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HANKINTAYKSIKÖIDEN 
ESITTELYT



Järvenpään kaupungin hankintapalvelut

Petra Pantsar, hankintapäällikkö 0403153575

Päivi Nisu, hankintasuunnittelija

Annika Torkell, hankinta-asiantuntija

hankintapalvelut@jarvenpaa.fi

Julkiset hankinnat | Järvenpää (jarvenpaa.fi)

Kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan tarjouspalvelussa:

Cloudia Tarjouspalvelu

Hankintapäätökset julkaistaan Järvenpään kaupungin 
julkaisujärjestelmässä:

Järvenpää (cloudnc.fi)

Mestaritoiminta Oy hankinnat

Hanna Pölkki, projektipäällikkö 0409222268

Hankinnat | Mestaritoiminta Oy (mestaritoiminta.fi)

Kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan tarjouspalvelussa:

Cloudia Tarjouspalvelu ja Hilmassa

Kunnan omistamat yhtiöt eivät kuulu julkisuuslain piiriin, joten 
hankintapäätökset eivät ole julkisia. Yhtiön hankintapäätöksissä 
menetellään, laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 
pykälän 127 § mukaisesti.
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Järvenpään kaupunki ja Mestaritoiminta Oy ovat itsenäisiä hankintayksiköitä. Voimme tehdä hankintoja myös yhdessä, jolloin tätä kutsutaan 
kahden hankintayksikön yhteishankinnaksi.

mailto:hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
https://www.jarvenpaa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-hankinnat/julkiset-hankinnat
https://supplierportal.cloudia.net/UX/TP/Index/?p=106
https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI
https://www.mestaritoiminta.fi/mestaritoiminta-oy/yleisesittely/
https://www.mestaritoiminta.fi/mestaritoiminta/hankinnat/
https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot.aspx?p=840&g=fa6384fd-621e-486b-8a66-37d6a22ebc84
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search?q=mestaritoiminta


• Ohjaamme ja ohjeistamme: Mistä ostan mitäkin?

• Hallinnoimme olemassa olevia sopimuksia ja kehitämme 
yhteistyötä toimittajien kanssa

• Kehitämme kaupungin hankintaprosesseja, järjestelmiä ja 
raportointia

• Kilpailutamme kynnysarvon ylittävät hankinnat yhdessä 
palvelualueiden edustajien kanssa

• Palvelualue: mitä halutaan hankkia?

• Hankintapalvelut: kilpailutusprosessi

• Valmistelemme hankintapäätösten lisäksi myös päätökset 
yhteishankintoihin liittymisestä

Järvenpään kaupungin hankintapalvelut
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535 voimassa olevaa 
hankintasopimusta

Palvelu ICT Yhteistoiminta Muut Tavara Urakka

Järvenpään kaupungin hankinnat 
2021 n. 75 M€ (ilman keusoten

kuluja)



• Vastaamme seuraavista hankinnoista

• Järvenpään Mestariasunnot Oy, kynnysarvon ylittävät hankinnat

• Mestaritoiminta Oy, kynnysarvon ylittävät hankinnat

• Järvenpään kaupunki, kynnysarvon ylittävät hankinnat

• Hankintamme ovat 

• palvelu- ja yhteistyösopimuksiin perustuvia tai 

• hankekohtaisia kilpailutuksia (korjaus-, peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet)

• Hankintamme perustuvat usean asiantuntijan yhteistyöhön

• Kaikissa hankintojamme koskevissa kysymyksissä, ole yhteydessä hankinnat@mestaritoiminta.fi

Mestaritoiminta Oy - hankinnat- esittely

Hanna Pölkki

projektipäällikkö

puh. 040 922 2268

hanna.polkki@mestaritoiminta.fi

hankinnat@mestaritoiminta.fi

www.mestaritoiminta.fi
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Mestaritoiminta Oy

suorat ostot

Paikalliset yrittäjät 40,5% Muut 59,5%

Järvenpään Mestariasunnot Oy

suorat ostot

Paikalliset yrittäjät 14% Muut 86%

39 paikallista 

yrittäjää

40 paikallista 

yrittäjää

https://www.mestaritoiminta.fi/mestaritoiminta-oy/yleisesittely/
http://www.mestaritoiminta.fi/


TULEVAT HANKINNAT



• Hankintakalenteri jarvenpaa.fi –sivuilla

• Mitä kynnysarvon ylittäviä hankintoja tai yhteishankintoihin liittymisiä on tulossa ja koska niiden valmistelu aloitetaan?

• Kaikki päätökset on jo tehty, kun tarjouspyyntö on julkaistu tai yhteishankintaan liittymisestä päätetty!

• Jos haluat vaikuttaa, ole ajoissa yhteydessä: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi ☺

Järvenpään kaupungin tulevat hankinnat
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Hankinnan valmistelu Kilpailutus
Tarve 

hankkia

Hankintapäätös

Sopimuskausi

https://www.jarvenpaa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-hankinnat/julkiset-hankinnat/hankintakalenteri
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Mestaritoiminnan tulevat hankinnat

• Mestaritoiminnan hanke- ja hankintakalenteri on työn alla

• Jatkossa hanke-hankintakalenteri mestaritoiminta.fi-sivuilla 

• Hankinnat osittain linkittyneitä kaupungin investointiohjelmaan, muutokset 
mahdollisia -> etupainotteinen viestintä haasteellista

• Suurimpien hankkeiden osalta julkaistaan hanketiedote

• Suurimmissa hankkeissa pyrimme tuomaan paikalliset yrittäjät urakoitsijan 
tietouteen- haluamme tarjota mahdollisuuden paikallisille yrityksille ja toivomme 
paikallisten pärjäävän hankkeiden sisäisissä kilpailutuksissa, esimerkki viime syksyltä 
Yhteiskoulun rakennusvaiheen hankinnat

• Mahdollistamme kaikissa hankinnoissamme joustavasti alihankinnan

• Päivitämme vuoden 2022 aikana yhtiökohtaisen hankintaohjeemme -> 
pienhankinnoissa kartoitamme aina ensin paikalliset yrittäjät
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https://www.mestaritoiminta.fi/mestaritoiminta/hankinnat/
https://www.mestaritoiminta.fi/mestaritoiminta/hanketiedotteet-2022/
https://www.jarvenpaa.fi/a/yrittaja-osallistu-jarvenpaan-yhteiskoulun-jyk-rakennusvaiheen-hankintoihin
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Mestaritoiminnan valmisteilla oleva hanke- ja hankintakalenteri



Miten hankinnoilla voidaan tukea 
paikallista elinvoimaa?



Miten hankinnoilla on mahdollista tukea paikallista elinvoimaa?
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• Pienhankintaohjeidemme mukaisesti lähetämme aina 
pienhankinnoissa tarjouspyynnön paikalliselle yritykselle 
mikäli se on mahdollista

• Ole näkyvä meille netissä ja 
yrityshakemistossamme!

• Kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa voimme 

mahdollistaa paikallisten yritysten 
osallistumisen kilpailutukseen – emme voi taata kisan 
voittoa

• Alihankintaketjut ja verkostot eli ns. epäsuorat 

hankinnat ovat myös mahdollisuus edistää paikallista 
elinvoimaa

http://yrityshakemisto.jarvenpaa.fi/default.asp?op=NaytaPalveluhakemisto


• Matala kynnys ottaa yhteyttä

• Jaamme tietoa ajoissa

• Paikallisen markkinan tunteminen

• Paikallisten yrittäjien huomioiminen aina, kun se on 
mahdollista

Avaimet onnistuneeseen 
yhteistyöhön

Kiitos!


