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Materiaaleja kestävien hankintojen tueksi
EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Vähähiilisyys
• Vähähiiliset julkiset hankinnat -pelikirja
• Vähähiiliset julkiset hankinnat -webinaarisarja

Energiatehokkuus
• SYKEn ohjeet kylmälaitteiden kestäviin hankintoihin
• Motivan energiatehokkaat julkiset hankinnat -webinaarisarja
• Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet: Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa 
• Motivan oppaat energiatehokkaisiin hankintoihin
• KEINOn blogi: EU uudistaa energiamerkinnät – tietoa julkisia hankintoja tekeville 

Puhdas, turvallinen ja monimuotoinen ympäristö
• Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali

Materiaalitehokkuus ja kiertotalous
• SYKE: Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa: Kiihdyttämö -hankkeen 

tulokset, opit ja kokemukset
• Ympäristöministeriö 2019: Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas

https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/KEINO-pelikirja-08122021.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/opetusta-ja-tutkintotarjonta/vahahiiliset-julkiset-hankinnat-webinaarisarja
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/kylmalaitteiden-ilmastovaatimukset-kiristyvat-syken-ohjeet-tukevat
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/Energiatehokkuus+julkisissa+hankinnoissa.pdf/1f3d1ad9-f7a9-4169-95a5-6a96414e9a29/Energiatehokkuus+julkisissa+hankinnoissa.pdf?t=1464697996000
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/blogikirjoitukset/eu-uudistaa-energiamerkinnat-tietoa-julkisia-hankintoja-tekeville
https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-hankinnat/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/kemikaalit
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306901/SYKEra_45_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161882/YM_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/vahahiilisyyden-edistaminen-paallystysurakoissa-case-helsingin-kaupunki
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kaupunkiymparistotalon-ravintola-ja-kahvilapalvelut-case-helsingin-kaupunki
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kiertotalouden-edistamista-infra-hankinnalla-case-tampereen-kaupunki
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/omistus-ja-vuokratyovaatteiden-seka-pesulapalveluiden-vastuullinen-hankinta


SOSIAALINEN KESTÄVYYS

KEINO: Hanki ja työllistä! Itseopiskelumateriaali 
julkisilla hankinnoilla työllistämiseen

Kuntaliitto: Hankinnoilla työllistäminen

Sosiaalisen vastuun vähimmäisvelvoitteet (Code 
of Conduct) sekä opas sosiaalisesti vastuullisiin 

hankintoihin 
• Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet –

ohjeistus asiakirja-muodossa
• Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet –

ohjeistus powerpoint-muodossa
• TEM: Sosiaalisesti vastuulliset julkiset 

hankinnat

https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Hanki%20ja%20ty%C3%B6llist%C3%A4_verkkokoulutus_Syyskuu2019_0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/hankinnoilla-tyollistaminen
https://vm.fi/documents/10623/102149009/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf/62f18bf0-3bad-8941-f515-d3491df40558/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf?t=1639573503096
https://vm.fi/documents/10623/102149009/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+pptx.pdf/157e9a32-815e-11f3-56fb-87cf78f2d2b7/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+pptx.pdf?t=1639573394399
https://tem.fi/sosiaalisesti-vastuulliset-julkiset-hankinnat
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/silmatautien-arkikustannusvaikuttavuutta-mittaava-kokonaisjarjestelma-case
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/puhdistuspalvelujen-ja-ohjauksen-hankinta-case-hengitysliitto
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/saavutettavuuskriteerit-verkkosivujen-hankinnassa-case-opetushallitus
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/tyollistamisehtojen-kaytto-kaupungin-kunnossapidon-ulkoistamisessa-case


TALOUDELLINEN 
KESTÄVYYS

Hankintojen 
elinkaarikustannukset

https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/tarjousten-valinta/elinkaarikustannukset
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/palvelutalojen-ja-seniorikeskuksen-ruokapalvelut-case-helsingin-kaupunki
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/forssan-seudun-lahi-ja-luomuruoan-dynaaminen-hankintajarjestelma-case-forssan
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/iot-jarjestelman-ja-ulkovalaistuksen-ohjausjarjestelman-hankinta-case
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/asuinkerrostalojen-peruskorjauksen-suunnittelun-hankinta-ja-kehitystyo-case


Kestävien hankintojen 
kriteeritietoalustan kehitys

Palvelu korvaa Motivan ylläpitämän ja Motivan verkkosivuilta 
löytyvän kestävien julkisten hankintojen tietopankin.

Motiva Oy on palvelun omistaja ja ylläpitäjä. Tekninen toteuttaja 
ja teknisestä ylläpidosta vastaava taho kilpailutetaan.

Palvelun tietosisällön tuottamisesta ja hallinnasta vastaa Motiva 
yhteistyöverkostonsa kanssa. 

Palvelu linkitetään KEINOn sivuille.

Aikataulu:
• Tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa 27.10.2022

• Hankintapäätös joulukuu 2022 

• Toteutusprojekti alkaa 01–02/2023

• Kriteerien viennin pilotointi toteutusprojektin aikana

• Tekninen pohja valmis 05/2023

• Alustan kehitystyö jatkuu ja kriteerien syöttö 08–12/2023

• Alustan markkinointi käyttäjille ja rajapintasovellukset 2024

Tavoite alustan 

käyttöönottoon 

2023–2024

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki


Verkkokursseja 
hankintaosaamisen 
kehittämiseen

https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/vahapaastoiset-tyokoneet-hankinnoista-vastaavalle/
https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/muovitietoset-hankinnat-rakentamisen-kiertotaloudessa-koulutusmoduuli/
https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/energiatehokkaat-hankinnat-verkkokurssi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/julkisilla-hankinnoilla-kestava-tulevaisuus/


Hiilineutraali puukaupunki 
luodaan hankinnoilla

Maksuton hybriditilaisuus (Pikku-Finlandia, HKI 
/ Teams), 14.12.2022, klo 8.30–15 

Ilmoittaudu mukaan paikan päälle 4.12.2022 ja 
verkon kautta 12.12.2022 mennessä alla 
olevasta linkistä.

Ilmoittautuminen 14.12.2022 Hiilineutraali 
puukaupunki luodaan hankinnoilla -
tapahtumaan
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https://www.lyyti.in/Hiilineutraali_kaupunki_luodaan_hankinnoilla_9860


www.motiva.fi@MotivaOy

Menestystä 
hankintoihin!

palvelu@hankintakeino.fi

30. 
marraskuu 
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy
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