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YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

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. 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 päättyessä henkilöjäseniä oli 369 kappaletta ja kannatusjäseniä 9. 

Yhdistyksen jäsenyydestä eroamiseen on tyypillisesti ollut syynä se, että henkilön työnkuva on 

vaihtunut tai hän ei ole pystynyt osallistumaan tilaisuuksiin kotipaikkakunnaltaan käsin.  

Tavoitteena on, että yhdistys edelleen tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitumiseen, 

hankinnoista keskustelemiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Tähän pyritään järjestämällä 

ajankohtaisia teemaseminaareja, verkostoitumistilaisuuksia ja parantamalla hankintoja tavalla tai 

toisella työkseen tekevien verkottumista ja tutkimuksen tunnetuksi tekemistä. 

2 Tulevan toimikauden haasteet 

Koronapandemian jatkuessa tapahtumia on yhä järjestetty pelkästään verkossa ja näin ennakoidaan 

jatkettavan myös vuonna 2021 ainakin kevätkauden ajan. Yhdistys on panostanut 

verkostoitumismahdollisuuksien kehittämiseen ja tähän liittyviä tapahtumia ja ponnisteluja on syytä 

jatkaa seuraavana toimintavuonna erinäisten verkkotilaisuuksien ja pikkujoulujen merkeissä. Myös 

tutkimusseminaarin järjestäminen voi olla mahdollista syksyllä 2021. 

Tilitoimiston vaihtaminen on ajankohtaista 2021, jotta tilitoimiston tekemien epätarkkuuksien 

aiheuttamalta jäsenmaksulaskuihin liittyvältä runsaalta hallitustyöltä vältytään jatkossa. Samoin on 

syytä yhä tutkia tapahtumailmoittautumisten ja -alustojen vaihtoehtoja ja testailla eri tilanteisiin 

parhaiten sopivia ratkaisuja. 

Yhdistyksen toiminta on saatu järjestettyä vapaaehtoisperiaatteella ja tavoitteena on, että 

jatkossakin yhdistyksen toimintaa voidaan pyörittää tehokkaasti innostuneiden vapaaehtoisten 

voimin. 

Kannatusjäsenyyden sisältöä on aikeena tarkentaa vuonna 2021 ja miettiä sitä, mitä 

kannatusjäsenyys tarkoittaa: saako kannattaja sillä etuja, kuten paikkoja seminaareihin, vai onko 

kyse puhtaasti yhdistyksen tukemisesta. Yhdistyksen logon käyttöönoton tarkoituksena on luoda 

yhdistykselle oma ilme tapahtumissa käytettäväksi.  
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3 Yhdistyksen sisäinen toiminta 

Yhdistys järjestää vuosikokouksen 11.5.2021, tässä yhteydessä valitaan uusi hallitus. Hallitus tapaa 

todennäköisesti 4-10 kertaa vuodessa suunnitellakseen yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia sekä 

käsitelläkseen uuden tilitoimiston aloitukseen liittyviä asioita sekä jäsenasioita. Tilitoimisto hoitaa 

jäsenten laskutuksen ja jäsenrekisterin ylläpidon.  

Jäsenmäärien odotetaan kasvavan edelleen, mutta kasvun odotetaan hidastuvan yhdistyksen 

alkuvuosien kovasta tahdista. Yhdistyksen toimintaa pyritään jatkossakin pitämään 

mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevana ja jäsenistön toiveita kuuntelevana.   

4 Tiedottaminen ja ulkoinen toiminta 

Yhdistys ei toimi poliittisia tarkoitusperiä palvellen tai kenenkään etua valvoen eikä se anna 

lausuntoja tai kannanottoja. Yhdistyksen viestintäkeinoina ovat olleet sähköposti ja kotisivut, joille 

voitaisiin laittaa aineistoa runsaamminkin. Sosiaalisen median profiilien perustamista yhdistykselle 

voidaan harkita. 

______________________________ 

 


