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Mikä on vähähiilisten hankintojen akatemia?
o Vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelman osallistujat saavat apua hankintojen johtamisen toimintamallin ja
kategoriakohtaisten toteuttamissuunnitelmien tekoon vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi.
o Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat
(vähähiilisyyspotentiaalit). Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka
kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma).
o Lähtökohtana ovat organisaation asettamat omat strategiset tavoitteet vähähiilisyyden edistämiseen. Ohjelmassa
esitellään myös kestävien hankintojen toimintamalli ja ohjataan organisaatioita luomaan organisaatioon sellainen.
o Mukaan pääsevät kuusi (6) organisaatiot sitoutuvat neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen, jonka aikana toimintamallia
kehitetään ja laaditaan konkreettinen toimeenpanon suunnitelma. Työssä tunnistetaan taloussuunnitteluprosessin ja
vähähiilisten hankintojen johtamisen ja toteuttamisen kannalta yhteisiä kehittämisen kohteita.

15.4.2021

3

Edellytykset hakijoille
o Vähähiilisten hankintojen akatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset,
seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on jo pohjatyötä tehty hankintatoimen johtamisen
kehittämisessä. Hakijoilta edellytetään strategista linjausta vähähiilisyyden edistämiseksi tai selkeästi
ilmaistua johdon tuki asian kehittämiseen.
o Työhön tulee sitouttaa johto, yksi toimiala tai teema ja monialainen tiimi (esim. 3 hlöä: toimiala, hankinnat,
kehitys tai taloussuunnittelu). Organisaation tulee nimetä vastuuhenkilö. Hakuvaiheeseen sisältyy
avainhenkilöiden haastattelut ja sitoutumisen sekä henkilöresurssien varmentaminen.
o Tarkoituksena on, että organisaatiot käynnistävät jonkin konkreettisen hankinnan tai kategorian valmistelun,
jossa edistetään vähähiilisyyttä. Lopuksi tavoitteena on esitellä suunnitellut toimenpiteet ja lopputulokset
osallistuvan organisaation johdolle. Kehitysohjelma alkaa maaliskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2022.
o https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/11e643aa-3419-4f82-954f351d65ce263b?displayId=Fin2454479
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Vähähiilisyys teema-akatamian aikataulu
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Ohjelman tarkempi sisältö
o Vähähiilisyys-akatemian Kick-off 16.3.2022 klo 9-11
o Yhteinen tilaisuus kaikille kuudelle organisaatiolle verkossa. Tilaisuudessa esitellään kestävien hankintojen toimintamallia ja käydään ennakkotehtävän
pohjalta tavoitetilan kirkastamisen keskustelut sekä esitellään vähähiilisyyspotentiaalin tarkastelua.
o Työpajat ja organisaatiokohtaiset sparraukset
o Kaikille osallistujille järjestetään sekä kaksi (2) yhteistä työpajaa että kaksi (2) organisaatiokohtaista sparrausta. Työpajat on suunnattu kaikille
osallistujille ja niissä käydään kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä keskustellen. Sparraukset ovat organisaatiokohtaisia tilaisuuksia, jotka sovitaan
yhdessä organisaation kanssa. Niissä käsitellään ko. organisaation valitseman hankinnan valmistelua, suunnitellun toimintamallin käyttöön ottoa sekä
muita organisaatiokohtaisia asioita.
•

Ensimmäinen työpaja: 5.4.2022 klo 9-12

•

Ensimmäinen organisaatiokohtainen sparraus: huhtikuussa 2022 (2 h).

•

Toinen työpaja: 3.5.2022 klo 14-15 .

•

Toinen organisaatiokohtainen sparraus (sisäinen työpaja): toukokuussa 2022 (2 h).

o Lopputulosten esittely organisaation johdolle
o Osallistujaorganisaatio esittelee suunnitelmansa vähähiilisten hankintojen toimintamallista sekä sen soveltamisen valitsemansa pilottihankinnan
valmistelussa organisaation johdolle.
o Vähähiilisyys-akatemian päätöstilaisuus 31.5.2022 klo 9-12
o Kaikkien osallistujaorganisaatioiden yhteinen päätöstilaisuudessa käydään läpi kunkin organisaation aikaansaamat suunnitelmat ja hankintaasiakirjaluonnokset.
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Teema-akatemian aikataulu
Maaliskuu 2022 – Kesäkuu 2022

Maaliskuu
•Hakuilmoituksen
julkaisu 17.1.2022
•Haku-info 24.1.2022
•Hakuaika vko 7 loppuun
asti (haastattelut
hakuaikana; optio vko 9)

Tammihelmikuu 2022

•Valinnat viim. vko 8
alussa
•KICK-OFF ke 16.3 klo
9-11 tavoitetilan
kirkastaminen,
Ennakkotehtävä (tutka)
1. Työpaja 14 5.4 9-12
Toimintamallin
kehittäminen.
Välitehtävä (alustava
toimenpidesuunnitelma

15.4.2021

•Organisaatiokohtainen
1. sparraus (2h)
huhtikuun alkupuolella
vko 15. (Konkreettinen
toimenpidesuunnitelma
, Luotsi)

•Toimintasuunnitelman
esittely organisaation
johtoryhmälle
•Mahdollisen pilotin
toteuttaminen
•Yhteinen päätöstilaisuus
31.5 klo 9-12

Toukokuu

Huhtikuu
•Organisaatiokohtainen 2.
sparraus (2h), sisäinen
työpaja toukokuu vko 18
•Toimintasuunnitelman
viimeistely (KEINO-kummi
tukena)
•Mahdollisen pilotin
valmistelu

Kesäkuu
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Kysymyksiä?
Lisätietoja salla.koivusalo@motiva.fi ja katriina.alhola@syke.fi
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