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REVI TÄSTÄ.
Rahat tiukilla? Valtuustoihin etsitään nyt ratkaisijoita. Ota talteen ja taittele
taskuusi infrarakentajien rohdot
talousahdinkoon. Jos kaipaat
vielä väkevämpää, lue
infra.fi/resepti.

=
www.infra.fi/resepti

Infra iskukuntoon
Inventoi infra. Ala lyhentää väylien ja
teknisten verkostojen korjausvelkaa.
Edistä investointeja, jotka
mahdollistavat kasvun
ja hyvinvoinnin.

1. Pane infra iskukuntoon

2. Ota hankinnat haltuun

3. Väännä tehot tappiin

Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja
menestymään? Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä
kiinnostavia sijainteja hyvien yhteyksien ääreltä?

Kuka kunnassasi tekee miljoonahankintoja ja
millä osaamisella? Tiedostetaanko teillä hankinta
osaamisen strateginen rooli?

Tuottaako kuntasi yhdyskuntatekniset palvelut
nyt taloudellisimmalla mahdollisella tavalla?

Laadukkaat tekniset verkostot sekä hyvät väylät ja
joukkoliikenneratkaisut houkuttelevat ympärilleen
asuntoja ja yritystoimintaa.

Yhdyskuntatekniikan hankinnoilla vaikutetaan pitkään
kunnan menestymis- ja kasvusuunnitelmiin. Isoja väylähankkeita, elintärkeää teknistä verkostoa tai korjausvelkaa ei hoideta otona mustekynätilausten ohessa.

Kun palvelut toteutetaan kunnan omana työnä, henkilöstö- ja konemäärä on vakioitu, vaikka käyttötarve
vaihtelee. Vaihtoehtona on hankkia palvelua markkinoilta vain tarpeeseen. Julkisen ja yksityisen tahon yhteistyömalleja riittää. Infratyö ei katoa kunnasta ikinä.

Ota kumppanit tueksi. Kehitä ja yhtenäistä hankintoja
muiden kuntien ja alan yritysten kanssa, kerää palautetta.
Huolehdi, että tilaajilla on hyvä markkinatuntemus ja käytössä oikeat asiakirjamallit. Kun paikallismarkkinat toimivat, osaajat ovat lähellä ja kunnan verokertymä paranee.

Vapauta omiin koneisiin, halleihin ja henkilöstöön
sidottua kunnan rahaa hyödyllisempään käyttöön.
Osta palvelua joustavasti alueesi yrityksiltä ja säästä
miljoonia. Kuntasi saa samalla käyttöönsä markkinoiden tehokkaimmat tekniikat ja toimintatavat.

Missä teillä mennään?

Missä teillä mennään?

a) Kesäteekkari nää on ruukannu tilata. Kaikki on
saatu menemään mitä on budjetoitu.
b) Kehitämme hankintaosaamistamme jatkuvasti, se
on selvä. Missä voisimme vielä parantaa?

a) Ite ollaan aina kaikki tehty ja maan parhaita ollaan!!
b) Paras palveluntuotantotapa voittakoon. Tärkeintä
on täyttää kuntalaisen ja elinkeinoelämän tarpeet.

Inventoi infra. Kun tiedät riittävästi, toimi. Ota yhdyskuntatekniikan korjausvelka hallintaan. Vie eteenpäin
investointeja, jotka mahdollistavat kasvun ja hyvinvoinnin.

Missä teillä mennään?
a) No meillä on tämä motto, että päivä kerrallaan, ja
huomenna uusi yritys.
b) Jos väylät tuovat veroeuroja ja uusia asukkaita,
HAE APUA.
niin kyllä kiitos: pistetään
Pidä huolta kunnastasi, älä
infra töihin!
hyväksy a-vastauksia! Miten infra
pistetään töihin, luomaan verotuloa
ja sujuvaa arkea? Kokosimme
parhaat rohtomme nettiin:
Infra.fi/resepti

Hankinnat haltuun
Kehitä ja yhtenäistä hankintoja
yhdessä kumppanien kanssa.
Huolehdi, että hankintavastaavilla on
hyvä markkinoiden tuntemus
ja oikeat asiakirjamallit.

Tehot tappiin
Nitistä tyhjäkäynti. Osta vain tarpeeseen,
alueen osaavia yrityksiä hyödyntäen.
Julkisen ja yksityisen tahon
yhteistyömalleja riittää.
Infratyö ei katoa ikinä.

