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siihen on jonkun pystyttävä puuttumaan.
Ei ole helppo olla Suomessa leipomo-

alan yrittäjä ja/tai yrityksen vetäjä. Yllä 
mainitun lisäksi on monia muitakin asioi-
ta, jotka tuovat harmaita hiuksia yrityksille. 
Valtiovalta haluaa byrokraattista sokerive-
roa yrityksille (lue lisää s. 8) ja Oiva-hymy-
naama/ruttunaama -järjestelmän ensim-
mäinen vaihe omine velvoitteineen tulee 
voimaan keväällä 2013 (lue lisää s. 4).   

Mika Väyrynen

PS. Leipuriliiton 112. vuosikokous sekä 
kesäpäivät järjestettiin Kokkolassa 10.–
12.8.2012. Lue vuosikokousvalinnoista ja 
kesäpäivistä alkaen s. 10.

*www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/
tarjouspyynnot.html

PÄÄKIRJOITUS

Näillä yllä olevilla hienoilla ja mukavilla 
tamperelaisilla murresanoilla alkaa opas 
pirkanmaalaisille yrittäjille Tampereen kau-
pungin hankintoihin. Oppaan alkusanoissa 
todetaan, että opas on tarkoitettu rohkai-
semaan kaikenkokoisia yrityksiä tarjoa-
maan tuotteita ja palveluitaan Tampereen 
kaupungille. Tavoitteena on oppaan mu-
kaan antaa käytännönläheisiä neuvoja ja 
ohjeita, jotka helpottavat osallistumista 
kaupungin hankintoihin. 

Mutta kuvitelma Tampereen kaupun-
gista mukavana tuotteiden ostajana ja 
tilaajana kuihtuu nopeasti, kun perehtyy 
Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen laati-
maan elintarvikealan yrityksille osoitettuun 
tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin. Niissä on 
elintarvikealan yrityksille kerta kaikkiaan 
aivan käsittämättömiä vaatimuksia siitä, 
miten ja millä ehdoilla elintarvikealan yri-
tysten on viimeistään 1.10.2012 tehtävä 
tarjous ja mitä kaikkea tuotteita toimitta-
vilta yrityksiltä sopimuskauden aikana vaa-
ditaan. 

Tässä pääkirjoituksessa ei ole mahdol-
lista käydä läpi kaikkia niitä älyttömyyksiä, 
joita tuohon tarjouspyyntöön sisältyy. Sen 
voi todeta, että mielikuvitusta Tampereen 
Logistiikka Liikelaitoksen virkamiehiltä ja/
tai juristeilta ei ainakaan ole puuttunut, 
kun he ovat laatineet tarjouspyyntöä ja 
sen liitteitä. Muutama esimerkki mainitta-
koon: tarjouspyynnön liitteen 10 mukaan 
tarjouksessa on ilmoitettava tuotteiden eu-
romääräinen arvonlisäveroton kiinteä hinta 
30.4.2014 asti. Jotta yritys osaisi hinnoi-
tella tuotteensa oikealla tavalla, yritysten 
tulisi siis jo syyskuussa 2012 tarjousta teh-
dessään tietää, mitä raaka-aineet, energia 
yms. maksavat vuoden 2014 alkupuolella. 
Toisena esimerkkinä todettakoon, mitä tar-
jouspyynnön sivulla 4 mainitaan: tilaajalla 
ei ole velvollisuutta ottaa vastaan kuormaa, 
jonka ylimmäiseksi tuotteeksi on pakattu 
yli 5 kg painava tuote tai laatikko. Jos näin 
on toimittu, niin koko kuorma voidaan pa-
lauttaa takaisin toimittajan kustannuksella. 

Onko tämä ymmärrettävä niin, että tuot-
teiden toimituspisteessä on tilaajapuolel-
ta henkilö, joka nostaa ylimmän laatikon, 
punnitsee sen ja jos laatikko painaa yli 5 
kg, niin henkilö nostaa laatikon takaisin 
paikalleen ja kuorma palautetaan takaisin 
toimittajalle?   

Tämän lehden sivulta 9 löytyy tarjous-
pyynnön liite 16, jossa mainitaan yrityksil-
le tulevista sanktioista ja niiden määristä, 
jos jokin toimituksessa epäonnistuu. Kun 
noihin sanktioehtoihin perehtyy, niin ensin 
naurattaa, mutta nopeasti rupeaa korpea-
maan oikein kunnolla, kun muistaa, että 
nuo ehdot ovat totista totta. Kyse ei ole 
vitsistä, vaikka niin voisikin luulla. Yhtenä 
sanktion aiheena on esimerkiksi toimituk-
sen myöhästyminen. Sanktioehtojen mu-
kaan, jos tuotteiden toimitus terminaaliin 
myöhästyy sovitusta,  toimittajalle (leipo-
molle) maksettavaksi tulevan sanktion 
suuruus on 150 euroa jokaiselta alkavalta 
15 minuutilta. Eli jos joku kaupungin jake-
lukeittiö tekee 100 euron tilauksen ja jos 
leipomon toimitus myöhästyy sovitusta yh-
den tunnin, niin sanktion suuruus on 600 
euroa. Siis mitä? Tampereen kaupunki ja 
sen virkamiehet vaativat sopimuskumppa-
neiltaan sitoutumista tuollaisiin ehtoihin ja 
älyttömiin sanktiomaksuihin! Ei kyllä mil-
lään haluaisi uskoa todeksi. Epäilen kui-
tenkin, että Tampereen kaupunki ei vali-
tettavasti ole Suomessa ainoa kaupunki tai 
kunta, joka vaatii sitoutumista tuon kaltai-
siin sopimusehtoihin. Kehotan kaikkia luki-
joita käymään alla mainituilla nettisivuilla* 
ja perehtymään asiaan. Tämänkaltaisesta 
asiasta on syytä tarvittaessa tehdä omalla 
paikkakunnalla mahdollisimman julkinen, 
jos julkisten hankintojen osalta on saman-
laista toimintaa havaittavissa kuin nyt Tam-
pereella. 

Eräillä toisilla tahoilla voi olla valta teh-
dä sopimuksiin kohtuuttomia ehtoja, ei-
kä niihin kukaan näytä oikeasti pystyvän 
puuttumaan. Mutta jos kaupunki tai kunta 
julkisena toimijana toimii tällä tavoin, niin 

”Haluaks sää myyrä meille?”
Jos kaupunki tai kunta jul-
kisena toimijana toimii tällä 
tavoin, niin siihen on jonkun 
pystyttävä puuttumaan.


