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KEINOn yhteyshenkilö Pohjois-Pohjanmaalla

Projektipäällikkö, Feasib Oy

KEINO-muutosagentti

tuuli.pohjola@feasib.com / 040 7562 647
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KEINO-muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten 
hankintojen neuvonantajina, levittävät hyviä käytänteitä, keräävät tietoja 
alueellisista tarpeista sekä kokoavat ja koordinoivat alueellisia verkostoja

Tuuli Pohjola

Lisätietoa KEINO-verkostosta www.hankintakeino.fi



KEINO-osaamiskeskus

KEINO on viiden organisaation muodostama konsortio, 
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Mikä KEINO-osaamiskeskus?

joka tarjoaa keinoja hankkia kestävästi ja innovatiivisesti. 



KEINO-osaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

• KEINO auttaa hankintayksiköitä tarjoamaan laadukkaita julkisia
palveluita

• KEINO tukee hankintayksiköiden strategisten tavoitteiden
viemistä käytäntöön

• KEINO jakaa hyviä hankintaesimerkkejä muiden sovellettaviksi

• KEINO verkottaa hankintayksiköitä ja mahdollistaa
vertaisoppimista

• KEINO tarjoaa viiden organisaation asiantuntijuutta ja 
verkostoja

KEINO-osaamiskeskus tuo lisäarvoa hankintayksiköille
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KEINOn palvelut ovat
maksuttomia eivätkä kilpaile
markkinoilla olevan tarjonnan
kanssa. 
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KEINOn palvelut 2022–2023
Palvelut kuvailtu tarkemmin esityksen lopussa

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 hankintojen
kehittämiseen
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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaalla

KEINO
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• Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan hyvistä 
käytännöistä jätekuljetusten kilpailutukseen.

• Pyydä opasta: tuuli.pohjola@feasib.com

• Tulossa koulutus Oulussa 28.9. klo 12-15.30

• Järjestää Ympäristöministeriö ja Kierivä Oy

• Ilmoittautuminen

https://www.lyyti.fi/reg/Hyvat_kaytannot_kunnan_jatteenkuljetus
ten_kilpailutuksessa__PohjoisPohjanmaan_aluetilaisuus_2892022
_Oulussa_1133

Hyvä käytännöt kunnan jätehuollon kilpailutuksessa
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! Muuttuneen jätelain myötä 
jätekuljetusten kilpailutus siirtyy 
keskitetysti kunnille

mailto:tuuli.pohjola@feasib.com
https://www.lyyti.fi/reg/Hyvat_kaytannot_kunnan_jatteenkuljetusten_kilpailutuksessa__PohjoisPohjanmaan_aluetilaisuus_2892022_Oulussa_1133
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• Perehdyt tapoihin, joilla julkisten hankintojen keinoin voidaan 
hankkia energiaa säästäviä tuotteita sekä palveluita.

• Tutustut tuoteryhmiin, joissa energiankulutuksen 
vähentäminen on keskeisintä ja saavutettavat säästöt 
merkittävimpiä.

• Kurssi on suunnattu julkisia hankintoja tekeville sekä niitä 
kehittäville ja ohjaaville henkilöille

https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/energiatehokkaat-
hankinnat-verkkokurssi/

Energiatehokkaat hankinnat-verkkokurssi
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! Motivan kurssi kestää noin 
tunnin ja on maksuton

https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/energiatehokkaat-hankinnat-verkkokurssi/
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Mikä KEINO-akatemia?
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KEINO-akatemia on maksuton kehitysohjelma hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen.

Neljäs akatemia käynnistyy lokakuussa 2022 ja kestää maalikuuhun 2023 asti

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: 
hankintatoimen 
kehityssuunnitelma

Lisätietoa ja hakulomake KEINO-verkoston www-sivuilla

Hakuaika 9.8.-9.9.2022

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/hankintojen-vaikuttavuuden-johtamisen-keino-akatemian-haku-auki
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KEINO-palvelut käytössäsi

Tarjonta vuosina 2022-2023

KEINO
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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



KEINO-Osaamiskeskus

@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos!

9. syyskuu 2022 15

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/

