
Arvoisa kuntapäättäjä, 

Yhdyskuntateknisten urakoiden hankintaosaaminen säilytettävä kunnissa 

Monet kunnat ostavat teknisen toimen töitä omilta tuotanto-organisaatioiltaan tai ulkopuolisilta 

urakoitsijoilta. Osalla kunnista palvelujen ostaminen toimii urakoitsijoiden näkökulmasta hyvin, osalla 

heikommin. Nykyään on nähtävissä myös kehitys, jossa konsulttiyritykset valmistelevat ja valvovat tekniset 

urakat ja palvelut. 

Konsulttiyritykset kilpailutusprosessia yksinkertaistaakseen ja nopeuttaakseen asettavat liikevaihto- ja 

referenssivaatimukset niin korkealle, että vain harvat ja ainoastaan isot yritykset pystyvät ne täyttämään. 

Näin tullaan hiljalleen vaikeuttaneeksi pienten paikallisyritysten mahdollisuuksia osallistua maa- ja 

vesirakentamisen urakointiin alueillaan. Tilaajina kaupungit ja kunnat muokkaavat merkittävästi 

maarakennusalan alueellisia markkinoita. Ylimitoitetut liikevaihto- ja referenssivaatimukset ohjaavat 

huomattavasti markkinoiden kehitystä. 

Koneyrittäjät ry ja INFRA ry muistuttavat, että urakan kokoon nähden ylisuuret vaatimukset ovat pitkällä 

aikajänteellä kuntien ja kaupunkien kannalta riski.  

Kohtuuttomat vaatimukset karsivat markkinoilta pois pienyrityksiä ja maarakennusalan työt keskittyvät. 

Keskittyneillä markkinoilla kilpailu urakoista vähenee ja hinnat tilaajalle kallistuvat. Paikalliset pienemmät 

yritykset pakotetaan aliurakoitsijoiksi tai lopettamaan toimintansa niiden toiminnan kehittymisen estyessä. 

Kuntien elinkeinoelämä kuihtuu ja kunta menettää paikallisten yritysten sille tuottamia verotuloja ja 

työpaikkoja. 

On tärkeää, että kunnilla itsellään säilyy hyvä hankintaosaaminen ja tekninen kyky hankintapyyntöjen 

tekoon. Asiansa osaavilla ihmisillä on hyvä käsitys alueensa markkinoista, ja he pystyvät kilpailuttamaan 

hankinnat siten, että markkinat pysyvät avoimina pienemmillekin yrityksille. 

Etenkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että myös pienet paikallisyritykset pääsevät 

tarjoamaan osaamistaan kilpailutuksissa. 

Kuntien tueksi ja tilaajaosaamisen säilyttämiseksi olemme yhdessä Kuntaliiton, kuntien edustajien ja  

Rakennustiedon kanssa alkaneet laatia ohjetta ja malleja pienten yhdyskuntateknisten urakoiden 

kilpailuttamiseen. Tavoitteena on edistää paikallisten yrittäjien pääsyä mukaan urakkakilpailuihin. 

Koneyrittäjät ry ja INFRA ry ovat mielellään mukana kuntien markkinavuoropuheluissa sekä kehittämässä 

kuntien ja kaupunkien kanssa syrjimättömiä markkinoita, joissa kaiken kokoiset yritykset menestyvät. 

Kunnioittavasti,   

   

Matti Peltola    Paavo Syrjö 

toimitusjohtaja   toimitusjohtaja 

Koneyrittäjät ry   INFRA ry 

 

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. 

www.koneyrittajat.fi 

INFRA ry:n jäsenyritykset rakentavat ja pitävät kunnossa väylät ja yhdyskuntatekniikan. Olemme osa 

Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. www.infra.fi 
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