2015–2019

Hankintojen sähköistäminen

Jotta onnistuisimme ostoksilla.

Pidän tiedon saatavilla

 Tulokset ja suurin hyöty

Ennen hankinta-aineisto oli hajallaan CD-levyillä,
sähköposteissa, muistitikuilla, verkkolevyillä, pilvipalveluissa jne. Vain 30 % oli arkistoitu asianmukaisesti.
Projektissa loimme yhteisen sähköisen järjestelmän,
joka palvelee kaikkia hankintaan osallistuvia.

”Suurin käytännön hyöty on
ollut se, että kaikki aineisto
on nyt yhtenäisemmin ELYjen
hallinnassa...”

 Osallistujat ja tavoitteet

”Tavoitteena oli luoda ELY/KEHAhenkilöstölle yhteinen alusta hankintojen
valmistelun-, kilpailutuksen- ja
toteutuksenaikaiselle aineistolle, johon
myös ulkopuolisilla olisi pääsy.”

+

 Rahoitus ja suunnittelu
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:

Noora Saros, KEHA-keskus,
Tieto- ja viestintäyksikkö
IPA-RAHOITUS: IPA ja sitä edeltäneet

yhteiset kehittämisohjelmat, mm. IE2,
rahoittaneet projektia yht. 1 259 000 €

+

 Palaute

+

”Palaute on ollut hyvin vaihtelevaa:
järjestelmän tarkoitus on nähty erittäin
tärkeänä, mutta monimutkaisuus
ja tekniset ongelmat on nähty
negatiivisena asiana...”

+

 Kehitysideat tulevaisuuteen
”Ehkä kyse on siis toiminnan
yhtenäistämisestä ja laajemmasta
ymmärryksestä siitä mitä muuallakin
tehdään, nyt toiminta on aika
siilomaista ja näin kun toimii ELYjen
kaikkien vastuualueiden...”

+
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