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● Työpajojen yhteenveto ja keskustelua
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Hankkeen tavoitteet
Edistää innovatiivisten cleantech -hankintojen toteutumista
●
●
●

●
●
●

Selventää cleantech –käsitettä julkisissa hankinnoissa
Löytää tuote- ja palveluryhmät, joihin cleantech –hankintakriteerit parhaiten
soveltuvat, sekä näitä tukevat hankintamenettelyt ja seurannan työvälineet
Kehittää tiedonhallinta- ja päätöksenteon tukijärjestelmä ns.
hankintamappi, joka edistää kokemusten vaihtoa, mahdollistaa yhteisen
valmisteluprosessin, ja tekee cleantech –hankinnat sekä niihin liittyvät
ympäristö- ja kustannushyödyt ’näkyviksi’
Löytää ja testata uusia menettelyjä cleantech –hankintojen edistämiseksi,
esim. kumppanuusmenettelyt
Tutkia, kuinka julkisilla cleantech –hankinnoilla voidaan edistää
innovaatioita ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia
Kannustaa elinkeinoelämän verkostoitumista ja aktiivisuutta uusien
innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi

Rahoittajat ja muita yhteistyökumppaneita

Mikä on
cleantech
-hankinta?
Julkisia cleantech –
Tavoitteena 300
hankintoja tehdään,
miljoonalla
mutta niitä ei
cleantech –
välttämättä
hankintoja vuodessa
tunnisteta!

Työpajan 26.5.2014 tavoite:
Jalkauttaa cleantech –
käsitettä ja määritelmiä
julkisiin hankintoihin
1. Milloin julkinen
hankinta on
käytännössä

cleantech –
hankinta ja mitä se
tarkoittaa eri
tuoteryhmissä?

2. Millaiset kriteerit
ja määrittelyt
tukevat cleantech –
näkökulmaa
hankinnoissa?

3. Miten
HANKINTAmappi –
sovellusta voidaan
kehittää cleantech
–hankintojen
edistämiseksi?

Tausta-aineisto
● Cleantech –määritelmät ja termin käyttö
-> miten soveltuu hankintoihin?

● Toteutuneet cleantech –hankinnat, esimerkkejä
-> mikä niistä teki onnistuneen cleantech -hankinnan?

● Kaupunkien ja kuntien tulevat hankinnat
-> mistä löytyvät tulevat potentiaaliset cleantech -hankinnat?

● HINKU –mappi HANKINTAmapin pohjana
-> mitä kokemuksia on HINKU –mapin toimivuudesta ilmastomyötäisistä toimenpiteistä
viestittäessä?
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Cleantech –
määritelmiä ja tavoitteita
MERKITTÄVÄ
YMPÄRISTÖHYÖTY

(Tilastokeskus; Sitra, 2007: Cleantech
Finland – ympäristöstä liiketoimintaa)

Tuotteet,
palvelut,
prosessit ja
GPP
kriteerit
järjestelmät, jotka edistävät
luonnonvarojen kestävää
käyttöä sekä materiaali- ja
energiatehokkuutta ja
pienentävät haitallisia
ympäristövaikutuksia (VN,
2013)

Elinkaariajattelu
Kuuluu ’alansa
parhaimmistoon’ tuotteen
elinkaaren aikaisten
ympäristövaikutusten
kannalta. (Lovio, T&Y 4/2013)

New technology and
related business models
Teknologia
that offer
competitive
returns for investors and
customers while
providing solutions to
global challenges.
(Cleantech Group, 2014)

Cleantech
products and
Kaupallistettavuus
services must optimize
the use of natural
resources offering a
cleaner alternative to
traditional products and
services, being an
Innovatiivisuus
innovative
or novel
technology or
application and add
economic value (Stack
et al., 2007).

TYÖLLISYYS /
LIIKETOIMINTAMAHD.
Suomen tavoitteena
on tuplata cleantechliiketoiminta vuoteen
2020, mikä luo
Suomeen yli 40 000
uutta työpaikkaa.
(TEM, 2014)

VIENNIN
EDISTÄMINEN
Cleantech on
vientivetoista
liiketoimintaa –
suurimmalla osalla
cleantech -yrityksistä
yli puolet liikevaihdosta tulee
viennistä.
(Cleantech Finland,
Ympäristöliiketoiminta
Suomessa, 2013)

Innovatiivisten
ratkaisujen hankinnat
Markkinavuoropuhelu ja
luovat alueellisesti
kartoitus
Yritysten kvuusia (cl)markkinoiden
työpaikkoja
markkinoille pääsy.
ja kasvattavat
Cleantech -ala on
verotuloja sekä uudet
tärkeä Suomen
yritykset houkuttelevat
kilpailukyvylle;
kv-pääomaa. (VN,
tavoitteena olla
2013)
johtava ja paras
puhtaan teknologian
toimittaja
(Cleantech Finland)

Cleantech = liiketoimintaa, jolla pyritään
ratkaisemaan ympäristöongelmia

Tuotteet, tekniikat ja palvelut,
jotka tuotantoprosessissa tai
käytössä aiheuttavat
vaihtoehtojaan vähemmän
haittaa ympäristölle tai
kuluttavat vähemmän
luonnonvaroja.

TALOUDELLINEN
KANNATTAVUUS

Vaihtoehdot
selvitetty
Markkinakartoitus

Tarjoaa referenssejä kvmarkkinoille
pääsyssä

Taloudellisesti
kannattava
(ROI)
Elinkaarikustannuslaskentaa
sovellettu

Perustuu
puhtaaseen
teknologiaan
tai ratkaisuun Vaatimusmäärittely
tukee CLInnovatiivinen ratkaisua
(uudenlainen)
toteutustapa tai
tekniikka

Tukee
kasvavaa
cl-toimialaa
Toimittajan
T&K
tukeminen
Merkittävästi
pienemmät
ympäristövaikutukset

Kuva: SYKE

Hyödyntää
elinkaarilaskureita
(esim.
hiilijalanjälki)

Kestävyyskriteerit
mukana jo
suunnitteluvaiheessa
Elinkaarinäkökulma
huomioitu

Cleantech –
näkökulmia
hankkeen
arviointiin
Viennin edistäminen
Työllistäminen
Ympäristövaikutukset
Tekniikka ja toteutus
Kustannustehokkuus
Vaihtoehtojen kartoitus

Innovatiivinen cleantech –hankinta?

”Puhtaat teknologiat eli cleantech tarkoittavat kaikkia tuotteita,
palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on
vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden vaihtoehdoista.
Puhtaat teknologiat tuovat asiakkaalle lisäarvoa ja samalla
vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia joko suoraan tai
arvoketjun kautta.” Vanhanen et al., 2012
”Innovaatio voi olla paitsi keksintö, uusi teknologia tai sovellus, myös
uudenlainen prosessi, uudenlainen tapa tuottaa palvelua tai
muodostaa palveluketjuja. Se voi myös olla olemassa olevan
palvelun kehittämistä. Merkityksellistä on se, että innovatiivisuudella
saadaan aikaan laadukkaampia, käyttäjät paremmin huomioon
ottavia palveluita, tehokkaampaa suoritusta ja alhaisempia
elinkaarikustannuksia.” (ProcuInno, 2014)

Miten cleantech –ratkaisuja edistetään
hankinnoissa? (VN, 2013)
”Hankinnoissa tulee asettaa tavoitteeksi jo suunnitteluvaiheessa
ympäristöystävällisten ja innovatiivisten ratkaisujen hankkiminen ja
koko elinkaaren aikaisten vaikutusten tai elinkaarikustannusten
huomioiminen.”
”on hyödynnettävä elinkaarikustannuslaskentaa sekä laskureita,
huomioitava uusien cleantech -ratkaisujen hyödyntäminen sekä
otettava energia- ja ympäristönäkökulma huomioon.”
”Julkisissa hankinnoissa tulisi siirtyä entistä enemmän uusien
ratkaisujen etsimiseen sen sijaan, että tyydytään vain olemassa
oleviin toteutustapoihin ja –tekniikoihin.”
”kannustetaan hankkijoita hyödyntämään cleantech –ratkaisuja
tukevia verkostoja ja parhaita käytäntöjä”, esim. Motivan
neuvontapalvelu.”

Cleantech –osa-alueet

”CLEANTECH EI OLE SEKTORI, VAAN PUHTAAT TUOTTEET, PALVELUT,
PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT LÄPÄISEVÄT USEITA PERINTEISIÄ
SEKTOREITA.”
(Vanhanen et al., 2012)

Rakentaminen

Energiasektori

Liikkuminen

Jätehuolto

(VN 13.6.2013)

Vanhanen, J., Pathan, A. & Pokela, P., Cleantechin strategisen ohjelman indikaattorit. Loppuraportti 8.6.2012
VN, 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (Cleantechratkaisut) esistämisestä julkisissa hankinnoissa

Muut?

Cleantech –osa-alueet
Rakentaminen

•

•
•

Uudisrakentamises
sa passiivitai lähes
nollaenergiatalo
Materiaalitehokkaat
ratkaisut
Ekotehokkaat
kaupunkiekosysteemit

Energiasektori

•
•
•
•

Energiatehokkuusinvestoinnit
Energiaa
käyttävät
laitteet
Valaistus
Sähkön
hankinta

Liikkuminen

•
•
•

•

Vähäpäästöinen
kalusto
Vaihtoehtoine
n polttoaine
Vaihtoehtoiset
liikkumismuodot ja
niitä tukevat
järjestelmät
Liikenteen
ohjausjärjestelmät

Jätehuolto

•

•

Jätelaitosten
keräys-,
kuljetus-,
käsittely- ja
hyödyntämisjärjestelmät
Älykkäät
ohjausjärjestelmät

Muut

•
•

•
•
•

Vesihuolto
Infra
(maantiet,
vesiväylät ja
raideliikenne
Maarakentaminen
Ruoka
Palvelut

Esimerkki:
Cleantech –ratkaisua
tukevat kriteerit

ULKOKuva: SYK
VALAISTUKSEN
HANKINTA,
TURUN KAUPUNKI

Cleantech -näkökulmia
Cleantech –ratkaisua
tukevat kriteerit

•

Laatuvaatimukset ohjasivat
ratkaisua LED –valaistuksen suuntaan
(kilpailutettiin valotehoa ja valkoista valoa)

Merkittävä ympäristöhyöty

•

30 % säästö energiankulutuksessa

ESCO –rahoitusratkaisu

•

Kilpailutus toteutettiin ESCO –kilpailuna -> mahdollisti
rahoituksen hankinnalle
Vuosittainen seuranta energiatehokkuustavoitteissa

•
Elinkaarimalli (10v.)
hankinnan perustana

•

Elinkaarimallin ja ESCO –sopimuksen avulla riskiä
siirrettiin toimittajalle, maksettiin urakkahinta ja 4 krt
vuodessa 10 vuoden ajan toteutuneista säästöistä

Liiketoimintamahd.
lisääminen

•

Toimittajaksi valikoitui kotimainen yritys -> hyvä
referenssikohde

Perusteellinen
tarvekartoitus ja tieto
markkinoista

•

Hankinta perustui tarveselvitykseen, ja taustalla vastaava
ESCO –hankinta sekä aiemman vaiheen käyttäjien
palaute

Esimerkki:
Merkittävä ympäristöhyöty
ja sitä tukevat laskurit
Cleantech -näkökulmia

ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINNIT 14
KIINTEISTÖÖN,
VANTAA

Merkittävä
ympäristöhyöty

•

Merkittävä säästö
energiankulutuksessa
(30 000 MWh, n. 200 000 € / v.

Energiansäästöön
kannustava
hankintamalli (ESCO –
malli)
neuvottelumenettelyllä

•

Kilpailtiin sillä, kenellä tehokkaimmat
energiansäästökeinot, joista 70 %
nopeavaikutteisia ja 30 % voimassa vielä v. 2023
tarjousten vertailussa €/säästetty MWh, lämpösäästö,
pitkäaikaissäästöt, kasvihuonekaasupäästöt

Kaupallisesti
kiinnostava, myös
taloudellista hyötyä
toimittajille

•

Tarjouspyynnön kohteet kartoitettiin niin, että saadaan
kaupallisesti riittävän iso ja kiinnostava kokonaisuus

Elinkaariajattelu ja sitä
tukevat laskurit

•
•
•

Laskentakaavat ja CO2 –päästökerroin annettiin
Tarjoajat määrittivät itse sähkön- ja lämmönsäästön
Käytettiin Motivan säästöjen eliniät -taulukkoa

Kannattavuus /
kustannukset

•

Annettiin hintahaarukka, jonka puitteissa säästötoimet
tehtiin

•

Kuva: Google

Esimerkki: Ympäristönäkökohdat
osana hankesuunnittelua
Cleantech -näkökulmia
Ympäristönäkökohdat
osana
hankesuunnittelua

•

•
Innovatiivisuutta ja
cleantech- ratkaisuja
tukevat kriteerit

•
•
•

Merkittävät
ympäristöhyödyt ja
tukevat laskurit

•
•

SYNERGIA –
TOIMITALO,
SYKE JA
SENAATTIKIINTEISTÖT

Ekologisen kestävyyden kriteerit
osana hankinnan suunnittelua ->
ekotehokkaan rakentamisen malli
Huolellinen suunnitteluvaihe, esimerkit
sekä Suomesta että ulkomailta
Asetettiin kilpailullisia tavoitteita, mutta ei määritelty
tarkkaan, miten pitää toteuttaa
Kannustettiin etsimään omia näkemyksiä
ekotehokkuudelle ja annettiin pisteitä vapaalle
ideoinnille
Suunnittelukilpailussa suunnittelijoiden osaaminen
varmistettiin vaatimalla asiantuntemus laajalla skaalalla
Merkittäviä energiansäästöratkaisuja, tavoitteet
materiaali-tehokkuudelle, energian-kulutukselle, KHKpäästöille
Tavoitteiden mittaamiseen kehitettiin Synergia -laskuri

Esimerkki: Ympäristönäkökohdat
osana hankesuunnittelua
Uudisrakentaminen, tavoitteena lähes nollaenergia- tai
passiivitalo v. 2015 jälkeen
•

Ensin määritetään, mitä ’lähes nollaenergia’ –konsepti
tarkoittaa?

•

Tätä varten kehityshanke, joka kilpailutettiin
neuvottelumenettelyllä

•

Saatiin asiantunteva suunnitteluryhmä, jossa kaikki suunnittelun
alat ovat mukana (hyödynnettiin pääsuunnittelijan verkostoja)

•

Konsulttiryhmä selvittää nollaenergia –konseptin tavoitetasot,
miten on järkevää sijoittaa energiankulutus suhteessa
kustannuksiin

•

Neuvottelumenettelyn valinta selvityksen tekemiseen oli oikea
ratkaisu, referensseinä oli ilmastotietoinen arkkitehtisuunnittelu,
päiväkotisuunnittelu ja matalaenergiasuunnittelu

•

Tarjoajilta pyydettiin työsuunnitelma

Kuva: G

LEINELÄ II
PÄIVÄKOTI,
KEHITYSHANKKEEN
KILPAILUTUS,
VANTAA
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Esimerkki: Uuden järjestelmän
käyttöönotto kannattavasti
Cleantech-näkökulmia

JÄTTEEN
MONILOKEROKERÄYS, ITÄUUDENMAAN
JÄTEHUOLTO

Perusteellinen
markkinakartoitus ja tarpeiden
selvittäminen

•
•

Tekninen ratkaisu löytyy
Tiedustelu asukkaille
maksuhalukkuudesta

Cleantech –ratkaisu ja sitä
tukevat kriteerit
(Ratkaisu ei uusi, mutta
hankkijalle uusi ja tuotu
uudelle alueelle)

•

Tiedettiin, mikä teknisesti mahdollista (Euro 4 –
vaatimukset)
Tiedettiin, että hinta on kriittinen tekijä, joten
laatukriteerit pyrittiin laatimaan mahdollisimman
tarkasti -> mahdollisuus hintakilpailuun
Korin päällysrakenteen kriteerit niin, että
mahdollisuus teknisiin muutoksiin tarvittaessa

•
•

mm.

Kuva: Goo

Merkittävät ympäristöhyödyt

•

Hyötyjakeiden talteensaanto yli kaksinkertaistui (vrt
sekajäte + ekopistejärjestelmään)

Kannattavuus, konsepti
laajennettavissa ja
kehitettävissä

•

Kokeilun jälkeen on otettu käyttöön, ja toimii
kannattavasti
Paperi haluttiin mukaan, onnistui
Keskustelee ohjausjärjestelmän kanssa

Toimittajan T&K toiminnan
edistäminen

•

•
•

Toivotaan mukaan punnitusmahdollisuutta, jotta
voitaisiin hinnoitella jätejakeiden painon mukaan
(kehitysideoita toimittajille)
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Kuva: Jouni Koivukoski

Esimerkki: Alueellisen osaamisen
ja verkostojen hyödyntäminen
Cleantech-näkökulmia
Paljon cleantech ratkaisuja

•
•
•

AURINKOMonen järjestelmän yhteiskäyttö
ENERGIA
Erityistä huomiota tilojen ja
allasvesien
energiansäästöön, energian
talteenottoon
sekä
UIMAHALLI,
energiantuotantoon.
PORI
Uutena energiaratkaisuna aurinkoenergiaa
hyödyntävät aurinkopaneelit hallin sähköntuottoon ja
aurinkokeräimet allasvesien lämmitykseen.

Alueellinen osaaminen
ja sen hyödyntäminen

•
•

Tarjoajien piti pystyä järjestämään tiedonsiirto järjestelmästä
satakunnan ammattikorkeakoululle, jossa tehtiin aiheeseen
liittyvää tutkimusta
Alueella oleva energia-alan osaaminen ja urakoitsijoiden laaja
tietotaito ja verkostot toivat osaamista

Merkittävät
ympäristöhyödyt

•

Uusien työpaikkojen
synty

•

Hanke mahdollistaa uusien aurinkoenergia-alan työpaikkojen
syntyä alueelle

Innovatiivisuutta tukevat
kriteerit

•

Arkkitehtikilpailussa julkisivun ideointiin liittyvät kriteerit johtivat
ideaan kuparipinnan hyödyntämisestä

•

Aurinkolämpökeräimillä tuotetaan uimahalliin energiaa 120 000
kWh, joka kattaa 5 % uimahallin vuotuisesta lämmöntarpeesta.
Aurinkosähköpaneelit tulevat tuottamaan noin 45 000 kWh eli 3 %
rakennuksen kuluttamasta sähköstä.
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Onnistumisten taustalla
● Valmisteluvaiheen huolellinen perehtyminen markkinoilla
oleviin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin
● Rahoitustukimahdollisuudet
● (Neuvottelu)menettelyyn käytetty pitkä aika
● Kokemukset muiden aiemmin tekemistä hankinnoista
● Hankkijan oma motivaatio ja omistautuminen asialle
● Asiantuntijuus hankkeen valmisteluvaiheessa
● Oman tarpeen huolellinen selvittäminen
● Asiantunteva urakoitsija(t), jotka olivat sitoutuneet yhteisiin
tavoitteisiin
● Alueellinen osaaminen
● Toimittajan asiantuntemus ja verkostot
● Huolellisesti laaditut tarjousasiakirjat
20

Tulevia hankintoja
ENERGIATEHOKKUUS
● Ulkovalaistus, valaistuskonseptin laatiminen
● Muut yleisten alueiden sähköä kuluttavat laitteet, esim. portaat,
pumput, hissit, julkiset wc:t, lippuautomaatit
● Julkisten rakennusten arkkitehtisuunnittelua
● Lähes nollaenergia- ja passiivitalorakentaminen
● Uusiutuvan energian koerakentaminen (selvitys)
● Energiankulutuksen näkyväksi tekeminen erilaisin sovelluksin
● Lämmitystavan vaihto (maalämpö, hake tai pelletti)
● Aluelämpölaitos
● ESCO-konseptin soveltamista
● Paikalliset ekosysteemit ja esim. paikallinen uusiutuvan energian
tuotanto
PERUSKORJAUKSIA
● Rakennusten peruskorjaukset
● kosteusvauriokorjaukset
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Tulevia hankintoja
KULJETUS
● Rakentamisen kuljetuksia (raskaalla kalustolla)
● Palvelukuljetukset (mm. ruokapalvelut ja sote –logistiikka)
● Sähköisen liikenteen latauspiste julk.liikenteen käyttöön
● Koulukuljetuksia
TARVIKEHANKINNAT
● Koulutarvikkeet
● Sote-tarvikkeet
● Kaupungin materiaalivirtaan liittyvät tavarakuljetukset
keskusvarastolta toimipisteisiin
KALUSTOHANKINTOJA /-palveluja
● Sammutuskalustoa, säiliöauto, huoltoautoja
● Metsäkonepalvelut
JÄTEHUOLTO
● Kaupungin jäteaseman kehittäminen
22

Tulevia hankintoja
ALUEIDEN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO
● Yleisten alueiden rakentaminen
● Kaupunginosien rakentaminen
● Ylläpidon tekniikat, kuten katupölyn siivous ja lumilogistiikka
● Hulevesien hallinta
● Muita kunnallistekniikan investointeja, esim. sähköverkkoon
(kestettävä aurinkosähkön piikit)
● Aurinkopaneelit, aurinkosähkön mahdollisuudet?
● Pysäköintitalot, pysäkkikatokset, pysäköintimittarit
● Jätehuoltoratkaisut (esim. syväkeräysjärjestelmä)
● Pihojen huolto ja ylläpito
● Kunnallistekniikan vesijärjestelmät
● Asfaltointityöt
MAARAKENTAMINEN
● Maarakentaminen ja läjitysalueet, meluvallit
● Väylien kunnossapito ja massojen käsittely
● Kaliumformiaatin käyttö tiesuolan sijaan
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1 Työryhmä
Cleantech –hankinta?
1. Mitkä cleantech –näkökulmista
ovat sovellettavissa hankintoihin
ja voidaanko niitä mitata/seurata?
2. Mitkä ovat cleantechiin parhaiten
soveltuvat sektorit ja tuoteryhmät?
3. Mistä syntyy innovatiivisuus
cleantech -hankinnoissa?
24

2 Työryhmä
1. Millaiset hankinnan kohteen määrittelyt
tukevat innovatiivisia (cl-) ratkaisuja?
2. Millaisin kelpoisuusvaatimuksin turvataan
luotettava toimittaja, mutta ei rajata uusia
alalle tulevia cl- yrityksiä pois
tarjouskilpailusta?
3. Millaiset tekniset eritelmät ja tarjousten
arviointiperusteet voisivat ohjata cleantech –
ratkaisuun?
4. Millaisin sopimusehdoin voidaan tukea
toimittajan omaa tuotekehitystyötä alalla?
25

Hankintamapin tavoitteet
● Liittää saman tarpeen omaavat julkiset hankkijat yhteen
tuomalla näkyviin valmisteluun menevät julkiset hankinnat
● Luo yhteisen valmisteluprosessin mahdollisuuden
kilpailuttamiseen parantaen hankintaprosessien
kustannustehokkuutta
● Mahdollistaa kokemusten vaihdon esim. eri
hankintamenettelyjen toimivuudesta cleantech- hankinnoissa
● Tuo näkyviin vihreisiin julkisiin hankintoihin liittyvät ympäristö- ja
kustannushyödyt
● Toimii kansallisena cleantech –hankintojen edistymisen
seurannan työvälineenä
● Kerää erimerkkejä toimivista piloteista kunnista (ja jota voidaan
käyttää viestittäessä suomalaisesta cleantech osaamisesta
kansainvälisesti)
● Viestii yrityksille tulevasta cleantech- kysynnästä ja hankintojen
vaatimuksista
http://kkst1/hankintamappi/Aloitus.aspx

26

3. Työryhmä
● Mitä keskustelufoorumilta halutaan?
○ Halutaanko kertoa hankkijoiden tulevista
investoinneista?
○ Keskustelua yleisemmällä tasolla?
○ Molempia?
● Mikä tieto koetaan hyödylliseksi esittää hankintamapin
hankintatapausten esittelysivulla?
● Mitä kumppanit sivustolle – halutaanko esitellä tärkeimmät
sivut vai ns.portaali?
● Miten käytettävyyttä voidaan parantaa, kommentteja
käyttöliittymästä?
● Miten eri kanavia voidaan hyödyntää?
● Kelle hankintamappi on avoin?
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Työryhmät
RYHMÄ 1
Muuttohaukka,
Katriina Alhola

RYHMÄ 2
Muuttohaukka, lämpiö
Isa-Maria Bergman,
Elina Ojala

RYHMÄ 3
Muuttohaukka,
Ari Nissinen,
Olli Saarinen

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Juho Korteniemi
Susanna Närvänen
Minna Halonen
Ritva-Liisa Korpela
Juuso Leskinen
Perttu Pohjonen
Santtu Hulkkonen

Sampsa Nissinen
Olli Jylhä
Jari Viinanen
Martta Kantele
Mia Toivanen
Jouni Lind
Anne-Mari Haakana

Johanna Asikainen
Elina Seppänen
Sari Soini
Salla Koivusalo
Mia Malin
Marita Tamminen

Virpi Liesimaa ohjaa
28

Hankintamapin HANKE –esittelysivulle?
NÄMÄ OVAT:
Yleistä hankinnasta
●
Hankinnan kuvaus ja cleantech -komponentti
●
Hankkija / hankintayksikkö
●
Cleantech toimiala
●
Hankinnan vaihe
Cleantech –näkökulmaa tukevat kriteerit ja asiakirjat
●
Hankinnan valmisteluvaiheessa
●
Tarjouskilpailussa (kelpoisuusvaatimukset)
●
Tarjousten arvioinnissa ja vertailussa
●
Sopimusehdoissa
Onnistumisen taustatekijät
●
Motivaatio hankinnalle
●
Markkinakartoitus ja sen toteutus
●
Hankintamenettelyn valinta
●
Hankkeen mahdollistavat tekijät
●
Muut onnistumisen taustatekijät
●
Hankkeen kustannus- ja ympäristöhyödyt (jos arvioitu)
Lisätietoja
●
Hankkijan yhteystiedot
●
Lisätietojen antajan yhteystiedot, esim. sähköposti

NÄITÄ EI OLE:
●
Riskit
●
Markkinavuoropuhelun toteutus
●
Hankintaan kulunut aika
●
Miten valmistelu aloitettiin (vrt. kohta
hankinnan valmisteluvaiheessa)
●
Mitä mittareita käytettiin?
●
Seurannan menetelmät
●
Muita?
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Cleantech –hankintoja tukevia sivustoja
● Procurement of innovation platform – ICLEI Europa
○ http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/

● Cleantech –hankintaneuvonta, Motivan hankintapalvelu
○ http://www.motivanhankintapalvelu.fi/hankintapalvelu/clea
ntech-hankintaneuvonta
● Hankintamappi, hankkeen sivu:
www.syke.fi/hankkeet/hankintamappi
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Konferenssisivut
● IPPC6 International Public Procurement Conference 14.-16.8.
Dublin http://www.ippc6.com/index.html

● EcoProcura 2014, 24.-26.9. Ghent http://www.ecoprocura.eu/
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Mitä seuraavaksi?

Lisää hankintatapauksia hankintamappiin!

Tarkasteluun valittavien hankintatapausten valinta:
•

Soveltuvien mittareiden valinta ja testaus
• Ympäristö- ja kustannushyötyjen laskeminen
• Hankintakriteerien arviointi
• Hankinnan valmistelun seuraaminen ja viestintä

Kumppanuusmenettelyt –osion käynnistäminen

Työpaja / seminaari syksyllä 2014!
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