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TÄMÄ KYSYMYS ESITETTIIN VUONNA 2015! 
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Onko markkinoilla  

halukkaita toimijoita? 

Markkinakartoitus:  
 

 Info tilaisuus 19.4.2017 (8 yritystä) 
 

 Markkinakartoitus: neuvottelut (6 yritystä) 
 

 Päätös hankkeen eteenpäin viemisestä!                  
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EU:n kynnysarvon ylittävä hankinta 
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Markkinakartoituksen hyödyt: 

+ Varmistaa kilpailutuksen onnistuminen 
 

+ Antaa enemmän tietoa myös tarjoajille,  
   mahdollisuus kysymyksiin/vastauksiin 
 

+ Voidaan käydä ”vapaammin keskustelut”,   
   koska ei vielä olla kilpailutuksen sisällä 
   (hankintalain velvoitteet, liikesalaisuudet pysyvät) 
 

+ ketkä kiinnostuneet? (Yrittäjät: mitkä ovat  
   minun vahvuuteni alalla? Mitä pitää kehittää tulevaisuutta  
   ajatellen)                
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Hankinnan valmistelu 
Kilpailutetaan kuntien vastuulle kuuluvan jätehuollon operatiivisten  
tehtävien hoitaminen, poislukien sako- ja lietekaivolietteet sekä  
Viranomaistyö (perustetaan Lakeuden EKO).  
 

      KILPAILUTUKSEN TAVOITTEET:  
 

 Nostaa palvelutasoa 

 Hyödyntää digitalisaatiota 

 Nostaa kierrätysastetta, (etusijajärjestys) 

 Siten, ettei jätehuollon kustannukset nouse 
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Selvittämättömät asiat? 

 Palveluiden järjestäminen alueella käytännössä?  
 Miten parannetaan lajittelua ja jätteen laatua? 
 Miten nostetaan kierrätysastetta? 
 Tasavertaisuuden säilyminen alueella? 
 Sopimuksen kesto? 
 Rahoitusmalli: viranomaistyön tuloutus? 
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SAADAAN AIKAAN MYÖS PAREMPI SOPIMUS! 
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Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Neuvottelumenettelyn käytön perusteina: 
 

1) Tarpeita ei voi täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukauttamatta. 
2) Hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja. 
3) Erityiset syyt tai riskit liittyen hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen tai  
     oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon. 

 

”Neuvotteluiden tarkoituksena on saada tehtyä lopullinen tarjous!” 
 

- Etsitään paras mahdollinen ratkaisu hankinnan toteuttamiseen 
- Karsitaan/rajataan toteutusvaihtoehdot, jotta tarjouksien  
    vertailu onnistuu varmasti (luottamus hankintatahon ja  
     tarjoajien välillä) 
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Kun valmista ratkaisua ei ole markkinoilla (vrt. neuvottelumenettely) 



Kilpailutuksen kulku 

 Kutsu ilmoittautua tarjouskilpailuun 6/2017 (5 yritystä) 
 
 

 Kaksi neuvottelukierrosta:  
 1. Liminka/skype 
 2. Kirjallinen 
 
 

 Lopullinen tarjouspyyntö l0/2017 (3 yritystä) 
 
 

Hankintapäätös 11/2017 
 
 

Hankintasopimus 1/2018 
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www.lakeudeneko.fi 

1.1.2019 

Jätehuollon  

palvelusopimus 
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http://www.lakeudeneko.fi/


Yrittäjän muistilista:  

 Varmista tiedon saanti kilpailutuksista  
    (Tarjouspalvelun vahtipalvelu: https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index) 
 
 Tutustu etukäteen ESPD –lomakkeistoon  ja muihin tarvittaviin asiakirjoihin 
    (tilaajavastuu.fi. rekisterit, luvat, sopimukset, sertifikaatit) 
 
 Varmista resurssit kilpailutuksen ja sopimuksen teon ajaksi (tarvitaanko 
    ulkopuolista apua?) 
 

 

 Pysy mukana alan kehityksessä; markkinaneuvottelut ovat osa tätä! 
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