
HANKINNAT KAINUUSSA HALTUUN
HAKA -HANKE



TAVOITTEET

Tavoitteena on, että kainuulaiset yritykset osall istuisivat
julkisi in hankintoihin tarjoamalla akti ivisesti  palveluitaan
ja/tai tuotteitaan yrityksinä ja/tai yritysryhminä. Näin
yritysten osaaminen vahvistuu ja yritykset ovat valmiimpia
hakemaan kasvua myös muualla Suomessa. Siten myös
vahvistetaan paikall isen elinkeinoelämän kilpailukykyä,
elinvoimaa ja yrittäjyyttä. 

Erityisesti hankintaosaamisessa painotetaan Vihreän
siirtymän tuomien näkökulmien huomioimista hankinnoissa. 
Osaamisen vahvistamisen l isäksi hankkeen tavoitteena on
lisätä markkinavuoropuhelua yritysten ja
julkisorganisaatioiden väli l lä.  

Edistää kainuulaisten mikro- ja pk-yritysten valmiutta
ja osaamista julkisten hankintojen tarjoajana

Vahvistaa julkisen sektorin työntekijöiden
hankintaosaamista



Tavoitteena on parantaa yritysten näkyvyyttä ja
edistää alueen palveluiden ja tuotteiden
löydettävyyttä. Rakennetaan ja otetaan käyttöön
”luotettava kumppani” palvelutarjotin/portaali
Business Kainuu -sivustolle, johon yritykset voivat
hakeutua kumppaniksi .  Portaali  on ensivaiheessa
rajattu Kainuussa kotipaikkaansa tai toimipaikkaansa
pitävil le yrityksil le. 

Tavoitteena on yhdistää ja tuoda digiaikaan nykyisen
Kainuun soten hyvinvointipalvelutarjotin sekä kuntien
palvelusetelikumppanil istaukset. 

"Luotettava kumppani" -palvelutarjottimen
rakentaminen

TAVOITTEET

Viestinnän kehittäminen – julkiset hankinnat
osaksi Business Kainuuta

Tuodaan viestinnässä esil le julkisten
hankintojen aluetaloudell isia vaikutuksia ja
kannustetaan julkisia toimijoita hyödyntämään
alueell inen tarjonta.



KESKEISET TOIMENPITEET

Aktivoidaan ja annetaan yrityksille valmiuksia pitkäjänteiseen hankintaosaamisen
kehittämiseen järjestämällä kahden välisiä keskustelutilaisuuksia, webinaareja
ja työpajoja.

Kumppanisivusto BusinessKainuu -sivustolle

Koulutustapahtumat ja keskustelut julkisorganisaatioille

Rakennetaan kumppanisivusto BusinessKainuu -palvelusivuston  yhteyteen,
jonne yritykset tai yritysryhmät vievät tuotteitaan ja palveluitaan. 

Vahvistetaan hankintoja työssään tekevien julkisen sektorin työntekijöiden
osaamista erilaisilla koulutustapahtumilla ja keskusteluilla. Keskeistä on
aktivoida markkinavuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Webinaarit, työpajat ja keskustelutilaisuudet yrityksille



TYÖPAKETIT

TYÖPAKETTI 1. Hankintaosaamisen vahvistaminen
mikro- ja pk-yrityksissä

TYÖPAKETTI 3. Kumppanitarjotin - yritykset
näkyville, palvelut ja tuotteet saataville

TYÖPAKETTI 2. Yhteistyön tiivistäminen
paikallisten yritysten ja julkisten toimijoiden välillä

TYÖPAKETTI 4. Viestintä - julkiset hankinnat
osaksi Business Kainuuta

1.1 Yritysten aktivointi kehittämään hankintaosaamistaan
1.2 Tiekartta - yrityskohtaiset jatkokehittämisehdotukset
1.3 Yritysten hankintaosaamisen jatkokehityspolut

2.1  Webinaareja ja työpajoja yrityksille ja julkishankintoja
tekeville henkilöille
2.2 Yritysvierailut
2.3 Kuntien henkilöstön osaamisen jatkokehittämispolut

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi työpaketeittain.



Touko-kesä-heinä-elokuu

Yritysten aktivointi (TP 1.1)

Yritysten hankintaosaamisen
vahvistaminen, tiekartat (TP 1.2)
ja jatkokehityspolut (TP 1.3)

Yritysvierailut (TP 2.2)

Yritysten palvelut ja tuotteet
kumppanitarjottimelle (TP 3) 

Viestintätehtävät (TP 4)

TYÖPAKETIT JA TEHTÄVÄT AIKAJANALLA 9/2022 - 12/2023

Syys-loka-marras-joulukuu

Suunnittelu ja toiminnan
käynnistäminen sekä
tiedotussuunnitelman laatiminen 
Tiimi ja tarpeen taustat
Rahoituksen aloituspalaveri
Ohjausryhmän järjestäytyminen
Aikataulutus, toimenpiteiden
käynnistys

Yrityskontaktoinnit (TP 1.1)

Webinaarien ja työpajojen
suunnittelut (TP 2.1) 

Kumppanitarjottimen tarve-
määrittely ja suunnittelu (TP 3)

Asiantuntijakirjoitus (TP 4)

Tammi-helmi-maalis-huhtikuu

Yritysten aktivointi (TP 1.1)
Kuntakierros (TP 2)

Yhteistyön tiivistäminen,
markkinavuoropuheluiden
aktivointi (TP 2)

Webinaarien ja työpajojen
toteutus yrityksille ja julkisen
sektorin toimijoille (TP 2.1) 

Kumppanitarjottimen suunnittelu ja
tekninen toteutus sekä yritysten
palvelut ja tuotteet saataville (TP
3)

Asiantuntijakirjoitukset ja muut
viestinnän tehtävät (TP 4)

Syys-loka-marras-joulukuu

Yritysten hankintaosaamisen
vahvistaminen, tiekartat (TP 1.2)
ja jatkokehityspolut (TP 1.3.)

Yritysvierailut (TP 2.2)

Kuntien henkilöstön osaamisen
jatkokehittämispolut (TP 2.3)

Yritysten palvelut ja tuotteet
kumppanitarjottimelle (TP 3)

Viestintätehtävät (TP 4)

Loppuraportointi

2022 2023 2023 2023



INFO

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
PÄÄTOTEUTTAJA

Kainuun Yrittäjät ry
OSATOTEUTTAJA:

1.9.2022 - 31.12.2023
TOTEUTUSAIKA:

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 145 706 €.

Hanketta rahoittaa Kainuun Liitto, Akke (80 %), 
Kainuun kunnat (11%) ja yksityinen rahoitus (KAMK
5%, Kainuun Yrittäjät 4%). 

Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2022- 31.12.2023.
Rekrytointien myötä hanke käynnistynyt 1.10.2022
alkaen.



HANKINNAT KAINUUSSA HALTUUN 
HAKA -HANKE

YHTEYSTIEDOT

Marisanna Jarva, projektipäällikkö (50%)
Kajaanin ammattikorkeakoulu
marisanna.jarva@kamk.fi
040 517 0224

Birit Oksman, projektiasiantuntija (50%)
Kainuun Yrittäjät
birit.oksman@yrittajat.fi
044 493 2622 


