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Rovaniemen kaupunki siirtyy

käyttämään sähköistä hankintajärjestelmää
KUVA: timo TÖRMäNEN

Rovaniemen kaupunki siirtyy vaiheittain käyttämään
sähköistä hankintajärjestelmää Cloudiaa, joka on sähköiseen kilpailuttamiseen
ja hankintaprosessin hallintaan suunniteltu työkalu.
Muutos tarkoittaa sitä, että
jatkossa hankintaprosessi
hoidetaan sähköisesti verkon kautta aina sopimuksenhallintaan saakka.
-Uuden EU direktiivin
myötä julkisten hankintayksiköiden on viimeistään
vuoden 2018 aikana hoidettava hankintaprosessit
sähköisellä järjestelmällä.
Suomen Kuntaliiton omistama KL Kuntahankinnat
Oy on kilpailuttanut palvelun ja kunnat voivat täten
liittyä sopimukseen. Suuri
osa Suomen kunnista ja hankintayksiköistä on ottanut jo
käyttöön sähköisen hankintajärjestelmän ja me Rovaniemellä olemme elokuun
alusta saakka olleet mukana järjestelmässä, kertoo
Rovaniemen kaupungin vs.
hankintapäällikkö Jasmine
Suopanki.
Järjestelmän käyttöönoton myötä aikaa jää enemmän kaikista tärkeimpään

eli tarjouspyynnön ja sopimuksen valmisteluun, mikä auttaa entistä laadukkaampien kilpailutusten
tekemistä.
-Järjestelmä tuo hyötyjä ja
tehokkuutta prosessiin, koska se tekee itsestään tiettyjä
rutiininomaisia prosessin
vaihteita, mm. Hilma-ilmoituksen, hintavertailun sekä
lähettää päätöksen automaattisesti tiedoksi kaikille

Jatkossa hankintaprosessi hoidetaan sähköisesti
verkon kautta aina
sopimuksenhallintaan saakka
asianosaisille. Pitkällä tähtäimellä järjestelmän hyödyt ovat laajat ja ne näkyvät
myös sopimusaikana, Suopanki toteaa.
Rekisteröityminen järjestelmään on yrittäjälle
helppoa ja ilmaista. Tarjouspyynnöt ovat Tarjouspalvelu.fi – palvelussa ja sen
kautta yrittäjät voivat jättää
tarjouksia.
-Tarjouspyynnöt julkais-

Rovaniemen kaupungin tiedotuslehti

taan aina Hilma-palvelussa
ja Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla www.
rovaniemi.fi/avoimettarjouspyynnot on linkki tarjouspalvelu.fi sivustolle, vs.
hankintapäällikkö Jasmine
Suopanki opastaa.
Muutosvaiheessa tarjouspyyntöjä on sekä ns.
vanhalla tavalla paperisena
että tarjouspalvelu.fi:n kautta sähköisenä. Tärkeää on
muistaa, että mikäli tarjouspyyntö on Tarjouspalvelu.
fi:ssä, kaupunki ei ota vastaan tarjouksia enää paperisena vaan ne on jätettävä
tarjouspalvelu.fi:n kautta.
-Järjestelmä ohjaa tarjoajaa jättämään tarjouksen
oikein, turhien paperien
käsittely vähenee ja yrittäjä
voi jättää tarjouksensa missä vain. Koska yrittäjät ovat
tähän mennessä jättäneet
tarjouksensa paperisena, on
silloin tällöin valitettavasti
tullut ikäviä tilanteita, että
on jouduttu hankintalakia
noudattaen sulkemaan tarjous tarjouspyynnön vastaisena pois. Tarjouspalvelu.
fi:n kautta tarjouksia jätettäessä turhaan tarjouspyynnön vastaisten tarjousten

Rovaniemen vs. hankintapäällikkö Jasmine Suopanki esittelee tietokoneen ruudulta sähköistä
hankintajärjestelmää Claudiaa, jonka käyttöön Rovaniemen kaupunki siirtyy.

jättämismahdollisuus on
huomattavasti pienempi,
Suopanki selvittää.
Hankintapalvelut-yksikkö näkee muutoksen erittäin
positiivisena. Vaikka järjestelmän käyttöön ottamiseen
liittyy opittavaa ja monenlaisia kysymyksiä, haasteet
koskettavat ainoastaan julkisia hankintayksiköitä. Uuden työkalun myötä kilpailutusprosessi muuttuu, sillä

sekä Hankintapalvelut-yksikön että hankinnoista vastaavien ns. substanssiosaajien on hallittava järjestelmän
käyttö.
-Kaupunki siirtyy pikkuhiljaa hankinta hankinnalta hoitamaan kilpailutukset sähköisesti.
Ensimmäinen tarjouspyyntö
on julkaistu Cloudiassa elokuun alkupuolella. Rovaniemen kaupungilla on vahva

halu kehittää yhteistyötä
paikallisten yrittäjien kanssa, siksipä järjestämmekin
syksyllä yrittäjätapaamisen
yhdessä Rovaniemen Kehityksen kanssa, Rovaniemen
kaupungin vs. hankintapäällikkö Jasmine Suopanki kertoo ja toivottaa yrittäjät sankoin joukoin tervetulleeksi
mukaan tilaisuuteen.
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