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TEKNOLOGIA- JA  
INNOVAATIOHANKINTOJEN…
✓ johtaminen
✓ mittaaminen ja arviointi  
✓ tutkimus

JULKISTEN HANKINTOJEN...
✓ prosessit
✓ yhteistyö ja  kehittäminen
✓ kestävyys ja  innovatiivisuus

LIIKETOIMINNAN
JA INNOVAATIOIDEN...
✓ rahoitus
✓ tilannekuvat ja markkinatieto

YMPÄRISTÖN…
✓ tutkimustieto
✓ arviointimenetelmät

KESTÄVÄNKEHITYKSEN…
✓ hankintakriteerit ja 

toimintamallit
✓ liiketoiminta ja arvoketjut  
✓ vaikuttavuusviestintä

Strateginen kumppani: (MAA)KUNTIEN JA
KAUPUNKIEN…
✓ toiminta ja johtaminen
✓ toimialat  
✓ hankinnat

KEINO-
organisaatioiden 

YDINOSAAMISET
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Päätavoitteet vuosille 2022–2023
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Läpileikkaavina painopisteinä 
toiminnassa ovat 
kiertotalouden, 
vähähiilisyyden, 
digitalisaation ja 
ekosysteemien edistäminen 
sekä datan hyödyntäminen. Kestävien ja 

innovatiivisten 
hankintojen 

määrä on 
lisääntynyt.

Julkisen 
sektorin ja yritysten 

välinen yhteistyö 
hankinnoissa on 

lisääntynyt ja 
ratkaisut 

skaalautuvat

Julkisen sektorin 
kyvykkyys kestävien 

ja innovatiivisten 
hankintojen 

hyödyntämiseen on 
parantunut ja 

hankintoja johdetaan 
strategisesti.
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Kenelle tarjoamme keinoja?
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Valtio Kunnat ja 
kaupungit

Julkisomis-
teiset
yhtiöt

Oppilai-
tokset

Seurakun-
nat

Hankinta-
asiantuntijat

Organisaatio
-johtajat

Toimiala-
asiantuntijat ja 

virkamiehet

Yritysten 
edustajat
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KEINO tarjoaa
hankintojen
✓ johtamisen toimintamalleja ja

työkaluja
✓ edelläkävijyyteen tukea ja

toimintamalleja
✓ osaamiseen tukea, työkaluja ja

kehittymismahdollisuuksia.
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KEINOn palvelut 2022–2023

Vaikuttavien hankintojen
kyvykkyyksien
kehittäminen

• Kehittäjäryhmä- ja 
verkostotoiminta

• Innovation Broker
• Hankintojen green deal 
–sopimukset

• TKI-hankintojen
osaamisen kehittäminen

Hankintojen johtaminen

• KEINO-akatemia
• Teema-akatemiat
• Hyvinvointialuiden

hankintojen johtamisen
kokonaisuus

• Jatkuvan parantamisen
palvelupolku

Kaikille yhteiset palvelut

• Neuvontapalvelu
• Alueelllinen

muutosagenttitoiminta
• Työkalut
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KEINOn palvelut vuosille 2022–2023 1/3

VAIKUTTAVIEN HANKINTOJEN KYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN Ajankohta

Kehittäjäryhmä- ja verkostotoiminta Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat Jatkuva

Vähähiilisen rakentamisen hankinnat Jatkuva

Sairaanhoitopiirien vastuulliset hankinnat (mahdollisesti hyvo-alueet
jatkossa)

Jatkuva

Mahdollisuus uusiin kehittäjäryhmiin Ajankohta avoinna

Innovation broker (innovaatiovälittäjä) Asiantuntija-apua innovatiivisten edelläkävijähankintojen suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheeseen

Haku syksyn 2022 palveluihin 
huhtikuussa 2022

Hankintojen green deal –sopimukset Päästöttömät työmaat Jatkuva

Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa Jatkuva

Mahdollisuus uuteen sopimukseen Ajankohta avoinna

TKI-hankintojen osaamisen kehittäminen Aineistoja, osaamisen kehittämistä ja webinaareja Ajankohta avoinna
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KEINOn palvelut vuosille 2022–2023 2/3

HANKINTOJEN JOHTAMINEN Ajankohta

KEINO-akatemia Hankintojen johtamisen kehittämisohjelma Haku syksyllä 2022 toteutettavaan 
akatemiaan aukeaa elokuussa (alustava). 
Seuraava toteutus 2023.

Teema-akatemiat Innovatiivisten hankintojen johtamisen akatemia Mahdollisuus uuteen akatemiaan, 
ajankohta ei ole tiedossa

Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemia Käynnissä kevät 2022, mahdollisuus 
uuteen akatemiaan, ajankohta ei ole 
tiedossa

Sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisena akatemia Käynnissä kevät 2022

Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia Aloitus syys-/lokakuu 2022, haun 
ajankohta avoinna

Hyvinvointialueiden hankintojen johtamisen
kokonaisuus

Ajankohta avoin

Jatkuvan parantamisen polku Erityisesti KEINO-akatemian tai TOIMI-hankkeeseen osallistuneille
organisaatioille

Benchmarking-palvelun pilotointi 
vähähiilisyys-teeman osalta alkusyksy 
2022, varsinainen toiminta käynnistyy 
2023
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KEINOn palvelut vuosille 2022–2023 3/3

KAIKILLE YHTEISET PALVELUT Ajankohta

Neuvontapalvelut Sähköpostineuvonta ja hanke- tai hankintakohtaiset sparraukset Jatkuva

KEINOkkaat hankintaesimerkit Jatkuva

Neuvontaklinikat eri teemoista (teemat tarkentuu) Ajankohta avoin

Erilaisia teemakohtaisia webinaareja ja itseopiskeluaineistoja Jatkuva, uusia webinaareja ja aineistoja 
tuotetaan tarvittaessa

Yhteispohjoismaiset markkinavuoropuhelut (teemat tarkentuvat) Ajankohdat avoimia

Rahoitusneuvonta Jatkuva

Alueellinen muutosagenttitoiminta Alueen verkostot ja tilaisuudet
Käytännönläheinen neuvonta ja sparraus

Jatkuva

Työkalut Hankintatutka (maturiteetti), Hankintapulssi (ostolasku-analyysi) 
ja Hankintaluotsi (hankintalinjausten ja hankintojen suunnittelun työnkalu)

Jatkuva

• Hankintapulssiin tulossa uutena ominaisuutena entistä
tarkempi Hiilikädenjälki-raportointi.

• Hankintaluotsiin tulossa paljon uusia ominaisuuksia
hankintakohtaisten tavoitteiden toiminnallistamiseen liittyen.

Syksy 2022

Kevät/Kesä 2022

Kriteeritietoalusta Palvelu aukeaa vuonna 2023

Muita hankintayksiköiden käyttöön aukevia työkaluja (tarkentuu) Ajankohta avoinna
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Mikä KEINO-akatemia?
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KEINO-akatemia on maksuton kehitysohjelma hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen.

Kenelle?

• Julkisen sektorin
hankinta- ja 
substanssiasiantuntijoille

Mitä?

• Ohjelmassa valjastetaan 
hankinnat palvelemaan 
organisaation strategiaa

• Tuetaan organisaation 
kestävyyden ja 
innovatiivisuuden 
tavoitteita

Miten? 

• Yhteisiä tapaamisia
• Vertais- ja 

asiantuntijatukea 
• Oma kehitystehtävä
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Hankintakoulutus PIKU / KEINO 30.11.2022 & 25.1.2023
- Kestävän kehityksen linjaukset ja niiden 

linkitys julkisiin hankintoihin

- Julkisten hankintojen strateginen 
merkittävyys:

o kansallisten tavoitteiden (sosiaalisten, 
taloudellisten ja ekologisten) 
toteuttamisessa

o kunnan omien strategisten 
tavoitteiden toteuttamisessa 
(mukana myös katsaus osallistuvien 
kuntien strategiasisältöihin)

- Hankintojen johtamista ja ohjaamista 
mahdollistavat asiat:

o tiedolla johtamisen työkalut 
(Toteutettu Hankintapulssi -analyysi 
ja muu ostolaskuselvitys)

o hankintojen kategorisointi ja 
hankintalinjaukset kategorioittain

- Esimerkit kuntien tekemistä 
hankintalinjausten, -ohjeiden ja 
kestävyystavoitteiden päivittämistyöstä ja 
konkreettisista toteutuksista

- Esimerkit yksittäisten hankintojen 
onnistuneista, kestävän kehityksen 
tavoitteita toteuttaneista, hankinnoista

- Tammikuisen työpajaa edeltävän 
välitehtävän ohjeistus (= työpajaan pitää 
löytyä joulukuisesta talousarviosta vuoden 
2023 aikana toteutettava hankinta, jossa 
voidaan toteuttaa kunnan kannalta 
strategiaa toetuttava sosiaalinen, 
taloudellinen tai ekologinen tavoite)
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Kun hankinnat
mietityttävät, KEINOn
neuvontapalvelu auttaa
Tarjoamme kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää 
neuvontaa julkisille organisaatiolle.

Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa tietoa muun muassa 
siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan 
valmistelussa tai miten kestävyys- ja 
innovatiivisuusnäkökulmat kannattaa huomioida 
hankintastrategiassa.

🌐www.hankintakeino.fi/neuvontapalvelu
📧palvelu@hankintakeino.fi

http://www.hankintakeino.fi/neuvontapalvelu
mailto:palvelu@hankintakeino.fi


KEINO-Osaamiskeskus

@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos!
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https://twitter.com/hankintakeino
https://www.linkedin.com/company/keino-osaamiskeskus
https://www.youtube.com/channel/UCB9ZdGAMozD_-3mSdL4PIPg/videos?app=desktop&sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.hankintakeino.fi/

