

toimintamallien

kehittäminen

Kunnossapidon

kehittäminen,

alueurakointi

Katuomaisuuden

hallinta

• Raahe (2012 – 2013)

• Joensuu (2010-2011,2012)

• Hollola (2012)

• Tampereen Infra (2010,2011,2015)

• TEKLI, Oulu (2011)

• Vantaa (2010)

• Kuopio (2010)

• Mäntsälä (2016)

• Kuopio / Kajaani (2016)

• Hämeenlinna (2015)

• Ylöjärvi (2014-2015)

• Joensuu (2012)

• Kajaani (2012)

• Rauma (2010,2011, 2015)

• Kuopio (2010, 2011)

• Kuusamo (2010-2011)

• Vaasa (2009)

• Orimattila (2016)

• Asikkala (2016)

• Hollola (2015)

• Jämsä (2014, 2015)

• Jyväskylä (2011-2012)

• Rauma (2012)

• Raahe (2011)

• Asikkala (2016)

• Kannus (2014-2015)

• Vaasa (2014-2015)

• Oulu (2014, 2015)

• Tornio (2013)

• Raahe (2013)

• Raahe (2013)

• Hollola (2012)

• Joensuu (2011)

• Lahti (2010)

• Ylivieska (2011)

• Ylivieska (2011-2012)

• Akaa (2011)

• Vaasa (2010)

• Kuopio (2008, 2012)

• Kittilä/Levi (2009)

• Espoo (2008)

• Kuntaliitto (2008)



Navico, yhteiskunnallinen yritys. Vaikuttavuutta yli 

hallintorajojen



Nykyinen päätöksenteko, suunnittelu, toteutus ja 

vaikutustarkastelu



Kouluverkkoa koskevien päätösten vaikutus lasten ja nuorten 

mielenterveyteen

WILLIAM (7) KÄVELEE KOULUUN SAMUEL (7) VIEDÄÄN AUTOLLA KOULUUN

Kuvat: Daniel Sauter



Prosessit ja ydinosaaminen

RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON 
PROSESSI

Kokonaistaloudellisesti tehokas

Kuntalaiset
hyvässä

kunnossa

Rakennettu infra 
hyvässä kunnossa

HYVÄSSÄ
KUNNOSSA

Läpinäkyvä ja osallistava

RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON 
PROSESSI

Luovutettavien 
tonttien määrä

Taloudelliset 
säästöt

Kunnan yritykset 
hyvässä iskussa

Strateginen suunnittelu

Vaikuttavuuden arvioinnin osaaminen

Tuottavuuden uudet mittarit

Asiakaspalautesystematiikka

Omaisuuden hallinta

Avoin data, teknologian hyödyntäminen

Tavoitteiden siirtäminen hankintoihin

Markkinoiden kehittäminen

Johtaminen



Fiksut hankinnat…. 

Fiksua olisi….

• Laatia palvelu- ja hankintastrategiat

• Laittaa paukkuja tilaajaosaamiseen ja sen kehittämiseen

• Painottaa laadun osuutta aidosti

• Kehittää hankintoja ja hankintaosaamista yhdessä eri

osapuolten kanssa

• Käyttää samanlaisia asiakirjoja ja pelisääntöjä

Vielä fiksumpaa olisi….

• Laittaa koko prosessin yläpää kuntoon!

• Hankkia palvelua suoritteiden sijaan 

• Siirtyä määrien mittaamisesta vaikuttavuuden mittaamiseen 

• Päästä aitoon kumppanuuteen



Veropalauma



Laatulupausmenetelmä by Navico

Laatulupaus   

Valmistelu Kilpailutus Toteutus

Keventäminen
Laatupisteytys jää pois

Tulos tiedossa tarjousten

jättöpäivänä

Läpinäkyvyys
Tarjoaja antaa itselleen

laatupisteet

Vaiheiden sitominen yhteen
Laatulupaukset bonuksien ja sanktioiden määräytymisperuste

Tarjoaja tuottaa tietoa laatupulausten täyttymisestä

Yhteismitalliset arviointiperusteet
Laatulupausmittaristo

Mittaristo räätälöitävissä miltei mihin tahansa hankintaan
Tilaaja päättää käytettävän mittariston ja painotukset



timo.perala@navico.fi 
timo.perala@wintercycling.org 

www.navico.fi 
www.wintercycling.org

@ibikeoulu
@Tinkerlmatz

KIITOS!


