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Asialista

o Keino-akatemia III käynnistyy, haku 3.9. mennessä

o Haku digisparraukseen 31.8. mennessä

o Ruokapalveluiden ja elintarvikehankintojen sparrausklinikat, haku 31.8. mennessä

o Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -webinaarisarja

o Neuvontayksikön klinikka direktiivistä 3.9.

o Muistutus amk-opiskelijoiden hyödyntämisestä

* Kysymyksiä voi 

esittää chatissa



Keino-akatemia III käynnistyy, haku 3.9. mennessä

o Keino-akatemia on hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma 

o Akatemia perustuu entistä vahvemmin itseopiskeluun. Opittua vahvistetaan 

yhteisillä sprinttijaksoilla, joita on yhteensä neljä. Sprintit tarjoavat osallistuville 

vertaistukea sekä ajatusten vaihtoa ja tukevat näin organisaatioita niiden omilla 

kehittämismatkoilla.

o Akatemian aikana jokaiselle osallistuvalle organisaatiolle laaditaan 

hankintatoimen kehittämissuunnitelma, joka voi olla muodoltaan esimerkiksi 

tiekartta tai Hankintojen tulevaisuuspolku. 

o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/keino-akatemian-

haku-auki-nyt-hae-viimeistaan-392021

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/keino-akatemian-haku-auki-nyt-hae-viimeistaan-392021


Haku digisparraukseen 31.8. mennessä

o Keino-osaamiskeskus hakee 3-4 sparrausta tarvitsevaa innovatiivista hankintaa asiantuntijasparraukseen, joka 

toteutetaan syksyn 2021 aikana.

o Hankintayksikölle, jolla on suunnitteilla innovatiivinen hankinta, jonka sparraustarve kohdistuu käyttäjätarpeisiin 

pohjautuen alusta-, rajapintaratkaisuihin, pilvipalveluihin tai kokonaisarkkitehtuuriin. 

o Noin 5 päivää kestävän maksuttoman asiantuntija-avun hankinnan sparraukseen. Valittujen hankintayksiköiden on 

mahdollista saada digiosaamisen lisäksi sparrausta myös hankintamallin valintaan.

o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/syksyn-digisparrauksen-haku-auki-tayta-lomake-318-

mennessa

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/syksyn-digisparrauksen-haku-auki-tayta-lomake-318-mennessa


Ruokapalveluiden ja elintarvikehankintojen 
sparrausklinikat, haku 31.8. mennessä

oHankintayksiköt voivat ilmaista kiinnostuksensa sparrausklinikoille 

osallistumiseen vastaamalla ennakkokyselyyn. Kyselyllä kartoitetaan lisäksi 

hankintaan liittyviä kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteita, sekä niiden 

asettamiseen liittyviä haasteita. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa 

sparrausklinikoiden sisältöön ja ajankohtaan.

o Sparrausklinikoille valitaan 3–6 hankintayksikköä tai hankintaa. Mukaan 

valituille hankintayksiköille annetaan sparrausta ryhmissä. Lisäksi tavoitteena 

on vertaisoppiminen toisilta hankkijoilta.

o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-

artikkelit/ruokapalveluiden-ja-elintarvikkeiden-hankintaklinikat-kaynnistyvat
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https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/ruokapalveluiden-ja-elintarvikkeiden-hankintaklinikat-kaynnistyvat


Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -

Webinaarisarja:

o Osa 1
7.10.2021 pureudutaan yleisesti kemikaaleihin, kuullaan minkälaisia ovat haitalliset kemikaalit, ja 
miten ne vaikuttavat meihin ja ympäristöön.

o Osa 2 
25.10.2021 luodaan katsaus kemikaalihankintoihin liittyvään lainsäädäntöön ja kuullaan, miten 
kemikaalit tulisi huomioida julkisissa hankinnoissa.

o Green Deal –kriteerien julkaisutilaisuus: Siivous- ja puhtauskemikaalit 28.9.

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/green-deal-kriteerien-julkaisutilaisuus-
siivous-ja-puhtauskemikaalit
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https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/green-deal-kriteerien-julkaisutilaisuus-siivous-ja-puhtauskemikaalit


Tulossa ”teema –akatemioita”, jotka suunnattu jo 
Keino-akatemian käyneille
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o Syksyllä käynnistyy innovatiivisten hankintojen teema-akatemia



Seuraava tapaaminen

o 29.10. klo 8.30-10

o Lisäksi erillinen aamukahvi liittyen riskienhallintaan lokakuun alussa

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)



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
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