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Asialista

o Nopea kierros, ehdotuksia keskusteltaviksi asioiksi

o Markkinavuoropuhelumateriaali julkaistu

o Hankinnoilla työllistämisen hankehaku auennut

o EU-rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

o Hankinta-Suomi toimeenpanon teemaryhmät

o Esimerkkejä hankintaohjeistuksista

* Kysymyksiä voi 

esittää chatissa



Markkinavuoropuhelumateriaali julkaistu

o Keinon verkkosivuilla on nyt julkaistuna markkinavuoropuhelun toteuttamiseen 

liittyvä materiaalikokonaisuus

o https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus

https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus


Hankinnoilla työllistämisen hankehaku auennut

o Kunnille on avattu 1.12.2020 työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku hankinnoilla työllistämisen 
vauhditusohjelmassa. Hankehaku on auki kaikissa TE-toimistoissa 31.12.2020 saakka. 

o Tavoitteena on saada käyntiin vähintään 15 alueellista pilottihanketta, joissa on mukana useita 
kuntia kehittämässä uutta työllistävää yhteistyötä käyttäen julkisia hankintoja. Hankinnoilla 
työllistämisen toimintamallin ja yhteistyösuhteiden rakentumisessa voidaan tarvita kunnassa 
erillisresurssia. Hanke tarjoaa tähän ratkaisun. Hankkeessa voidaan mallintaa ne hankinnat, joissa 
toimintamallia voidaan käyttää.

o Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta. Hankkeen koordinoi 
valtakunnallisesti Suomen Kuntaliitto. Nyt käynnistettävät kuntien hankkeet muodostavat 
hankeverkoston.

o Lisätietoja hausta (Sivustolle tulee lähiaikoina myös linkki 9.12. järjestetyn hakuinfon 
materiaaleihin.
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https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/hankehaku-aukeaa-112-hankinnoilla-tyollistaminen-vauhtiin-kunnissa


EU-rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

o Haku on avoin kaikille ehdotuksille, joissa julkistoimijat kehittävät toimintojaan innovatiivisen julkisen hankinnan avulla. 
Toimialarajausta ei ole ja hankinta voi siten liittyä esimerkiksi terveydenhuoltoon, liikenteen kehittämiseen, koulutukseen, 
toimintojen digitalisointiin tai puhtaan energian ratkaisuihin. Voidakseen osallistua hakuun, konsortioissa tulee olla vähintään
kaksi julkista hankkijaa kahdesta eri maasta.

o Projektien tulee sisältää EU-tasoisia markkinavuoropuheluita ja aktiivista viestintää hankintaprosessista ja innovatiivisen 
hankinnan hyödyistä. Rahoitushaku lisää siten osaltaan tietoisuutta innovatiivisista julkisista hankinnoista ja parantaa pk-
yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan hankintoihin.

o Rahoitushaun tavoitteena on vauhdittaa julkistoimijoiden välistä hankintayhteistyötä ja kasvattaa julkisten hankintojen 
vaikutusta innovaatioiden syntymiseen. Haun myötä halutaan myös lisätä EU-rahoitteisten tutkimus- ja innovaatioprojektien 
keskinäistä synergiaa. Konsortioiden odotetaankin tutustuvan EU:n jo rahoittamiin innovatiivisten julkisten hankintojen 
hankkeisiin sekä muihin aloitteisiin, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja hankkeiden vaikuttavuus voidaan maksimoida. 

o Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyy 19.1.2021. Lisätietoja haun tavoitteista ja kriteereistä 
löydät COSME-ohjelman sivuilta. 

Hakua on kuvattu myös erillisessä esittelyvideossa.

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppi-2020-2-04-co-financing-public-procurement-innovation-consortia#inline-nav-3
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppi-2020-2-04-co-financing-public-procurement-innovation-consortia#inline-nav-3
https://www.youtube.com/watch?v=2ewrZpnaYNk&feature=youtu.be


Hankinta-Suomi teemaryhmät
o Strategian toimeenpanoa varten perustetaan kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. 

Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla 
edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

o Osallistuminen ei velvoita mihinkään, mutta voit hyödyntää muiden kokemuksia organisaatiosi 
hankintojen kehittämisessä. Löydät yhteistyökumppaneita ja uusia ratkaisuja haasteisiin.
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Esimerkkejä 
hankintaohjeistuksista

oMuutama hyvä esimerkki:

o Kemin pienhankintaohje

o Porvoon hankintalinjaukset

o Hämeenlinnan hankintatoimen periaatteet

oMahdollisuus järjestää kuntakohtainen 

tapaaminen/työpaja aiheesta
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https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2019/12/Kemin-kaupungin-pienhankintaohje.pdf
https://www.porvoo.fi/library/files/5fa2ac54ed6b97776a001d85/Porvoon_kaupungin_Hankintalinjaukset_14.9.2020.pdf
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hankintatoimen-periaatteet-Hameenlinna-20190201.pdf


Keinon uutiskirjeestä ajankohtaista tietoa

oUudet työkalut, tulevat koulutukset ja tilaisuudet, hyvät esimerkit 

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

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)

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


Seuraava tapaaminen

o 26.2.?

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)



Kiitokset, ollaan yhteydessä

Riikka Leskinen

muutosagentti, Varsinais-Suomi

riikka.leskinen@valonia.fi

p. 044 907 5995

www.valonia.fi

www.hankintakeino.fi

mailto:riikka.leskinen@valonia.fi
http://www.valonia.fi/
http://www.hankintakeino.fi/

