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Opas vähähiilisten hankintojen tekemiseen
tulee tarpeeseen

• Vähähiilisiä hankintoja on tehty aiemminkin, mutta opasta ei ole ollut.

• Vähähiilisten hankintojen tekeminen ei ole yksinkertaista ja se vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä

julkisen organisaation sisällä sekä yritysten kanssa.

• Vähähiilisten hankintojen systemaattisessa tekemisessä on kolme askelta,

• Tunnista ja linjaa tarvittava muutos mahdollisimman tarkasti (hiilineutraalisuus tavoite)

• Tunnista mitä ja missä hankintakategoriassa tulee tehdä (vaikuttavuuspotentiaali)

• Selvitä millä hankintasopimuksilla muutos on mahdollista saavuttaa ja toteuta vähähiilinen

Hankinta
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Vähähiilisten hankintojen kolme askelta
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Pelikirjan vaiheet ja roolit – vähähiilisten hankintojen 
johtamiseen ja toteuttamiseen

• Pelikirja esittelee kuusi vähähiilisen hankinnan johtamisen ja toteuttamisen päätöksenteon

vaihetta, joilla systemaattisesti etenemällä voi ottaa haltuun vähähiilisten hankintojen

kokonaisuuden

• Sisällytä oman hankintatoimen kehittämiseen ja johtamiseen.

• Kuusi vaihetta etenevät hankintojen elinkaaren mukaaan, tuoden esille asioiden tekemisen

järjestyksen

• Yksittäisessä hankinnassa vauhti voi olla ripeä, mutta koko hankintayksikön osalta kyse

on pitkästä muutosprosessista

• Kukaan ei voi yksin kaikkea tehdä. Eri toimijoiden roolien selkiyttäminen on pelikirjan ydin.

• Ymmärrä oma roolisi ja tee yhteistyötä - onnistumisen edellytys
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Vähähiilisen hankinnan päätöksentekohetket
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Pelikirja on käytännön tietopaketti

• Pelikirja on tietopaketti, joka antaa välineet vähähiilisyyden ymmärtämiseen kokonaisuudessaan. 

• Tarkoitettu kaikille – johtaja, päällikkö, asiantuntija, yritykset

• Ei vaadi ennakkotietoja tai taustakokemuksta. 

• Pelikirja esittelee vähähiilisten hankintojen kokonaisuuden, vaiheet, tekijöiden roolit ja vastuut sekä

antaa selkeän etenemisen polun tunnistamisesta toteutukseen ja vaikuttavuuden arviointiin.

• Pelikirja esittelee työkaluja markkina- ja hankintadatan hyödyntämiseen

• Pelikirja on tehty vuoden kestäneessä kehittämishankkeessa yhdessä kuuden eri puolilta Suomea

tulevan hankintayksikön kanssa

• Tiivistelmät kaikista käytännön esimerkkitapauksista pelikirjassa

• Pelikirja nostaa esille käytännöstä esille nousseet vaaran paikat ja onnistumisen edellytykset.
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Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelman 
osallistujaorganisaatiot ja hankinnan kohteet

Tornion kaupunki: 
Koulukuljetuksista

vähäpäästöisiä

Suomen Erillisverkot Oy: 
Vähähiilisyyttä

palvelinhankinnoilla

Kouvolan kaupunki: 
Vähähiilisen puukoulun

hankinta

Metsähallitus: 
Kiinteistökannan

energiatehokkuushankinta

Metsähallitus: 
Kiinteistökannan

energiatehokkuushankinta

Vaasan kaupunki: 
Pyöräteiden

talvikunnossapito ja 
pyöräilyn edistämisen

palveluallianssin valmistelu
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Organisaation strategiatavoitteiden vieminen hankintoihin

Hankintayksikön hankintojen tarkastelu

- Mitä tavaroita, palveluita, urakoita 
ja tietojärjestelmiä hankintaan

- Mitkä ovat suurimmat hankintojen 
kohteet euromääräisesti

- Hankintatoimen resurssit ja 
kehittämisen kohteet
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Strategiasta hankintojen linjaukset

• Mitä strategiatavoitteita toteutetaan hankinnoilla

• Hankinta-Suomen, oman organisaation 

tavoitteiden tunnistaminen

• Miten seurataan/mitataan?

Strategiatavoitteiden mittaaminen

• Kootaan tietoa säännöllisesti hankinta-

sopimuksista ja miten ne toteuttavat strategisia 

tavoitteita

• Tietoa käytetään päätöksenteon 

pohjana (tiedolla johtaminen)

Linjaukset käytäntöön

• Tehdään
toimintasuunnitelma

• Tunnistetaan missä hankinnoissa 
voidaan toteuttaa mitäkin tavoitetta

• Viestitään yrityksille tavoitteista ja aikatauluista 
(hankintakalenterit)

20.1.2022
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Valitse polku
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Mitä johtajan rooli tarkoittaa?
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Kukaan ei voi tehdä yksin hankintojen johtamista, kehittämistä ja toteuttamista. 
Olennaista on ymmärtää oma rooli ja vastuut suhteessa muihin sekä edistää 
yhteistyötä kaikin mahdollisin keinoin. Yhteistyön tekeminen ja edistäminen 

kuuluvat jokaisen tehtäviin ja vastuulle. 

Johtajan tehtävänä on johtaa ja mahdollistaa tavoitteiden toteuttaminen. 
Johtajan tulee ymmärtää kaikkien roolien ja alla kuvattujen vaiheiden 1–6 

merkitys tavoitteiden toteuttamiseksi. Johtajan toimenkuva voi olla 
toimialajohtaja, hankintajohtaja, talousjohtaja, organisaation ylin johto tai 

luottamushenkilöjohto.
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Vaihe 1. Johtaja varmistaa, että muutoksen suunnasta on linjattu
selkeästi ja ne tuodaan osaksi talous- ja investointisuunnittelua
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Vaihe 2. Tavoitteet ovat toteuttamiskelpoiset ja selkeät
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Vaihe 3. Kilpailutus epäonnistuu ilman hyvää ymmärrystä hankinnan
kohteesta, tietoa tavoitteista ja riittävää valmisteluaikaa
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Vaihe 3. Kilpailutus onnistuu markkinavuoropuhelun
kautta ja valitsemalla sopiva kilpailutustapa
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Vaihe 4. Sopimushallinta mahdollistetaan riittävällä
resursoinnilla & “kirpeän makeilla” sopimusehdoilla

▪ ASIANTUNTIJAN TÄRPIT

▪ Valmiit raportointipohjat

▪ Tarkistusoikeus

▪ Pistokoe

▪ Auditointi

▪ 3. osapuolen audiointi

▪ Bonus/sanktio

▪ Sopimuksen mukaisen

tiedon toimittaminen

▪ Sopimuksen mukainen toiminta



KEINO-OsaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus11.9.2020 16

- ASIANTUNTIJAN TÄRPIT

- Sopimuksen mukaisen toteutumisen

oikea-aikainen toiminta

- Automatiikka

- Yhteistyökokousten asialistat

- Tarkastaminen (mitä, million, kuka)

- Auditointi (kohteet, laajuus,

toteuttaminen, kustannus)

- Raporttien analysointi, mahdolliset

tarkennukset

- Riittävät resurssit ja oikea osaaminen

Vaihe 5. Sopimuksen seurannan ja yhteistyön toteuttaminen
edellyttää päätöksiä, resursseja ja selkeyttä
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Vaihe 6: Vaikutusten seuranta on aktiivista työtä ja se 
tulee suunnitella etukäteen
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Vähähiilisten hankintojen tarkistuslista

Olennaista hankintojen vähähiilisyyden tekemisessä ja seuraamisessa:

1. Ymmärtää mistä CO2-päästövähennyspotentiaali koostuu.

2. Tunnistaa ne hankintakategoriat, joissa on merkittävää CO2-päästövähennyspotentiaalia.

3. Tunnistaa näistä kategorioista merkittävät hankinnat ja asettaa CO2-päästövähennykselle suuruusluokkatavoite 
konsultoiden asiantuntijoita sekä yrityksiä.

4. Päättää talousarvio, joka sisältää hankinnan kustannusarvion sekä tarvittavan työpanoksen hankinnan valmisteluun ja 
kilpailuttamiseen.

5. Selvittää mitkä ovat niin sanotut vähähiilisyyden hotspotit ja pyrkiä hankinnan kohteen kuvauksella jo määrittelemään 
mahdollisesti tiedossa olevat ratkaisut, joilla on merkittävää vaikuttavuutta päästöjen vähentämiseen.

6. Käydä monipuolista markkinavuoropuhelua hankinnan valmistelun eri vaiheissa ja kommunikoida tavoitteet selkeästi.

7. Valita sopiva hankintatapa.

8. Laatia tarjouspyyntöasiakirjat, joissa hyödynnetään vähimmäisvaatimuksia mahdollisimman paljon (helpottaa hallinnollista 
taakkaa).

9. Laatia sopimusluonnos, jossa on selkeät seurannan ja raportoinnin tavat ja mittarit sekä bonukset ja sanktiot.

10. Resursoida riittävästi sopimusseurantaan ja sopimuskauden aikaiseen yhteistyöhön.

11. Arvioida sopimuksen ja tarjouspyynnön "onnistuminen" – palautteen kerääminen kilpailutukseen osallistuneilta yrityksiltä 
sekä hankinnan työryhmältä ja sopimuksen käyttäjiltä. 

12. Rakentaa toimintamalli, joka mahdollistaa systemaattisen hyödyntämisen syntyvälle tiedolle ja osaamiselle, mukaan lukien 
sopimusseurannan mittaridatan tuominen johdon päätöksentekoon.
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos, saa olla yhteyksissä!
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Kiitos

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/

