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    Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet 

     ja toimenpiteet 

 

Sisältö: 

 

• Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista 

 

• Eri tilaajatahojen esittämät, omaa tilaajatoimintaa koskevat 

kehittämistarpeet 

 

• PK -yritysten esittämät tilaajatoimintaa koskevat kehittämistarpeet 

 

• PK -yritysten esittämät yritystoimintaympäristöä koskevat 

kehittämistarpeet 

 

• Alustavat toimenpide-esitykset 

      



 

 

  Haastatellut tilaajatahot 

27 kuntaa 

• 12 Pohjois-Pohjanmaalla, 4 Kainuussa ja 4 Lapissa 

• 3 Pohjois-Ruotsin kuntaa 

 

Valtionhallinnon organisaatiot 

• 2 ELY –keskusta  

• Liikenneviraston Radanpitoyksikkö 

 

Teollisuusyritykset 

• 3 teollisuusyritystä  

 

Kaivosyritykset 

• 4 kaivosyritystä 



  

Kuntien esittämät omaa tilaajatoimintaa koskevat  

kehittämistarpeet 
    

• Henkilöstön määrä vähenee, henkilöstöä koulutetaan moniosaajiksi 

• Jonkin suuruinen oma tuotanto halutaan säilyttää 

• Tilaajaresurssit halutaan turvata ja jopa vahvistaa 

• Laadun merkitystä halutaan painottaa nykyistä enemmän, kannusteiden 

käyttöä lisätään 

• Sähköiseen hankintaprosessiin mennään entistä enemmän 

• Valmistaudutaan tietomallien käyttöön rakentamisessa  

• Urakoiden valvonta säilyy pääosin kunnan omalla työnjohdolla                            



  

Valtionhallinnon organisaatioiden omaa tilaaja- 

toimintaansa koskevat kehittämistarpeet 

 

• Todennäköisesti POP ELY:n ja Lapin ELY:n hankintayksiköt yhdistetään 

• Toiminnan sähköistäminen näyttäytyy entistä selvemmin asiakirjoissa 

• Kanssakäymismallin kehittäminen 

• Maakunnalliset PK – yritykset mukaan kilpailuun hankintamuotojen ja 

volyymien avulla 

• Päällyste ja siltaurakoita ei ole mielekästä pilkkoa pieniksi palasiksi 

• 2015 rautatiealan neuvottelukunta Liikenneviraston ja Infra ry:n kanssa 

• Liikennevirastossa kehitetään jatkuvasti rautateiden rakentamisen ja 

kunnossapidon hankintaa 



 

Teollisuus- ja kaivosyritysten omaa tilaaja- 

toimintaansa koskevat kehittämistarpeet 

 

• Oman infrapuolesta vastaavan henkilöstön määrä pysyy nykyisellään 

• PK-yrityksillä on vaikeuksia päästä pääurakoitsijan rooliin 

maarakennuspuolella, koska niillä ei ole välttämättä varaa investoida 

vaadittavaan kalustoon 

• Ideaalitilanteessa toimittaisiin paikallisten yritysten kanssa, joilla olisi 

riittävästi resursseja vastata isompiin kokonaisuuksiin 

 



 
  
PK –yritysten esittämät tilaajatoimintaa koskevat  
kehittämistarpeet 

• Tarjouspyyntöasiakirjojen yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen 

• Tarjousvaiheeseen liitettyjen suunnitelmien taso on heikentynyt 

• Urakoiden laajuus ja tarjousasiakirjoihin sisällytetyt vaatimukset eivät saisi 

olla sellaisia, että ne sulkevat pois PK –yritykset 

• Valvontaa tulisi yhtenäistää, osaaminen ja päätöksentekokyky keskeistä 

• Urakoitsijan pitäisi päästä vaikuttamaan suunnitteluun ja tehtäviin 

ratkaisuihin nykyistä enemmän 

• Pääurakoitsijan asema ja rooli aliurakoitsijaan nähden on liian vahva, 

kirikierrokset tyypillinen tapa kilpailuttaa aliurakoitsijoita 

 

 



 
  
PK –yritysten esittämät yritystoimintaympäristöä   
koskevat kehittämistarpeet 
 

• Byrokratian vähentäminen on keskeisintä 

• Laatubyrokratian järkiperäistäminen ja keventäminen 

• Työllistämisestä tulisi tehdä helpompaa ja halvempaa 

• Verottajasta yritystoiminnan mahdollistaja 

• Riskit ja vastuut kunnossapidon urakoissa liian suuret PK – yrityksille 

 

 

 



  

Alustavat toimenpide-esitykset 

 

1. Infrahankintaresurssit ja –osaaminen  

• Pienten kuntien yhteisten hankintaelinten/-organisaatioiden 

perustaminen 

• Osaavien tilaajaresurssien turvaaminen  

2. Tarjouspyynnöt, tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat                                  

• Asiakirjojen yhtenäistäminen                                                                             

• Kannusteiden käytön lisääminen, laadun merkityksen painottaminen    

• Asiakirjat lyhyempiä ja yksinkertaisempia 

• Lomakautena ei tarjouspyyntöjä 

• Tilaajan lisätietojen antaja ei saa olla lomalla tarjouslaskennan aikana 

 



  

Alustavat toimenpide-esitykset 

 

3.  Urakoiden valvonta 

• Valvontaa tulisi yhtenäistää ja järkeistää 

• Valvojilla pitää olla riittävästi valtaa tehdä päätöksiä 

• Valvojilla  tulee olla riittävästi käytännön kokemusta 

• Konsulttien valvonnassa ongelmia 

4. Riskien jako 

• Tilaajan ja pääurakoitsijan välillä 

• Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä 

 

 



  

Alustavat toimenpide-esitykset 

 

5. Urakkamuodot ja kilpailuttaminen 

• PK – yritykset mukaan kunnossapidon alueurakoihin 

• Sisääntulourakat 

• Aliurakoiden kilpailutus terveelle pohjalle, ei kirikierroksia 

• Aliurakoitsijan aseman vahvistaminen 

6. Sähköinen toimintamalli 

• Perustoimintojen omaksuminen 

• Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

 



  

Alustavat toimenpide-esitykset 

 

7. Yritystoimintaympäristön parantaminen 

• Työllistämisestä tulee tehdä helpompaa ja halvempaa. Uusien 

työntekijöiden palkkaamiskynnys on korkea  

• Verotuskäytäntöjen kehittäminen siten, että verottaja olisi 

yritystoiminnan mahdollistaja  

• Lupaprosesseja tulisi voida keventää ja nopeuttaa  

• Byrokratian vähentäminen on tärkeää 

 


