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Asialista

o Nopea esittäytyminen, ehdotuksia keskusteltaviksi asioiksi

o Yhteistyö puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon liittyen

o Uusi Hankintatutka-työkalu julkaistu kaikkien käyttöön

o Keino-akatemia 2 käynnistyy, haku huhti-toukokuussa

o Hankinnoilla työllistäminen

o Vähähiilisen rakentamisen hankintaklinikka

o Keinon uutiskirjeen tilaamalla saa tiedon ajankohtaisista asioista

* Kysymyksiä voi esittää chatissa, 

keskustelulle varataan aikaa kaikissa 

listakohdissa



Yhteistyö puhtaiden ajoneuvojen direktiivin 
toimeenpanoon liittyen

o Kaikki halukkaat kunnat pääsevät yhteistyöhön mukaan

o kootaan yhteen kuntien tulevat ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat vuosille 2020-2022.  

o Julkaista keväällä tietopyyntö Hilmassa (Turun kaupungin toimesta), jonka avulla kartoitetaan markkinoiden 
tilannetta tiettyjen kysymysten osalta. Samalla markkinavuoropuhelusta kiinnostuneet voivat ilmoittautua. 
Lisäksi voidaan samalla viestiä direktiivistä yleisemmin markkinoiden suuntaan. 

o koottujen tietojen pohjalta järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus kesän jälkeen. Pohditaan vielä, 
kohdistetaanko tilaisuus joihinkin tiettyihin kysymyksiin tai hankintoihin, vai onko tilaisuus yleisempi 
varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelu. 

o Myöhemmässä vaiheessa mietitään lisäksi, miten voimme vahvistaa aiheen viestintää muiden 
toimijoiden, esimerkiksi päättäjien suuntaan. 

o Viesti lähetetty kuntiin, vastaus 13.4. mennessä. Yhteys Riikkaan, mikäli viesti ei ole tavoittanut.



Uusi Hankintatutka-työkalu julkaistu

o Itsearviointityökalu, jossa kypsyystason määrittely tehdään koko organisaatiolle suunnatun 

lyhyen sekä hankinnan ammattilaisille suunnatun kattavamman, ns. “pitkän kyselyn” avulla.

o Kaikkien osa-alueiden pitkän kyselyn tulosten yhteenlaskettu kypsyystaso määrittelee 

organisaation yleisen kypsyystason ja kertoo yleisesti, miten hyvin organisaatio on kehittänyt 

hankintatoimen prosessejaan ja onnistunut hankinnoissa käytännön tasolla. Lyhyen itsearvion 

tulosten avulla organisaatio voi tarkastella vastaajien näkemysten yhteneväisyyksiä ja eroja 

hankintojen eri osa-alueilla. 

o Avattiin helmikuussa koko julkisen sektorin käyttöön ja on ilmaiseksi hyödynnettävissä 

osoitteessa www.hansel.fi/hankintatutka
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Keino-akatemia II, haku aukeaa 14.4.

o Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma kestävien ja 
innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja 
tekeville

o Kehitysohjelmassa organisaatiot voivat valjastaa hankinnat palvelemaan 
organisaationsa strategiaa: yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden 
kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana.

o Käynnistyy syksyllä 2020, Haku 14.4.-15.6. välisenä aikana. (Ilmoittautumista jatkettiin 
korona-tilanteen vuoksi) Organisaatiosta tulee useamman henkilön sitoutua mukaan, jotta 
kehittämistehtävän toteuttaminen onnistuu.

o Kysyntä todennäköisesti suurta, kannattaa olla ajoissa. Akatemia soveltuu hyvin erikokoisille 
hankintayksiköille, myös menneellä kaudella osallistujien kirjo ollut hyvin laaja.

o Ensimmäiseen kauteen osallistuneiden palaute on ollut positiivista.



Ajankohtainen teema:
Hankinnoilla työllistäminen

o Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja 

hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa 

sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia 

henkilöitä

o Kaupunki tai kunta voi säästää työllistämisehtoja käyttämällä – Työttömyyden 

kustannukset pienenevät ja samalla verotulot sekä ostovoima kasvavat.

oHankinnoilla työllistämisen itseopiskelumateriaali (Linkki)

o Kysymys kaikille: Onko joku käyttänyt työllistämisehtoa tai tutustunut aiheeseen?

o

https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Hanki%20ja%20ty%C3%B6llist%C3%A4_verkkokoulutus_Syyskuu2019_0.pdf


Suunnitteilla: Vähähiilisen rakentamisen 
hankintaklinikka

o Kohdentuu konkreettisiin rakennushankkeisiin

o Kunnalla hanke/urakka, jonka puitteissa tehtäisiin tämä ennakkotehtävä sekä sen 
pohjalta klinikkakeskustelu

o Strategisten tavoitteiden ja rakentamisen roolin tunnistaminen (fokus on 
vähähiilisyystavoitteissa, mutta myös muut keskeiset tavoitteet on tärkeää tunnistaa)

o Hankinnan mahdollisuuksien ja vaikuttavuustavoitteiden määrittäminen

o Muutostarpeen ymmärtäminen

o Vähähiilisen rakentamisen ja siihen liittyvien hankintojen asiantuntijat sparraamassa

o Klinikka on hyvä vaihtoehto, mikäli rakentamisen ilmastoratkaisut kiinnostavat, mutta ei 
itse ehkä tunneta kaikkia näkökulmia ja mahdollisuuksia. 

o Lisätietoa klinikasta luvassa huhtikuun aikana, asiasta voi Riikkaan olla yhteydessä.



Hankinta-Suomi

Vielä TÄNÄÄN voi vaikuttaa kansallisen hankintastrategian sisältöön 

verkkoaivoriihessä, osoitteessa:

o https://www.strategysignals.com/40590-33046-106@hankintasuomi&ude2jv

https://www.strategysignals.com/40590-33046-106@hankintasuomi&ude2jv


Muita hyödyllisiä materiaaleja/työkaluja

oHankinnan vaikuttavuus ja vaikutukset - ennakkoarvioinnin opas 

Tarkoituksena vahvistaa julkisten organisaatioiden investointien, urakoiden ja 

hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuustavoitteiden ennakoivaa ja 

kokonaisvaltaista huomioimista. Oppaassa kuvataan julkisen hankinnan 

vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin prosessi neljässä osavaiheessa. 

(Linkki oppaaseen)

o Verkkokoulutus: Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 

perusteet, (video ja tehtäviä, noin 30 min.) 

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/julkisilla-hankinnoilla-kestava-tulevaisuus/

https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Opas-julkisten-hankintojen-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-ennakkoarviointiin-ja-mittaamiseen_muokattava.pdf
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/julkisilla-hankinnoilla-kestava-tulevaisuus/


Keinon uutiskirjeestä ajankohtaista tietoa

oUudet työkalut, tulevat koulutukset ja tilaisuudet, hyvät esimerkit

o Tilaa uutiskirje osoitteessa: https://www.hankintakeino.fi/fi/uutiskirjetilaus

oMuita toiveita tämän ryhmän viestinnän kehittämisestä voi laittaa Riikalle

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)

https://www.hankintakeino.fi/fi/uutiskirjetilaus


Kertaus asioista

o Ilmoita kunta mukaan yhteistyöhön puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon liittyen 

13.4. mennessä

o Uusi Hankintatutka-työkalu julkaistu kaikkien käyttöön

o Keino-akatemia 2 käynnistyy, haku huhti-toukokuussa

o Hankinnoilla työllistämisen teemaan kannattaa perehtyä

o Vähähiilisen rakentamisen hankintaklinikka tulossa, kerro mikäli kiinnostaa

o Keinon uutiskirjeen tilaamalla saa tiedon ajankohtaisista asioista

o Keskustelu haasteista sopimushallintaan ja valvontaan liittyen poikkeustilanteessa 17.4.

o Seuraava verkostotapaaminen 29.5.



Kiitokset, ollaan yhteydessä

Riikka Leskinen

muutosagentti, Varsinais-Suomi

riikka.leskinen@valonia.fi

p. 044 907 5995

www.valonia.fi

www.hankintakeino.fi
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