KUTSU 79. Bisnestreffit: Hanki sulavasti 11.5.2012
Caveat emptor?
Miten saamme enemmän vastinetta verorahoille?
Maassamme on toteutettu monia onnistuneita julkisia ict-hankkeita. Tekeville on sattunut myös
projekteja, joissa aikataulut ja kustannusarviot ovat paukkuneet, ja on syntynyt valdavia
http://www.valtiokonttori.fi/Public/Default.aspx?nodeid=21726 turhia kuluja – toivottavasti on edes
opittu jotakin.
Tarvitaanko jo käytössä olevien hyvien kilpailutustapojen lisäksi uusia tapoja, joilla päästään entistä
parempiin lopputuloksiin?
Verrokki Ruotsista
Ruotsissa julkinen sektori vuokraa ohjelmistojen kehityspalvelun ja ostaa koodin itselleen. Nyt
ruotsalainen kunta voi tilata ohjelmiston IT-talolta ja ohjelmiston koodi pistetään välittömästi nettiin
muillekin käytettäväksi. IT-talo huolehtii ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Jos yhteistyö ei suju, niin
kunta voi irtisanoa sopimuksen millä perusteella tahansa ja hetken päästä on toinen kehittäjä
hommissa. Seurauksena ohjelmistojen ja ylläpidon laatu on parantunut kohisten. Huonoa koodia ei
kukaan halua tehdä, eikä ostaa. Ja kaikki ovat tyytyväisiä. Kaiken takana on uudet toimintamallit
Ruotsin keskushallinnossa.
Hanki tietoa ja poikkea työmatkallasi maksuttomaan tilaisuuteemme kuulemaan, keskustelemaan,
luomaan uusia kontakteja ja jakamaan kokemuksiasi samasta asiasta kiinnostuneiden kanssa.
Aika: perjantai 11.5.2012 klo 8.10 - 9.10
Paikka: TEM, Ratakatu 3, 00120 Helsinki, reittiopas http://www.reittiopas.fi/
Ilmoittautuminen heti, sillä tilaa on vain viidellekymmenelle nopeimmalle.
https://service2.innofactor.com/tieke/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E5BDA66483E126ED30260653
C81DA491
Ohjelma:
7.50 alkaen sisäänpääsy
8.10 Keskustelun avaukset
* Myö mään, mää myön
Ilkka Lehtinen, toiminnanjohtaja, 040 820 4600, ilkka.lehtinen (ät) coss.fi
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry http://www.coss.fi/ on avoimen
lähdekoodin teknologioita ja -toimintamallia käyttävän liiketoiminnan kansallinen
kehittämisorganisaatio, joka edistää myös avointa dataa, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, avoimia
standardeja ja avoimia rajapintoja.

* Ostaja pysyköön lestissään?
- uusia tapoja
Outi Jousi, lakimies, 040 5637 343, outi.jousi (ät) hansel.fi
Hansel http://www.hansel.fi/fi Oy on valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja
ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille.
9.10 Tilaisuus päättyy – hankinnat jatkuvat
Tausta-aineistoa:
Hankintamietteitä, Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE (lyhytvideo) http://bambuser.com/v/2512916
Näkökulma: Säästetään kilpailutuksesta, Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE
http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=18940215
Mallia Ruotsista, Kammarkollegiet, IT-procurement http://www.kammarkollegiet.se/english/itprocurement
Hanketori, tarjouspyynnöt sähköpostiisi http://www.tieke.fi/display/ICT/Hanketori
ICT-sopimuspohjapalvelut, suomen- ja englanninkieliset ICT-sopimuspohjat
http://www.tieke.fi/display/ICT/ICT-sopimukset
Sähköinen kilpailutus ja hankinta -esityskalvot 27.3.2012, Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE
http://www.slideshare.net/JyrkiKasvi/shkinen-kilpailutus-ja-hankinta
Innovatiivisten hankintojen käsikirja (pdf)
http://www.culminatum.fi/tiedostot/upl/julkisten_hankintojen_%20kasikirja201211.pdf
Caveat emptor, ostaja varokoon, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Caveat_emptor
Järjestäjät ja lisätiedot:
Veli Riekki, (09) 4763 0403, veli.riekki (ät) tieke.fi
TIEKEn ICT Klusteri, mm. http://www.tieke.fi/klusteri
- tarjouspyyntöjä sähköpostiisi Suomesta ja muista EU-maista
- suomen- ja englanninkielisiä ICT-sopimuspohjia
- muita tilaisuuksia
Takapiru Kurt Linderoos, 0500 704464, kurt.linderoos (ät) personaleu.eu
Oy Personal EU United Brains Ltd. http://www.personaleu.eu/
- henkilökohtainen unioni kasvuhaasteena
- unionin tie maailman valistuneimmaksi innovaatioyhteiskunnaksi
Tuorein kutsu TIEKEn www-sivulla.
http://www.tieke.fi/display/tapahtumia/79.+Bisnestreffit+Hanki+sulavasti
Tietoja muista pidetyistä http://www.tieke.fi/bisnestreffit Bisnestreffeistä.
Kommentointiin Twitter #bisnestreffit
Kommentointimahdollisuus http://www.qaiku.com/go/ffwn/ myös Qaikussa #TIEKE-kanavalla
http://www.qaiku.com/channels/show/TIEKE/.
Tämän tilaisuuden mahdollisti TEM http://www.tem.fi/ , joka on TIEKEn jäsen. Lue lisää jäsenyydestä.
http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=15108136

