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MIKÄ OSAAMISKESKUS?

o Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen 
osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa 
ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. 

o KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja                                
innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
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KEITÄ ME OLEMME?

Osaamiskeskus aloitti 
toimintansa 1. maaliskuuta 
2018.

Osaamiskeskuksen 
muodostavat Motiva, Suomen 
Kuntaliitto, VTT, Business 
Finland, SYKE, Hansel, KL-
Kuntahankinnat ja Sitra.
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Päätavoitteet vuosille 2018-2021

o Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia 
hankintoja Suomessa.

o Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä 
johtamisen välineenä.

o Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista 
kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.
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Toiminnan painopistealueet

 Julkisten hankintojen strateginen johtaminen

 Julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentaminen

 Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät

 Kestävien hankintojen edelläkävijäyhteistyö (Green Deal -sopimus)

 Julkisten hankintojen alueellinen yhteistyö ja -tuki (muutosagentit ja muutosalumnit)

 Julkisten hankintojen kestävyys ja innovatiivisuus -osaamisen kehittäminen

 Julkisen hankintatoiminnan kansainvälisyys
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 Hankinnan tulosperusteinen rahoitussopimus

 Julkisen hankinnan tulosten arviointi ja mittaaminen
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Hankkijoiden kehittäjäryhmätoiminta

 Kootaan samoja tarpeita ja tavoitteita 
omaavia hankintayksiköitä ehdotusten tai 
tehtyjen havaintojen pohjalta erityisesti 
nopeasti uudistuville ja kasvualoja tukeville 
aloille: 
 SOTE, 

 liikenne, 

 terveysteknologia, 

 bio- ja kiertotalous.

o Ajankohtaisten kehittäjäryhmien lähtölaukaukset:

o Alustat ja apit haltuun 29.8. 

o 3D-paikkatieto 10.10.

o Työllistä hankinnoilla 1.11.
o Pilaantuneet maat marraskuu 13.11.
o Tilat 24/7 14.11.
o Vähähiilinen rakentaminen 3.12. 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtum
at/tulevat

 Miten KEINO voisi tukea KEHTO-foorumia 
toimialan hankintojen kehittämisessä?
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Mikä Green Deal?

Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimusmalli, jonka 
hankintayksikkö solmii valtion osapuolen, esimerkiksi ministeriön kanssa. 

o Green Deal -sopimuksessa asetetaan hankinnalle kunnianhimoisia ja konkreettisia kestävää 
kehitystä ja innovaatioita tukevia tavoitteita. Tavoitteiden taso tarkennetaan sopimuskohtaisesti. 

o Green Deal -sopimus tukee hankintayksiköiden omia strategisia päämääriä, esimerkiksi 
vähähiilisyys- tai bio- ja kiertotaloustavoitteita. 

o Hankintojen Green Deal on Suomessa uusi malli, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. 
Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa.
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Miksi sitoutua Green Dealiin?

STRATEGISET TAVOITTEET
Green Dealillä voidaan edistää hankintayksikön strategisten kuten 
vähähiilisyysavotteiden toteutumista. 

YHTEISTYÖ
Kaikkea hankintaan liittyvää ei tarvitse tehdä yksin, vaan vertaistukea saa muilta. 
Yhteiskehittäminen vähentää hankinnan riskiä kun nykytila-analyysi, 
markkinavuoropuhelu ja hankintojen kestävyyden kriteerit määritellään yhdessä.

ASIANTUNTIJA-APU
Hankintayksikkö saa resursoitua asiantuntija-apua hankinnan 
valmisteluvaiheeseen, kriteerien määrittämiseen ja työkalujen kehittämiseen.
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VAIKUTTAVUUS
Saadaan aikaan suurempaa vaikuttavuutta markkinoihin yhteisellä 
toimintamallilla ja nostamalla kriteerien tasoa.

SOPIMUKSEN SEURANTA
Apua hankinnan vaikutusten arvioimiseen ja tukea sopimuksen aikaiseen 
yhteistyöhön ja seurantaan.

NÄKYVYYS
Osana kestävien hankintojen suunnannäyttäjiä hankintayksikkö saa näkyvyyttä 
kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Green Dealiin osallistuvat hankintayksiköt saavat tukea hankinnan toteuttamiseen. 



Sopimusmalli pähkinänkuoressa
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KEINO tarjoaa:

• Puitteet ja fasilitoinnin sopimuksen syntymiseen tarvittavalle 
keskustelulle: tilaisuudet ja työpajat prosessin eri vaiheissa, 
markkinavuoropuhelu.

• Työkaluja: yhteisen työtilan, hankintojen kilpailutuskalenterin KEINOn
sivuille.

• Asiantuntijatukea: nykytila-analyysit ja esiselvitykset, vaatimusten 
määrittely ja todentamiskeinot, hankintojen vaikuttavuuden arviointi, 
tarvittaessa ulkopuolisia rahoitusratkaisujen kartoitus.

• Viestinnällinen tuki: viestintä Green Deal -prosessista yrityksille, 
viestintä toteutuneesta Green Dealista kansallisesti ja 
kansainvälisesti.

Hankintayksiköltä Green Dealiin osallistuminen edellyttää:

• Osallistumista järjestettäviin tilaisuuksiin, keskusteluun ja yhteisen 
toimintamallin määrittelyyn.

• Resursseja ja tarvittavien henkilöiden sitouttamista päätöksentekoon, 
sopimuksen toteutumisen seurantaan.

• Sopimuksessa määritellyn hankinnan toteuttamista toimintamallin 
mukaan.

• Tiedon kokoamista ja välittämistä KEINOlle: tieto oman alueen 
yrityksistä, nykytila-analyysin lähtötiedot, sopimusten seuranta.

• Toimimista vertaistukena ja kokemusten jakamista muille sopimukseen 
osallistuville hankintayksiköille sekä toteutuksen jälkeen mahdollisille 
muille vastaavia hankintoja toteuttaville hankintayksiköille.

KEINO Hankintayksikkö
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Teema: Vähähiiliset urakat ja työkoneet

o Ensimmäisen sopimuksen kohteena vähäpäästöiset urakat ja työkoneet:
o Luodaan yhteinen toimintamalli vähähiilisten/-päästöisten urakoiden ja/tai työkoneiden 

hankintaan.

o Mahdollisuus saattaa koneurakoinnin ja hankittavien työkoneiden päästöt matalammalle 
tasolle yhteistyössä valtion ja muiden hankkijoiden kanssa – vaikuttavuutta omiin 
vähähiilisyystavoitteisiin! 

o Mallia testataan valitussa hankinnassa sekä arvioidaan sen vaikutukset.

o Käynnissä hankintayksiköiden kartoitus. Vielä kerkeää mukaan: 
o Elina Ojala, elina.ojala@motiva.fi

o Taneli Varis, taneli.varis@motiva.fi
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Julkisen hankintatoiminnan kansainvälisyys

o Kehityshaluisille hankintayksiköille työnvaihto- ja yhteistyömahdollisuuksia. 
o Mistä haluaisit oppia ja mitä vaihto-ohjelmaan osallistuminen edellyttää?

o KEINO auttaa EU-rahoituksen hakemisessa kestävien ja innovatiivisten hankintojen 
kehittämiselle ja toteuttamiselle

o Hankintayksikkökohtaista vaikuttavaa kansainvälistä yhteistyötä - markkinavuoropuhelut, 
test bedit

o Hyviä esimerkkejä maailmalta meille ja meiltä maailmalle

 Onko KEHTO-foorumilla yhteisiä tarpeita kansainväliseen vuorovaikutukseen, 
osaamisen kehittämiseen tai kokemusten vaihtoon?

 KEHTOlaisten hyviä edelläkävijäesimerkkejä jakoon maailmalle!
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KEINO + KEHTO= ?...
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Yhden luukun neuvonta kestäviin ja 
innovatiivisiin hankintoihin

palvelut@hankintakeino.fi
www.hankintakeino.fi

isa-maria.bergman@motiva.fi
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