Mikkelin kaupunki

Hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen - Checklist
I. Hankinnan perustiedot
Toimiala:
Hankinnan nimi:

Hankinnan kuvaus:

Arvioinnin
suorittaja/suorittajat:
Hankintavastaavan
kuittaus:

II. Tarkistuslista hankinnan erityispiirteiden tunnistamiseksi
1. Onko hankinnan yritysvaikutusten
arviointi suoritettava?

☐ Kyllä
☐ Ei

Perustelut:

2. Onko hankinnalla merkittävä
aluetaloudellinen tai
kokonaistaloudellinen vaikutus?

☐ Kyllä
☐ Ei

Perustelut:

3. Voidaanko hankinnassa käyttää
työllistämisvelvoitetta?

☐ Kyllä
☐ Ei

Perustelut:

4. Onko hankinnan ympäristövaikutusten
arviointi suoritettava(energia,
ympäristö, cleantech)?
Perustelut:

☐ Kyllä
☐ Ei

LUONNOS

5. Onko hankinnalla uudistava vaikutus
tai mahdollisuus toiminnan
uudistamiseen tilaajaorganisaatiossa
(innovatiivinen hankinta)?
Perustelut:

☐ Kyllä
☐ Ei

6. Onko hankinnalla uudistava vaikutus
☐ Kyllä
tai mahdollisuus uudistavaan
☐ Ei
vaikutukseen toimittajaorganisaatiossa
(innovatiivinen hankinta)?
Perustelut:

III. Hankinnan erityispiirteiden tunnistamisen apukysymykset
1. Yritysvaikutusten arviointi
a. onko palvelulle /tuotteelle paikallisia toimittajia?
i. jos ei niin voisiko syntyä sellainen?
ii. jos ei niin voisiko joku yritys laajentaa toimintaansa että olisi?
b. onko hankinnalla paikallisille toimittajille toiminnallista tai taloudellista merkitystä?
c. voisivatko paikalliset yritykset tehdä yhteistarjouksen?
d. voisiko joku paikallinen yritys muodostaan konsortion ei -paikallisen yrityksen
kanssa?
e. voisiko paikallinen yritys hankinnan kautta saada referenssin joka auttaisi sen
markkinoiden laajentamiseen?
f. käytä yritysvaikutusten arviointilomaketta tarkempaan tarkasteluun
2. Aluetaloudellinen vaikutus
a. Onko hankinta suuruusluokaltaan merkittävä alueellisesti?
b. Onko hankinta suuruusluokaltaan merkittävä tilaajalle?
c. Onko hankinta suuruusluokaltaan merkittävä paikallisille yrityksille?
d. Onko hankinta suuruusluokaltaan merkittävä paikalliselle toimialalle?
e. Onko hankintatavalla vaikutuksia hankinnan kokonaistaloudelliseen edullisuuteen?
f. Paikallinen yritys vs. alueen ulkopuolinen yritys
i. pääurakoitsija omalta alueelta vs. ulkopuolinen yritys?
ii. onko alueella yrityksiä jotka voivat toimia alihankkijoina?
iii. alihankinnan kohdistuminen alueelle vs. ulkopuolisen yrityksen omat
alihankkijat?
3. Työllistämisvelvoite
a. Onko hankinta työintensiivinen?
b. Onko hankinnassa ammattityötä jossa työllistämisvelvoitetta voisi käyttää?
c. Onko hankinnassa apu/tukityötä jossa työllistämisvelvoitetta voisi käyttää?

d. Ovatko alalla toimivat / nykyiset toimittajat jo käyttäneet työllistettäviä
toiminnassaan?
4. Ympäristövaikutukset
a. Sisältääkö hankinta vaikutuksia jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia
ympäristölle?
i. toiminnan tai toimintamallin johdosta
ii. käytettävien tuotteiden, materiaalien, menetelmien jne. johdosta
5. Innovatiivisuus hankkijalle
a. Voiko hankinnan avulla kehittää tai uudistaa olemassa olevaa kaupungin
toimintamallia tai palvelua?
b. Voiko kaupunki luoda uuden toimintamallin tai palvelun hankinnan yhteydessä?
c. Onko kyseessä tarve jolle ei ole tiedossa ratkaisua?
6. Innovatiivisuus toimittajalle
a. Voiko hankinta edistää tai kehittää yrityksen toimintaa?
b. Voiko yritys kehittää tuotettaan tai palveluaan hankinnan yhteydessä?
c. Voiko yritys kehittää kokonaan uuden tuotteen tai palvelun hankinnan yhteydessä?

