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Porvoon kaupungintalo, 11.1.2017



Mikä on alue?

Ketkä tekevät julkisia hankintoja?

Onko meillä yhteisiä hankintatavoitteita?

Tiedetäänkö me mitä ostetaan?

Mikä on hankintojen yhteys kuntastrategioihin?

Tehdäänkö hankinta-suomi sanakirja?

Voiko apua ostaa?



Valmisteluryhmän pääviesti

Maksimoidaan alueen yritysten 
kilpailumahdollisuudet



Illan tavoite

Tuottaa lähtökohdat, miten ja missä järjestyksessä seuraavia 
yhteistyömuotoja voitaisiin edistää
• kuntien hankintaperiaatteiden linjaaminen
• avoimen ja vuorovaikutteisen valmistelutavan kehittäminen
• uusien työvälineiden käyttöönottaminen
• tiedon lisääminen hankintaprosessista ja sen vaiheista
• yhteisten pienhankintaohjeiden laatiminen
• työllisyys-, yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen



39 %

39 %

22 %

Ilmoittautuneet yht. 44 henkilöä

Yksityiset

Julkiset

Järjestäjät



Hankintailta 11.1.2017 - Ohjelma

• Uuden hankintalain muutokset pähkinänkuoressa – Mitä uutta?
Annamari Kontio, PTCServices

• Mitä on hankintayhteistyö, ajatuksia yhteisistä hankintaperiaatteista –
Hankintojen pelisäännöt?

Tuure Marku, Porvoon kaupunki

• Hankintojen erityispiirteet – Onko meillä työkaluja tähän?
Jouni Malmivaara, Loviisan Yrittäjät, Pontus Palmqvist, Porvoon Yrittäjät



Hankintailta 11.1.2017 - Ohjelma

• Sähköiset hankintatyökalut – Toimivatko myyjän ja ostajan linkit?
Johanna Heikel, Loviisan kaupunki

• Kommenttipuheenvuoro: hankintaosapuolten osaaminen – Onko tarvetta 
koulutukselle?

Sari Gustafsson, PointCollege

• Keskustelua ja osallistujien näkemyksiä – Mitä ajatuksia teema herättää?
• Miten haluamme jatkaa – Tapaammeko uudestaan?



TARVE - Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa 
energiatehokkuushankinnoissa

• Parantaa kuntasektorin valmiuksia toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita 
energiatehokkuusinvestointeja

• Auttaa päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua

• Edistää innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä

Tavoite

• Tukee energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa): 

– helpottamalla energiatehokkuutta parantavien hankintojen päätöksenteon prosessia

– jatkokehittämällä laskentatyökalua tukemaan eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen vaikutusten 
vertailua

• Kehittää päättäjille suunnattua viestintää energiatehokkuudesta ja parantaa avaintahojen 
tietoisuutta energiatehokkuudesta.

• Edistää markkinavuoropuhelua kuntien hankkijoiden ja innovatiivisten yritysten välillä.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Helsingin, Vantaan ja Porvoon kaupungit



Keskustelua ja johtopäätöksiä –

Päästiinkö tavoitteeseen?

Tuottaa lähtökohdat, miten ja missä järjestyksessä seuraavia 
yhteistyömuotoja voitaisiin edistää
• kuntien hankintaperiaatteiden linjaaminen
• avoimen ja vuorovaikutteisen valmistelutavan kehittäminen
• uusien työvälineiden käyttöönottaminen
• tiedon lisääminen hankintaprosessista ja sen vaiheista
• yhteisten pienhankintaohjeiden laatiminen
• työllisyys-, yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen


