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Vad är KEINO?
Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphand-
ling KEINO är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för 
verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Ab, Finlands 
Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, 
Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcen-
tral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Ab och Jubileumsfonden för 
Finlands självständighet Sitra. 

Huvudmålen för kompetenscentret 2018–2021 är följande:

• innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i 
Finland,

• offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används 
aktivt,

• upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär 
av varandra.

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 
miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

Bildandet av Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upp-
handling är en av de främsta åtgärderna under den resterande perioden 
för spetsprojekttemat “Kretsloppsekonomin slår igenom och ren energi i 
bruk” i regeringsprogrammet. Verksamheten bedrivs av ett konsortium som 
består av Motiva Ab, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, 
Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Ab och 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.



KEINO i korthet
KEINO har som mål att öka de upphandlande enheternas kännedom om 
strategisk ledning och effekttänkande. KEINO kommer att hjälpa de upp-
handlande enheterna att utveckla ledningsverktyg och att mäta.

KEINO kommer att skapa starka beställargrupper med genomslagskraft 
bland annat för upphandling inom social- och hälsovård, byggande och 
energianvändning, trafik och logistik samt bioekonomi och cirkulär 
ekonomi.

KEINO stöder utvecklingen av upphandlingskompetensen bland annat 
genom rådgivningstjänster, evenemang och nätverksträffar. Målet är också 
att främja ömsesidigt lärande bland dem som arbetar med upphandling.

KEINO ger dem som arbetar inom området information om innovativ och 
hållbar upphandling genom internationella exempel och sprider goda fin-
ländska exempel på upphandling såväl inom landet som internationellt.

Ett av regeringsprogrammets mål är att 5 procent av all offentlig upphand-
ling ska vara innovationsupphandling. Utöver detta allmänna mål omfat-
tar regeringsprogrammets spetsprojektteman ett stort antal möjligheter 
att använda offentlig upphandling i syfte att nå programmets mål inom 
bioekonomi, rena lösningar, sysselsättning, välfärd, hälsa, digitalisering och 
försök.  

Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg i främjandet 
av konkurrenskraften, den hållbara utvecklingen och de samhälleliga målen. 
Offentlig upphandling kan vidare användas som verktyg både när syssel-
sättningsgraden ska höjas och när personer med en svag ställning på arbets-
marknaden ska sysselsättas i synnerhet på den öppna arbetsmarknaden.



Kontaktinformation för  
KEINO-konsortiet

Vill du veta mer om innovativ och hållbar upphandling? 

Prenumerera på KEINO-nyhetsbrevet genom att  
skicka din kontaktinformation till adressen 

paivi.palmu@kuntaliitto.fi 
Det första nyhetsbrevet skickas i maj 2018.

www.upphandlingskompetens.fi öppnas i april 2018. 
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Motiva Ab 
Isa-Maria Bergman, direktör  
cirkulär ekonomi   
isa-maria.bergman@motiva.fi  
tfn. 09 6122 5010

Teknologiska forskningscentralen  
VTT Ab  
Ville Valovirta, specialforskare 
ville.valovirta@vtt.fi 
tfn. 050 354 3280 

Finlands miljöcentral SYKE 
Katriina Alhola, specialforskare  
katriina.alhola@ymparisto.fi  
tfn. 029 525 1065

Hansel Ab 
Liisa Lehtomäki, utvecklingschef  
liisa.lehtomaki@hansel.fi  
tfn. 029 444 4256

KL-Kuntahankinnat Ab 
Sari Luostarinen, utvecklingsdirektör  
sari.luostarinen@kuntahankinnat.fi  
tfn. 040 560 3326

Finlands Kommunförbund rf  
Katariina Huikko, ledande jurist 
katariina.huikko@kommunforbund.fi 
tfn. 09 771 2135

Innovationsfinansieringsverket  – 
Business Finland 
Piia Moilanen, produktchef 
innovativ offentlig upphandling, finansiering  
piia.moilanen@businessfinland.fi 
tfn. 050 557 7748

Eriika Autio, upphandlingschef  
eriika.autio@businessfinland.fi  
tfn. 050 557 7514

Sitra, Jubileumsfonden för Finlands 
självtändighet 
Sari Rautio, äldre rådgivare  
sari.rautio@sitra.fi 
tfn. 050 303 4560

Anna Tonteri, ledande expert  
anna.tonteri@sitra.fi  
tfn. 050 325 0770


