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TERVETULOA TILAISUUTEEN -
JÄTELAKIUUDISTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

KUNNALLISEN JÄTEHUOLTOYHTIÖN NÄKÖKULMASTA

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy



OHJELMA
14.00 Tervetulosanat ja jätelakiuudistuksen pääasiallinen sisältö kunnallisen jätehuoltoyhtiön näkökulmasta

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy

14.30 Miten jätelakiuudistus muuttaa asukkaiden jätehuoltoa Salpakierto Oy:n toimialueella 
palvelupäällikkö Tero Salo, Salpakierto Oy

15.10 Ladecin palvelut yrityksen liiketoiminnan tukena
liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

15.30 Yhteistyöllä yritysmyönteisiä ja onnistuneita jätealan hankintoja
toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät
järjestöpäällikkö/hankintaneuvoja Jenni Vesanen, Päijät-Hämeen Yrittäjät 

15.55 Tilaisuuden päätesanat

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy

16.00 Tilaisuus päättyy



TILAISUUDEN TOIMINTAOHJEET

• Osallistujien mikrofonit on suljettu automaattisesti

• Kysymysten esittäminen
1) Esittäjä vastaa kysymyksiin esityksen loputtua
2) Kysymyksiä voi esittää chatissa tai esityksen jälkeen nostamalla käden

• Vastaukset kysymyksiin viedään myös Salpakierron nettisivulle

https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/

https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/


JÄTELAIN KESKEISIMMÄT MUUTOKSET
1. Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet kiristyvät

• Bio- ja pakkausjätteiden (muovi, kuidut, pienmetalli, lasi) keräys 5 huoneiston kiinteistöille taajamissa
• Biojätteen erilliskeräys kaikille vähintään 10 000 as taajamissa
• Muut kiinteistöt kilomäärien mukaan 

2. Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia tai suppeampia erilliskeräysvelvoitteita

• Suppeampi erilliskeräysvelvoite voidaan määrätä määräajaksi enintään 5 vuodeksi kerrallaan edellytysten 
täyttyessä

• Jätehuoltomääräyksillä voidaan antaa sitovia tai vapaaehtoisuuteen perustuvia määräyksiä

3. Kaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittain
• Bio- ja pakkausjätteet, pienmetalli sekä jätehuoltomääräyksillä määrättävät erilliskeräysvelvoitteet kunnille
• Sekajäte sekä sako- ja umpisäiliölietteet mahdollisuus päättää kiinteistönhaltijan järjestämästä 

kuljetuksesta



MUUTOSTEN AIKATAULU
Muutos Siirtymäaika

Bio- ja pakkausjätteiden sekä pienmetallin erilliskeräys alkaa
5 huoneiston kiinteistöillä 200 asukkaan taajamissa

Biojäte 1.7.2022 
Pakkausjäte ja pienmetalli 1.7.2023 

Biojätteen erilliskeräys alkaa
Kaikilla kiinteistöillä 10 000 asukkaan taajamissa

Biojäte 1.7.2024

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetus kunnan kilpailuttamaksi alkaa Pakkausjäte 1.7.2023
Biojäte 19.7.2023 – 19.7.2024



MUUN KUIN ASUMISESSA SYNTYVÄN JÄTTEEN 
ERILLISKERÄYKSEN VELVOITERAJAT

• Vna jäteistä 22§
1) Biojäte vähintään 10 kg viikko
2) Muovi- ja kartonkipakkausjäte vähintään 5 kg viikko 
3) Lasipakkausjäte vähintään 2 kg viikko 
4) Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte vähintään 2 kg viikko



YHTEISTYÖ ONNISTUMISEN 
EDELLYTYKSENÄ



MARKKINAVUOROPUHELUN TAVOITE
- YHTEISTYÖ URAKOITSIJOIDEN KANSSA -
• Kertoa urakoitsijoille Salpakierron suunnitelmista ja ajatuksista kuljetusten 

järjestämisessä

• Käydä keskusteluja ja kuunnella urakoitsijoiden näkemyksiä

• Löytää parhaat ratkaisut kuljetusten järjestämisessä

• Kilpailuttaa kuljetukset siten, että kuljetukset ovat toimiva kokonaisuus

• Tehdä urakoista urakoitsijoita kiinnostavia

• Tehdä muutos asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman sujuvaksi ja 
huomaamattomaksi



MARKKINAVUOROPUHELU 
- YHTEISTYÖ URAKOITSIJOIDEN KANSSA -

• Markkinavuoropuhelun vaiheet:
1) 1. tilaisuus: yleiskatsaus lakimuutokseen, prosessin eteneminen, alustava suunnitelma 

miten kilpailutukset ja kuljetusten aloitus tullaan tekemään
2) Kysely urakoitsijoille urakka-alueista, kalustosta, työvuoroista jne.
3) Keskusteluja eri urakoitsijoiden kanssa
4) 2. tilaisuus: urakka-alueiden läpi käynti ja palvelukokonaisuudet -> kommentit
5) Keskusteluja eri urakoitsijoiden kanssa
6) 3. tilaisuus: Lopullisten urakka-alueiden ja suunnitelmien läpikäynti
7) Viimeinen vaihe: Kilpailutus



KYSYMYKSIÄ?



MITEN JÄTELAKIUUDISTUS MUUTTAA ASUKKAIDEN 
JÄTEHUOLTOA SALPAKIERTO OY:N TOIMIALUEELLA

palvelupäällikkö Tero Salo, Salpakierto Oy



SISÄLTÖ

1. Vaikutukset asukkaiden jätehuoltoon
2. Suunnittelun eteneminen ja vaiheet
3. Urakoista yleisesti
4. Kysely



VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN 
JÄTEHUOLTOON 1/3
• Asumisen ja kuntien palvelutoiminnan biojätteen, kartongin, muovin lasin ja metallin kuljetukset siirtyvät 

Salpakierron hoitoon vuosien 2022-2024 välillä

 Urakan alettua asukas ei enää tilaa palvelua em. jakeille suoraan kuljetusyrityksiltä  tilaus Salpakierrolle

o Urakka-aluesuunnittelu- ja kilpailutus Salpakierron hoidettavaksi  Urakkakilpailu vähintään vuosi 
ennen tyhjennysten aloitusta

o Astiat tyhjentää kilpailutuksen voittanut yritys urakkakauden ajan 

o Tyhjennyspalveluiden hinnoittelu perustuu jatkossa jätetaksaan

 Asiakaspalvelu  tyhjennyspalveluiden tilaus ja päivittäiset asiat Salpakierron asiakaspalvelun kautta

 Asiakaslaskutus Salpakierron kautta

 Astiahuolto  astiat osana tyhjennyspalvelua ja -hintaa toimitettuna kiinteistöille (astian omistaja 
Salpakierto)



VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN 
JÄTEHUOLTOON 2/3
• Lisäksi Salpakierto hoitaa

 Urakanaikaisen kuljetusten kehittäminen yhteistyössä kuljetusyritysten kanssa

 Urakkavalvonnan eli palveluiden laadunvalvonnan ja palautekäsittelyn

• 1.7.2022: Biojätteen lajitteluvelvollisuus laajenee koko alueella viiden tai useamman huoneiston kiinteistöille

 Heinolan ja Orimattilan taajamissa Salpakierron urakoissa keräys laajenee 5-9 huoneiston kiinteistöille, 

joilla keräystä ei vielä ole ja kiinteistöllä ei kompostoida  Täydentävä astiajakelu aloituksen yhteydessä

 Muissa kunnissa kiinteistöt huolehtivat itse velvollisuuden täyttämisestä



VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN 
JÄTEHUOLTOON 3/3
• 1.7.2023 Salpakierto voi aloittaa kartongin, muovin lasin ja pienmetallin kuljetukset viisi huoneistoa tai suuremmista 

kiinteistöistä (yli 200 asukkaan taajamat)  siirto suorista sopimuksista kuntaurakoihin kun urakka alkaa

• 19.7.2023: Salpakierto voi aloittaa biojätteen kuljetukset viisi huoneistoa tai suuremmista kiinteistöistä (yli 200 asukkaan 
taajamat)  siirto suorista sopimuksista kuntaurakoihin kun urakka alkaa

 Useiden urakoiden aloitus samaan aikaan heinäkuussa ongelmallista  aloitusten porrastaminen pidemmälle 
aikavälille suunnitteilla

 Urakoiden aloitusta edeltää täydentävä astiajakelu  astiat lajitteluvelvollisille kiinteistöille, joilla ei niitä vielä ole

• 19.7.2024: Biojätteen lajitteluvelvollisuus laajenee 10000 asukkaan taajamiin kaikille asuinkiinteistöille, jotka eivät ole 
tehneet kompostointi-ilmoitusta. Biojätteen kuljetukset on viimeistään aloitettava Salpakierron toimesta.

 Lahden, Hollolan ja Heinolan taajamat (alustavasti)

 Mittava astiajakelun tarve em. alueilla ennen tyhjennysten aloitusta 
o Astiamallia ei vielä päätetty



SUUNNITTELUN ETENEMINEN JA VAIHEET 1/2

• Syksy 2021 – kevät 2022: Alustavan palvelurekisterin ja kuljetusten kilpailutusmateriaalien 

laatiminen

 Pohjana tyhjennysmäärille jätehuoltoviranomaiselta saadut kiinteistöjen 

palvelutiedot ja arviopalvelut eri kokoisille kiinteistöille, joilla palveluita ei vielä ole

 Keskustelut kiinnostuneiden yritysten kanssa urakkakilpailujen sisällöistä



SUUNNITTELUN ETENEMINEN JA 
VAIHEET 2/2
• Urakkakilpailut keväällä 2022

 Lisää tietoa aikataulusta ja sisällöistä suunnittelun ja vuoropuhelun edetessä

• Palvelurekisterin korjaukset ja päivitykset kevät 2022 eteenpäin

 Kyselyt isoille kiinteistönomistajille ja kuljetusyritysten rekisterit

 Asukkailla, isännöitsijöillä ja kiinteistönomistajilla mahdollisuus tarkistaa ja korjata 

palvelusisältöä ennen astiajakelua ja kuljetusten aloitusta (sähköinen asiointi)

• Täydentävän astiajakelun suunnittelu syksy 2022 ja kevät 2023



URAKOISTA YLEISESTI 1/2

• Suunnittelu vasta aluillaan ja pohjatietoja kasataan

• Lainsäädännössä on asetettu määrällinen velvoite, että uusista julkisista raskaiden ajoneuvojen 
palveluhankinnoista tulee olla puhtaita 9 % ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 15 % vuodesta 2026 alkaen 
osassa kuljetuskilpailutuksia tullaan edellyttämään biopolttoaineen tai kaasun käyttöä

• Alustava ajatus on, että jätelajit tullaan kilpailuttamaan jätelajikohtaisesti ja keräysmenetelmän 
mukaan (lasi ja pienmetalli luultavasti poikkeuksena samassa urakassa)

 Myös pieninä määrinä esiintyviä keräysvälineitä mahdollisesti yhdistetään samaan urakkaan 
useammasta jätelajista (mm. nosturityhjennettävät säiliöt)

• Ennen urakoiden aloituksia tullaan tekemään mittavia, täydentäviä astiajakeluja, joilla myös puuttuvat 
kiinteistöt saadaan lajittelun piiriin  oma kilpailutuksensa astiahuollosta (arvio kevät 2023)



URAKOISTA YLEISESTI 2/2

• Kuljetusten aloittaminen vaatii myös selvityksen eri kunnissa käytettävistä jätehuollon lukituksista
 Pyrkimys eroon suorista kiinteistöjen jätetilojen avaimista
 Selvitetään mahdollisen uuden jätehuoltosarjan perustamisen tarve
 Vaatii myös jätehuoltomääräysten tarkentamista jätehuoltoreitin lukitsemisen osalta



KYSELY ALUEEN YRITYKSILLE

• Osallistuville yrityksille tulee myöhemmin linkki kyselyyn, jossa kartoitetaan 
urakkakilpailuihin liittyviä yksityiskohtia ja ajatuksia

• Samalla tiedustellaan halukkuutta jatkokeskusteluihin ja yhteyshenkilöä



KYSYMYKSIÄ?



LADECIN PALVELUT YRITYKSEN 
LIIKETOIMINNAN TUKENA

liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja, 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy



SINUA JA 
YRITYSTÄSI 
VARTEN

1.8.2021



MIKÄ LADEC?

 Olemme Lahden seudun kuntien 
omistama elinkeinoyhtiö.

 Autamme toiminta-alueemme 
yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen 
perustamiseen, kasvuun ja 
kehittämiseen liittyvissä asioissa.

 Kehitämme ja markkinoimme 
Lahden seutua yritysympäristönä.



PALVELEMME 7 KUNNASSA
ASUKKAITA
200 000 Päijät-Hämeessä
180 000 LADECin toiminta-alueella
120 000 Lahdessa

YRITYKSIÄ
12 600 Päijät-Hämeessä
11 000 LADECin toiminta-alueella

7 100 Lahdessa
Lähde: Tilastokeskus / Kuntien asukasluku 31.12.2020 ja 
kunnittainen toimipaikkalaskuri 15.2.2021



MIKSI LADEC ON OLEMASSA?

LADEC auttaa 
uusia yrityksiä syntymään
sekä olemassa olevia 
yrityksiä uusiutumaan, 
kehittymään, kasvamaan
ja sijoittumaan 
Lahden seudulle.

Näin 
alueelle 

syntyy uusia 
työpaikkoja 

ja kunnat 
saavat 

verotuloja.

Päämääränä 
on pitää 

Lahden seutu  
elinvoimaisena 

ja asukkaat 
hyvinvoivina.



Lahden seutu on 
Suomen paras
yritysten
toimintaympäristö.

VISIO



1. Neuvonta- ja 
kehittämispalvelut 
yrityksille ja 
yrittäjiksi aikoville

2. Yritysympäristön 
kehittäminen

KAKSI PÄÄTEHTÄVÄÄ



NEUVONTA- JA 
KEHITTÄMISPALVELUT
YRITYKSILLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVILLE



AUTAMME JA NEUVOMME 
YRITYKSEN PERUSTAMISESSA
JA ENSIASKELEISSA
 Yrittäjäominaisuuksien ja liikeideoiden 

testauksessa.
 Liiketoimintasuunnitelman työstämisessä.
 Kannattavuuslaskelmissa.
 Perustamistoimenpiteissä.
 Viranomaisasiointiin liittyvissä asioissa.
 Asiantuntijatapaamisissa.
 Rahoituksen ja tukien kartoituksessa.
 Oman jaksamisen haltuunotossa.



AUTAMME KASVAMAAN 
JA UUDISTUMAAN

 Tuemme kaikissa elinkaaren vaiheissa, 
koosta tai toimialasta riippumatta.

 Autamme tunnistamaan kehitystarpeita 
ja hyödyntämään ulkopuolisia 
kumppaneita: palvelutarjoajat, 
sijoittajat, julkiset yrityspalvelut, 
korkeakoulut.

 Teemme julkista palvelutarjontaa 
helpommin hyödynnettäväksi.



- RAHOITUSNEUVONTA -

 Kehitysprojektien ja investointien suunnittelu, 
budjetointi ja tarvittavan rahoituksen hakeminen

 Julkisten tukien hyödyntäminen: Team Finland ja EU
 Talouden suunnittelu ja seuranta
 Kannattavuus, kassavirrat ja velkahaasteet
 Käyttöpääoma: lisääminen ja vapauttaminen
 Pääomarahoitus ja pääomasijoitukset 

(yhteydet Fibaniin ja muihin sijoittajiin)



- UUSILLE MARKKINOILLE -

 Kotimaassa: Kilpailuedun kirkastaminen, 
erottautuminen, omistajanvaihdokset

 Ulkomaille: Kansainvälistymisvalmiudet, 
toimenpiteiden suunnittelussa avustaminen

 Venäjälle: Erityisesti teolliset tuotteet
 Lähi-itä, Japani ja Kiina: Lahden seudun 

hyvinvointisektori
 Verkkokauppa



YRITYSYMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMINEN



KUNNAN KEHITTÄJÄKUMPPANI

 Kuntakohtaiset yhteyshenkilöt linkkeinä kunnan, 
yrittäjien ja LADECin välillä.

 Olemme kuntien kumppani elinkeinotoimintaa 
edistävissä kuntakohtaisissa ja kuntien yhteisissä 
kehittämishankkeissa. 
Toimimme hankkeissa asiantuntijoina ja 
autamme kytkemään yrityksiä niihin.

 Markkinoimme ja myymme yhdessä kuntien 
kanssa valittuja yritysalueita.



UUSIEN YRITYSTEN HOUKUTTELU 
LAHDEN SEUDULLE
 Markkinoimme seutua sijoittumiskohteena uusille 

ja laajentuville yrityksille esittelemällä sen etuja 
ja vetovoimatekijöitä yritysympäristönä.

 Kokoamme potentiaaliselle sijoittujalle kattavan, 
yrityksen tarpeet huomioivan ehdotuksen 
sijoittumismahdollisuuksista Lahden seudulle 
ja rakennamme sitä tukevan palvelupaketin. 

 Teemme yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten 
kanssa osaavan työvoiman saatavuuden 
edistämiseksi ja houkuttelemiseksi 
Lahden seudulle. 

www.lahtibusinessregion.fi

http://www.lahtibusinessregion.fi/


YRITYKSET MUKAAN 
JULKISIIN HANKINTOIHIN

 Edistämme paikallisten yritysten mukaan pääsyä 
kuntien hankintoihin ja investointeihin 
mm. varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelun 
avulla.

 Autamme kuntia innovatiivisten ratkaisujen 
hankinnoissa.

 Sparraamme tarvittaessa kuntien hankinta-
prosesseja ja uusien hankintamenetelmien 
käyttöönottoa yritysnäkökulmasta.



 Apua yhteistyökumppanien löytämiseen

 Koulutusta ja sparrausta julkisten hankintojen 

kysymyksiin

 Tietoa yhteistarjousten tekemisestä ja työyhteenliittymien 
muodostamisesta

 Apua sijoittumisessa Lahden seudulle

• Kartoitamme mm. vapaat toimitilat ja 
yritystontit, yhteistyöverkostot sekä rahoitus-
mahdollisuudet investointeihin ja kehittämiseen.

• Autamme henkilökunnan rekrytoinnissa.

SALPAKIERTO OY:N MARKKINAVUOROPUHELU



UUTISIA – TIETOA -
TAPAHTUMAKUTSUJA
 LADEC-uutiskirjeet 

 Lahti Business Region –uutiskirjeet

 www.ladec.fi

 www.lahtibusinessregion.fi

 LADEC somessa: 
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

 ePressi-tiedotteet

https://www.ladec.fi/ladec/uutiskirjeet
https://www.ladec.fi/ladec/uutiskirjeet
http://www.ladec.fi/
http://www.lahtibusinessregion.fi/
https://www.facebook.com/LahdenSeudunKehitysLADEC/
https://www.instagram.com/ladec_ltd/
https://www.linkedin.com/company/ladec/
https://www.youtube.com/channel/UCUPLkV_nmIEkLtSAQnjHtbA
https://www.epressi.com/tiedotteet.html?customer=1134


SÄHKÖISIÄ PALVELUITA 
- HYÖDYNNÄ, OLE HYVÄ!
• Toimitilahakemisto.ladec.fi
• Paikalliset palvelut: localjoe.fi
• Testaa yrityksesi nykytila: myyntikunto.fi
• Lahden seudun yritystapahtumat 

businesseventslahti.fi
• Lahden seudun erityisosaamisaloihin 

liittyvät palveluhakemistot:

https://www.smartlahti.fi/find
https://www.welltechlahti.fi/find
https://toimitilahakemisto.ladec.fi/
http://www.localjoe.fi/
https://myyntikunto.fi/
https://businesseventslahti.fi/
https://www.designlahti.fi/find


PALVELEMME ARKISIN 
KLO 8.30-16.30
 Asiakasneuvontatilamme ja toimistomme 

sijaitsee Lahden Tiedepuistossa,
osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti .

 Palvelemme korona-aikana pääasiassa 
puhelimitse, chatissa ja etäsovelluksien avulla. 
Kasvokkain tapaamiset ovat mahdollisia vain 
ajanvarauksella ja vain etukäteen sovittujen 
henkilöiden kesken. 

 Neuvontaa halutessasi soita 044 702 2700 
tai chattaa!



SOITA JA KYSY LISÄÄ
LADECISTA 

Neuvonta- ja kehittämispalvelut 
Päivi Leppänen | 050 5687 446

Yritysympäristön kehittäminen
Tomi Tura  | 050 3231 050



KIITOS. OTA YHTEYTTÄ!

Essi Artima-Sulkinoja
Essi Artima-Sulkinoja | Yritysympäristön 
kehittäminen
050 4144 095
essi.artima-sulkinoja@ladec.fi

LADEC-palvelunumero 044 702 2700 
ja chat www.ladec.fi palvelevat 
arkisin klo 8.30-16.30 

mailto:etunimi.sukunimi@ladec.fi


KYSYMYKSIÄ?



YHTEISTYÖLLÄ YRITYSMYÖNTEISIÄ 
JA ONNISTUNEITA JÄTEALAN HANKINTOJA

järjestöpäällikkö/hankintaneuvoja Jenni 
Vesanen, Päijät-Hämeen Yrittäjät 

toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, 
Päijät-Hämeen Yrittäjät



• Päijät-Hämeen Yrittäjät haluavat olla 
aktiivisesti mukana yhteistyössä 
Salpakierron ja alan yritysten kanssa

• Tahtotilana olla apuna, kommentoida ja 
vaikuttaa mahdollisimman pk-
yritysmyönteisiin hankintaratkaisuihin ja 
lisätä osallistavuutta ja varmistaa 
markkinoiden toimivuutta

• Julkisissa hankinnoissa liikkuu isot rahat, 
noin 35 miljardin edestä vuosittain

Yhteistyön merkitys



• Fiksua elinkeinopolitiikkaa, aluetaloudellinen vaikutus
 Myönteiset yritysvaikutukset ja osallistavuus 
 Merkitys pk-yritysten kilpailumahdollisuuksille, elinvoimalle ja työllistämiselle 

 Merkitys kuntien elinvoimalle ja työllisyydelle

• Hankintalain tavoite: hankinnat tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten, 
että pk-yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan 
tarjouskilpailuihin
 Hankintojen muokkaaminen sellaiseksi, että yritysten helpompi osallistua  
 Pk-yritysten aktivoiminen jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin
 Julkisten hankkijoiden ja yritysten välisen vuoropuhelun edistäminen

Fiksu hankintaprosessi

Yritysvaikutusten 
arviointi



• Julkinen asiakas on yritykselle vakaa, luotettava 
kumppani: julkinen toimija maksaa laskunsa

• Julkinen asiakas on yritykselle hyvä meriitti ja 
mahdollisuus saada näkyvyyttä potentiaalisessa 
asiakaskunnassa

• Julkinen asiakas kehittää ja haastaa yrityksen
toimintatapoja 

Onnistuneen hankintaprosessin hyödyt yrityksille –
mahdollisuus saada uutta liiketoimintaa ja kehittyä



Ratkaisut onnistuneeseen hankintaan



• Yrittäjäjärjestön hankintaneuvontapalvelu
• TEMin rahoittamaa, Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen toteuttamaa

palvelua
• Neuvontaa sekä yrittäjille että julkisille hankintayksiköille, viestintää 

ja tiedottamista, vaikuttamista kuntiin ja päätöksentekoon
• Kaikille avointa, ei tarvitse olla jäsen
• Tavoitteena paremmat, pk-yritysmyönteiset hankinnat ja enemmän 

tarjoajia

• Jenni Vesanen, jenni.vesanen@yrittajat.fi, 050 576 5503

Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu

mailto:jenni.vesanen@yrittajat.fi


• Yleisen tason neuvontaa ja tukea puhelimella ja sähköpostitse, esim.
• Mistä saan tietoa hankinnoista?
• Miten käytän sähköisiä palveluja ja hakuvahteja?
• Miten hankintaprosessi etenee? Mitä ryhmittymänä tarjoaminen edellyttäisi? Mitä 

tarjouspyynnössä tarkoittaa X? Miten muualla Suomessa tehty? Hankinnasta syytä valittaa –
miten toimin?  

• Hankintatapahtumia yrityksille ja hankintayksiköille yhdessä ja erikseen 

• Tietoa ja käytännön vinkkejä PHY:n kanavissa

• Vaikutuskanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen
• Kerro kokemuksesi ja toiveesi hankintaneuvojalle tai paikallisyhdistykselle 

Hankintaneuvontapalvelun hyöty yrittäjälle



• Hilma haltuun! + muut sähköiset palvelut 

• Seuraa kuntasi nettisivuja, somekanavia, lehtiä 

• Osallistu kunnan yrittäjätilaisuuksiin, verkostoidu, kysy

• Osallistu markkinavuoropuheluihin – vaikuta hyvän hankintaprosessin syntyyn

• Hyödynnä kirjallinen kysymys-vastausaika: kysy epäselvistä asioista, huomauta puutteista tai 
virheistä – sinä olet asiantuntija!

• Hyvä, oikein tehty tarjous: ajoissa, vastaa kaikkeen/vain kysyttyyn, ei omia ehtoja!

• Ole hankkijoiden löydettävissä kilpailutusten välillä: yrityksen nettisivut, yhteystiedot kunnossa

Näin onnistut!



Tarjolla hyödyllinen koulutus!
Uudenmaan Yrittäjät 
järjestää, avoin kaikille! 
Ilmoittaudu viim. 21.9.
https://www.yrittajat.fi/paija
t-hameen-
yrittajat/a/tapahtumat/6537
87-julkiset-hankinnat-
haltuun-ja-helposti-hilmaan

https://www.yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/a/tapahtumat/653787-julkiset-hankinnat-haltuun-ja-helposti-hilmaan


• Suomen Yrittäjien Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas
https://www.yrittajat.fi/opas/yrityksille-bisnesta-hankinnoista-611921

• Yrittäjät.fi-sivuston hankintatietoa
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat-316333

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY https://www.hankinnat.fi/

• Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu
https://www.yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/a/jasenedut-ja-
palvelut/neuvontapalvelut/hankintaneuvonta-556554#

Tietolähteitä ja neuvontaa

https://www.yrittajat.fi/opas/yrityksille-bisnesta-hankinnoista-611921
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat-316333
https://www.hankinnat.fi/
https://www.yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/a/jasenedut-ja-palvelut/neuvontapalvelut/hankintaneuvonta-556554




KYSYMYKSIÄ?



TILAISUUDEN PÄÄTESANAT

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy



TILAISUUS PÄÄTTYY

KIITOS MIELENKIINNOSTA!
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