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Kestävien ja 
innovatiivisten 
hankintojen 
osaamiskeskus KEINO

Osaamiskeskus aloitti 
toimintansa maaliskuussa 
2018.

Osaamiskeskuksen 
muodostavat Motiva, Suomen 
Kuntaliitto, VTT, Business 
Finland, SYKE, Hansel, KL-
Kuntahankinnat ja Sitra.
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KEINO-osaamiskeskuksen visio

 Julkiset hankinnat tunnistetaan merkittävänä osana julkishallinnon johtamista, 
tehokkaana keinona toteuttaa strategisia tavoitteita ja aikaansaada vaikuttavuutta. 

 Julkisissa hankintayksiköissä on asetettu kestäville ja innovatiivisille hankinnoille 
strategisia tavoitteita.  

 Suomessa kokeillaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja 
hankintojen toteuttamisessa yhteistyössä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

 Julkinen sektori avaa kysynnällään markkinoita, edistää liiketoimintalähtöisten 
alustojen muodostumista ja luo kasvun edellytyksiä yrityksille. 
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Hankintojen kehittäjäryhmät

Yhteistyön tavoitteet

 Jakaa tietoa tehdyistä kokeiluista ja hankinnoista. 

 Kartoittaa suunnitteilla ja valmistelussa olevia 
hankintoja ja tunnistaa niihin liittyviä yhteisiä 
tarpeita. 

 Jakaa hankintojen valmisteluun liittyvää työtä, 
koota yhteen resursseja ja muodostaa yhteistä 
tietopohjaa. 

 Herättää markkinatoimijoiden kiinnostus 
tilaajien tarpeisiin vastaavien ratkaisujen 
kehittämiseen, pilotointiin ja 
tarjoamiseen. 

 Luoda edellytyksiä skaalautuvalle 
markkinalle, joka hyödyttää sekä tilaajia 
että innovatiivisia yrityksiä (win-win).
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Julkiset tilat käyttöön 24/7

Kaupunkien tunnistama tarve: avata julkisia 
tiloja laajempaan käyttöön 
pääkäyttötarkoituksen ulkopuolella. 

 Vapaa-ajan käyttö mm. urheiluseurat, 
harrasteryhmät, yhdistykset jne. 

 Tilojen lisäksi myös mm. harrastevälineiden 
lainaaminen 

 Sekä ilmaisia että maksullisia 

Kokonaisuuteen liittyviä osa-alueita: 

 Tilojen varaaminen 

 Kulunhallinta 

 Sähköinen lukitus 

 Maksaminen 

 Seuranta, raportointi ja tilastointi 



Julkiset tilat käyttöön 24/7
Työpaja 14.11.2018 Espoossa

Tilaisuuden tavoitteet

 Luoda kokonaiskuva, missä vaiheessa tilojen avaamisen ratkaisuiden kehitys ja käyttöönotto 
etenee eri kaupungeissa. 

 Kartoittaa tilankäytön haasteita ja kehitystarpeita. 

 Vaihtaa kokemuksia tilojen avaamiseen liittyvien kokeilujen ja hankintojen toteutusmalleista. 

 Kartoittaa ratkaisujen jatkokehittämisen ja hankintojen suunnitelmat (laajuus, aikataulu) eri 
kaupungeissa. 

 Tunnistaa toimenpiteitä, joiden toteuttaminen yhteistyössä edistäisi ratkaisujen käyttöönottoa ja 
nopeuttaisi markkinoiden syntymistä (esim. markkinavuoropuhelu, vaikutusarviointi, rajapinnoista 
sopiminen, testaus) 

 Sopia yhteistyön jatkoaskelista. 
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Tilaisuuden ohjelma 

13.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet – Ville 

Valovirta, VTT 

13.30 Nykytila ja kehitysnäkymät kaupungeissa 

 Joustotilat ja Varaamo-palvelu – Jussi 

Vehviläinen, Helsingin kaupunki 

 Kaupunkitilat 24/7 käyttöön – Juha Suvanto, 
Tampereen kaupunki 

 Kokeilut Kankaan alueella – Tanja Oksa, 

Jyväskylän kaupunki 

 Tilannekatsaus muissa kaupungeissa 

14.30 Rajapinnat ja yhteentoimivuus – Kalevi Piira, VTT 

14.45 Keskustelu 

 Miltä osin on tarvetta kaupunkien yhteistyölle?

 Millaista yhteistyön tukea tarvitaan?

15.30 Miten KEINO-osaamiskeskus voi auttaa 

yhteistyössä? 

15.45 Yhteenveto ja yhteistyön jatkoaskelista 

sopiminen

16.00 Tilaisuus päättyy

14.11.2018 7



Keskustelu 

Miltä osin on 
tarvetta 

kaupunkien 
yhteistyölle?

Millaista yhteistyön 
tukea tarvitaan?
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Miten KEINO-
osaamiskeskus voi 
auttaa yhteistyössä?



Kehittäjäryhmien toimintamalli

Mahdollisia yhteistyömuotoja 

 Kokemusten ja toimintamallien jakaminen 

 Yhteiset tarve- ja markkinakartoitukset ja esiselvitykset 

 Ennakoivan markkinavuoropuhelun toteuttaminen

 Vaihtoehtoisten hankintamallien tunnistaminen

 Yhteisten tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen

 Yhteisten kokeilujen ja pilottien toteutus ja tuki 

 Hyötyjen, vaikutuspotentiaalin ja toteutusedellytysten 
arviointi 

 Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja tunnustelut 

KEINO-osaamiskeskuksen rooli 

 Tunnistaa julkisorganisaatioiden 
yhteisiä tarpeita 

 Kutsua koolle tilaajien edustajia 
keskustelemaan yhteistyötarpeista 

 Fasilitoida yhteistyötä tunnistettujen 
kehityskohteiden osalta 

 KEINO:lla on mahdollisuus myös 
toteuttaa pienimuotoisia selvityksiä 
tilaajaryhmän yhteiseen käyttöön 
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Miten yhteistyö voisi 
edetä? 
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