
Verkkotyökalu

Ominaisuuksien esittely



KKH projektin kokonaistavoite on tukea liiketoiminnan ja yhteisöjen kestävää 

kehitystä Lapin alueella.

Projektin päätulos on verkkotyökalu, joka tukee ja helpottaa julkisten 

hankintojen ja kilpailutusten suuntaamista lähialueelle ja sen yrityksiin. Tämän 

odotetaan lisäävän myönteistä taloudellista ja ekologista kehitystä Lapissa.

Lyhyesti, työkalun tavoite on lisätä paikallisten yritysten myyntiä julkisen 

sektorin suuntaan, ja tuottaa dataa, joka vakuuttaa alueen yrityksiä ja 

päätöksentekijöitä panostamaan paikallisiin hankintoihin, joista syntyy 

myönteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Projektin tausta



Käyttäjäryhmät ja -hyödyt pähkinänkuoressa

• YRITTÄJÄT

Myy enemmän julkisille toimijoille parempien kilpailutusmahdollisuuksien 

kautta. Yhdistä voimasi toisten yritysten kanssa.

• Viranhaltijat ja päättäjät

Suunnittele julkiset hankinnat tehokkaammin, joustavammin ja 

paikallisemmin. Näe paikallisilta yrityksiltä hankkimisen hyvät vaikutukset 

talouteen ja ympäristöön konkreettisesti, ja jaa nuo tiedot helposti.

• Kansalaiset

Tutki, kuinka ostopäätöksesi voivat hyödyttää oman alueesi taloutta ja 

ympäristöä kestävästi. Voimaannuta itsesi vaatimaan alueesi päättäjiltä 

fiksuja hankintoja työkalun tuottaman tiedon avulla.



Kaikille avoimet toiminnot

Etsi paikallisia tuotteita ja palveluita kuin 

verkkokaupassa.

Järjestä hakutulokset niiden taloudellisten 

ja ekologisten vaikutusten mukaan.

Valitse haluamasi tuotteet tai palvelut ja 

niiden kuljetustavat.

Tutki visualisointeja valitsemiesi 

hyödykkeiden ostamisen vaikutuksista.

Tallenna valintasi ostoskoreiksi helppoa

muokkasta, vertailua, tulostusta ja jakamista

varten.

Luo myymistäsi tuotteista ja palveluista

julkinen katalogi.

Luo toivelistoja tuotteista ja palveluista, joita

haluaisit hankkia. Lähetä ja vastaanota

ehdotuksia niihin.

Verkostoidu ja yhdistä voimasi muiden kanssa

myydäksesi tai ostaaksesi enemmän

paikallisesti.

Vastaanota ilmoituksia työkalussa

tapahtuvista, sinua kiinnostavista asioista.

Mukaan liittymisen hyötyjä



Aloitussivu

Yksinkertainen esittely työkalun toiminnoista

Lisätietoa työkalun hyödyistä yrittäjille,

päättäjille ja kansalaisille

Tilastot työkalun käytöstä ja sen avulla

suunniteltujen hankintojen vaikutuksista

Nopea rekisteröityminen

Tartu toimeen!



Valitse hyödykekategoria

Tarkenna hakua lisäparametreilla

Määrittele tarvitsemasi määrä ja toimitusosoite

Tarvittaessa täytä edistyneitä hakuehtoja vielä

tarkempien tulosten saamiseksi

VAIHE 1. HAKU

Kerro mitä tarvitset



Säädä pisteytyskertoimia järjestääksesi

hakutulokset paremmuusjärjestykseen

Muuta lisäparametreja vaikuttaaksesi esim.

hinta-arvioihin kaikista tuloksista

Säädä hankintamääriä ja kuljetusvaihtoehtoja

haluamillesi hakutuloksille

Poimi parhaat hakutulokset ostoskoreihin

VAIHE 2. TULOKSET

Järjestä tulokset, tee valinnat





Katsele kahta ostoskoria yhtäaikaa

vertaillaksesi sisältöjä ja valintoja

Hienosäädä hankintamääriä ja kuljetuksia

ostoskohtaisesti

Muuta lisäparametreja koko ostoskorille esim.

punnitaksesi hintavaihtoehtoja

Tallenna ja lataa ostoskoreja lennosta

sisäänkirjautuneena

VAIHE 3. OSTOSKORI

Säädä, vertaile ja tallenna



Tarkastele taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia

valitsemistasi ostoskoreista

Tutki selkeitä visualisaatioita vaikutuksista

lukujen, kartan tai kaavioiden muodossa

Aseta ennusteelle aikajakso ja valitse

näytettävät vaikutukset

Tarkastele vaikutuksia yksittäisen kunnan tasolla

Tallenna, jaa ja tulosta visualisaatiot helposti ja

nopeasti

Laskelmien pohjadata on ostoskoreissa, jotka

voit tallentaa sisäänkirjautuneena myöhempää

käyttöä varten

VAIHE 4. VERTAILU

Tutki, jaa ja vaikuta





Luo tarjoamistasi tuotteista ja palveluista

verkkokatalogi

Hyödykekategoriat:

Elintarvikkeet

Muut fyysiset tuotteet

Kuljetuspalvelu

Varastointipalvelu

Muut palvelut

Hallitse tuotteita ja muokkaa niiden tietoja

helposti

HYÖDYKKEET

Esittele tuotteesi ja palvelusi!



Anna tietoja käyttämistäsi ajoneuvoista:

käyttövoima, painoluokka, kuljetuskapasiteetti,

kylmäkuljetusominaisuus, jne.

Liitä ajoneuvosi tarjoamiisi kuljetuspalveluihin,

tai vain itse myymiesi tuotteiden kuljetukseen

Ajoneuvojen tiedot näkyvät vain sinulle, mutta

niitä käytetään kuljetusten vaikutusten

laskennan pohjana

AJONEUVOT

Kerro, jos saat sen liikkumaan



Luo online-profiili yrityksellesi, kunnallesi,

julkiselle laitoksellesi, jne.

Organisaatioiden yhteys niiden luojiin

varmennetaan ennen julkaisemista

väärinkäytösten estämiseksi

Hallinnoi niin monta organisaatiota kuin haluat,

osa yksityisinä, osa julkaistuina

Kerro muille mitä tuotat ja tarvitset: aseta

organisaatiot luomiesi tuotteiden, palveluiden,

ostoskorien jne. omistajiksi

Lisää käyttäjiä organisaatiosi jäseniksi

tehtävien ja tiedon jakamiseksi

Tilaa ilmoitukset sinua kiinnostavien

organisaatioiden tekemisistä työkalussa

ORGANISAATIOT



Verkostot

Luo useiden organisaatioiden verkostoja ja liity

toisten verkostoihin

Hallitse verkostosi jäsenten kanssa jakamiasi

tuotteita ja palveluita ja summaa ne yhteen

Myy tai osta enemmän, paikallisemmin,

yhdessä

Tule huomatuksi yhdessä toisten kanssa

sellaisiakin hankintoja varten, joissa on suuret

toimitusmäärävaatimukset

Viestittele verkostosi jäsenten kanssa

Yhdistä voimasi muiden kanssa!



TOIVELISTAT

Käänteisen kilpailutuksen ajatus

Markkinakartoituksen ja -vuoropuhelun

helpottamiseksi

Listaa toivomasi tuotteet ja palvelut, laveasti tai

tarkasti tarpeen mukaan

Aseta aika vastausten vastaanottamiselle

Julkaise toivelista ja odota vastauksia

Neuvottele kirjoittamalla kysymyksiä ja

vastauksia toivelistan tuotteiden ja palveluiden

kohdalle

Pyydä ja vastaanota ehdotuksia



Ostoskorit

Luo tuotteiden ja palveluiden kokoelmia

hakutuloksista ja toivelistojen ehdotuksista

tekemistäsi poiminnoista

Tallenna ostoskoreja myöhempää muokkausta,

tarkastelua ja jakamista varten

Katsele, tulosta ja jaa ostoskoriesi sisällöistä

automaattisesti luotuja vaikutuslaskelmia

Vertaile ostoskoreja ja niiden vaikutuksia

tehdäksesi päätöksiä todellisten hankintojen ja

kilpailutusten toteutuksista

Tutki, suunnittele ja vaikuta

OSTORKORI

Kokoelmat vaikutusten pohjana



Saa ilmoituksia työkalun yhteisössä

tapahtuvista asioista, jotka voivat kiinnostaa

sinua:

 Joku haluaa ostaa tuotteita, jotka ovat

samanlaisia kuin sinun tuotteesi

 Sinut kutsutaan liittymään verkostoon

 Joku jättää viestin tai ehdotuksen

toivelistallesi

 Jne..

Tilaa ilmoitukset sähköpostiin tai työkalun

ilmoitusnäkymään

Katsele ja järjestele ilmoituksia nähdäksesi

työkalun käyttöhistoriasi

ILMOITUKSET

Pysy kärryillä



KIITOS

LISÄTIETOJA: MIKA UITTO, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

(mika.uitto@lapinamk.fi)

kestavalappi.fi


