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YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUOTTA 2020 KOSKIEN 

 

1 Taustaa 

Julkisten hankintojen yhdistys ry. on perustettu 26.9.2016 15 perustajajäsenen toimesta. 

Perustamiskokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus ja hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Yhdistys 

rekisteröitiin PRH:n yhdistysrekisteriin lokakuussa 2016. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää julkisiin hankintoihin liittyvää oikeudellista ja monitieteellistä 

tutkimusta, ammatillista kehitystä, parhaiden käytäntöjen jakamista ja julkisten hankintojen 

tunnetuksi tekemistä sekä toimia julkisista hankinnoista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. 

Yhdistys järjestää jäsenilleen muun muassa erilaisia julkisiin hankintoihin liittyviä tapahtumia, 

kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja tutkimusseminaareja. 

Yhdistyksellä on internet-sivu osoitteessa www.hankintayhdistys.fi, jonne yhdistys on lisännyt tietoa 

yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista, jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksun suuruudesta sekä 

yhdistyksen toimihenkilöistä.  

Jäsenmaksu on 25 euroa ja kannatusjäsenten osalta 350 euroa. Yhdistyksen tulot kertyvät pääosin 

jäsenmaksuista. Tilikausi 2020 oli reilusti ylijäämäinen ja yhdistyksen talous on vakaalla pojalla. 

Kaikkia jäsenmaksuja ei saatu kerättyä edes lukuisilla huomautuksilla. Maksamattomat jäsenmaksut 

kirjattiin luottotappioiksi, koska periminen olisi suhteettoman kallista. 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 päättyessä henkilöjäseniä oli 369 kappaletta ja kannatusjäseniä 

yhdeksän. Vastaavat luvut olivat vuoden 2019 lopussa 363 ja yhdeksän.  

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2020 kuusi kappaletta. Jäsenkirjeissä tiedotettiin pääosin 

yhdistyksen tulevista tapahtumista.  

Yhdistyksellä ei ole henkilöstöä eikä hallitukselle ole maksettu palkkioita. Myöskään seminaarien ja 

tapahtumien puhujille ei ole maksettu palkkioita. 

 

2 Toiminnan kehittäminen 

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin vuonna 2020 siten, että etäosallistuminen vuosikokoukseen 

sallittiin.  

Yhdistyksen painopisteenä on ollut sellaisten tapahtumien ja verkostointimahdollisuuksien 

järjestäminen jäsenistölle, joita ei muuten olisi saatavilla. Tässä tavoitteessa on onnistuttu, joskin 

koronapandemia on siirtänyt kaikki tapahtumat verkkoon. Yhdistys on järjestänyt vuoden 2020 

aikana tapahtumia jäsenilleen. Näitä ovat olleet: 

• MAO-vierailu 

• Korona best practice -webinaari 

• Liveto-alustalla pidetty pikkujouluseminaari 
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• Virtuaalivierailu Kilpailu- ja kuluttajavirastoon 

 

Yhdistys hankki Liveto-alustan käyttöoikeuden verkkotapahtumien järjestämiseen. Tapahtumia on 

järjestetty myös Teams-yhteydellä. Tapahtumat ovat olleet yhdistyksen jäsenille maksuttomia ja ne 

on järjestetty yhteistyössä muiden tahojen kanssa siten, ettei yhdistykselle ole aiheutunut 

esimerkiksi tilavuokrakuluja tai puhujapalkkioita. Verkko-osallistumisen mahdollistumisen myötä 

tapahtumien osallistujamääriä ei ole enää jouduttu rajoittamaan.  

Yhdistys on saanut lahjoituksena graafikon tekemän logon, joka on otettu käyttöön tapahtumissa. 

Logossa on hankintoihin viittaava H-kirjain ja viivoja, jotka viittaavat hankintayksikön ja toimittajan 

väliseen yhteistyöhön. 

Yhdistys jakoi vuonna 2019 parhaan pro gradu -stipendin Ville Ikäheimoselle. Stipendin arvo oli 500 

euroa ja se julkistettiin yhdistyksen jäsenkirjeessä 28.8.2020. 

Yhdistyksen hallitus käytti runsaasti aikaa jäsenmaksuepäselvyyksien selvittämiseen tilitoimiston 

kanssa ja lähetti jäsenmaksun maksamista koskevia muistutusviestejä jäsenille. Tilitoimiston 

vaihtamisesta keskusteltiin. 

3 Yhdistyksen päätöksenteko 

Vuonna 2020 vuosikokous järjestettiin koronapandemian aiheuttaman viivästyksen vuoksi vasta 

1.9.2020. Vuosikokouksessa valittiin muun muassa uusi yhdistyksen hallitus ja varajäsenet, 

vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös, esiteltiin toiminnantarkastus, myönnettiin vastuuvapaus 

edellisen vuoden osalta ja vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päätettiin 

muuttaa yhdistyksen sääntöjä etäosallistumisen osalta.  

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus, jonka puheenjohtajaksi valittiin Outi Jousi ja 

jäseniksi Saila Eskola, Eriika Autio, Kirsi-Maria Halonen, Katariina Huikko, Taneli Kivistö, Max 

Jansson, Erkko Ruohoniemi, Jorma Saariketo ja Johanna Sammalmaa. Karolina Lehto jättäytyi 

hallituksesta ja uusiksi jäseniksi valittiin Max Jansson ja Jorma Saariketo. Varajäseniksi valittiin 

Pilvi Takala ja Laura Nordenstreng-Sarkamo. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajana 

jatkamaan Saila Eskolan ja rahastonhoitajana jatkamaan Eriika Aution. Uuden hallituksen 

toimintakaudella yhdistyksen sihteerinä jatkoi Sanna-Mari Suojanen.  

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna Kronström ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto. 

Vuoden 2020 aikana hallitus piti 10 kokousta (16.1, 3.3, 2.4, 5.5, 19.5, 11.8, 27.8, 1.9, 29.9, 1.12.) 

4  Lopuksi 

Yhdistyksen toimintaa on pystytty pitämään aktiivisena koronapandemiasta huolimatta. 

Etäosallistumismahdollisuutta ei ole syytä jättää kuitenkaan vain väliaikaiseksi, koska aiempina 

vuosina yhdistykselle on esitetty toiveita useampien tapahtumien järjestämisestä niin, että niihin on 

helppo osallistua, vaikka henkilö ei asuisikaan pääkaupunkiseudulla. 

 

______________________________ 

 


