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KEINO –

Kohti kestäviä ja innovatiivisia
julkisia hankintoja

Mikä on KEINO?
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO
on yhteistyöverkoston kautta rakennettu konsortio, jonka eri osa-alueiden
toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen
Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy,
KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018–2021 ovat:
• Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja
Suomessa.
• Julkinen hankinta tunnistetaan johtamisen välineenä ja sitä käytetään
aktiivisesti.
• Hankintayksiköt jakavat avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja
oppivat toisiltaan.
Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen perustaminen on yksi hallitusohjelman
“Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” –
kärkihanketeeman loppukauden päätoimenpiteistä, jonka toteuttajina toimii konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto
ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus
Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy,
KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitra.

KEINO-toiminta lyhyesti
KEINO pyrkii lisäämään hankintayksiköiden tietoisuutta hankintojen strategisesta johtamisesta ja vaikuttavuusajattelusta. KEINO tulee auttamaan
hankintayksiköitä johtamisen työkalujen laatimisessa ja mittaamisessa.
KEINO tulee luomaan hankintakentälle vahvoja ja vaikuttavia tilaajaryhmiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, rakentamisen ja energiankäytön, liikkumisen ja logistiikan sekä bio- ja kiertotalouden hankintoja
varten.
KEINO tukee hankintaosaamisen kehittämistä mm. neuvontapalvelujen,
tilaisuuksien ja verkostotapaamisten kautta. Tavoitteena on myös edistää
vertaisoppimista hankinta-ammattilaisten keskuudessa.
KEINO tuo hankinta-ammattilaisille tietoa kestävien ja innovatiivisten
hankintojen toteuttamisesta kansainvälisien esimerkkien kautta sekä
edesauttaa suomalaisten onnistuneiden hankinta-esimerkkien leviämistä
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite, että 5 % kaikista julkisista
hankinnoista olisi innovatiivisia. Tämän yleisen tavoitteen lisäksi hallitusohjelman kärkihanketeemoihin sisältyy lukuisia mahdollisuuksia
käyttää julkisia hankintoja hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi biotalouden, puhtaiden ratkaisujen, työllisyyden, hyvinvoinnin,
terveyden, digitalisaation ja kokeilujen alueilla.
Julkisia hankintoja on mahdollista käyttää strategisena työkaluna kilpailukyvyn, kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä. Julkiset hankinnat voi toimia työkaluna niin työllisyysasteen
nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä erityisesti avoimille työmarkkinoille.

KEINO-konsortion yhteystiedot
Motiva Oy
Isa-Maria Bergman, kiertotalouden johtaja
isa-maria.bergman@motiva.fi
p. 09 6122 5010

Suomen Kuntaliitto ry
Katariina Huikko, johtava lakimies
katariina.huikko@kuntaliitto.fi
p. 09 771 2135

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Ville Valovirta, erikoistutkija
ville.valovirta@vtt.fi
p. 050 354 3280

Innovaatiorahoituskeskus
Business Finland
Piia Moilanen, tuotepäällikkö
innovatiiviset julkiset hankinnat rahoitus
piia.moilanen@businessfinland.fi
p. 050 557 7748

Suomen ympäristökeskus SYKE
Katriina Alhola, erikoistutkija
katriina.alhola@ymparisto.fi
p. 029 525 1065

Eriika Autio, hankintapäällikkö
eriika.autio@businessfinland.fi
p. 050 557 7514

Hansel Oy
Liisa Lehtomäki, kehityspäällikkö
liisa.lehtomaki@hansel.fi
p. 029 444 4256
KL-Kuntahankinnat Oy
Sari Luostarinen, kehitysjohtaja
sari.luostarinen@kuntahankinnat.fi
p. 040 560 3326

Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitra
Sari Rautio, vanhempi neuvonantaja
sari.rautio@sitra.fi
p. 050 303 4560
Anna Tonteri, johtava asiantuntija
anna.tonteri@sitra.fi
p. 050 325 0770

Haluatko tietää lisää innovatiivisista ja
kestävistä hankinnoista?
Tilaa KEINO-uutiskirje
lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen
paivi.palmu@kuntaliitto.fi
Ensimmäinen uutiskirje lähetetään toukokuussa 2018.
www.hankintakeino.fi avataan huhtikuussa 2018.
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