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Kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamista koskeva kysely 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO aloitti 
toimintansa 1.3.2018. Yhtenä KEINOn tavoitteena on lisätä hankintayksiköiden 
hankintaosaamista. KEINOn toiminnasta voit lukea lisää osoitteessa www.hankintakeino.fi
Kyselyn kuvaus
Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa n. 35 miljardia euroa vuosittain. Hankintoja tehdään 
niin kunnissa kuin valtion yksiköissäkin sekä seurakunnissa. Tämän kyselyn keskeinen tavoite on 
kartoittaa julkisten hankintayksiköiden kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevan 
hankintaosaamisen nykytila Suomessa mahdollisimman laajasti. Kyselyyn vastaamalla voit 
vaikuttaa siihen, miten KEINO kohdistaa toimintaansa vastaamaan hankkijoiden tarpeita. 
 
Kysely on suunnattu kaikille hankintayksiköissä julkisia hankintoja tekeville henkilöille, myös 
oman toimen ohella hankintoja tekeville. On toivottavaa, että kyselyä jaetaan eteenpäin 
kussakin organisaatiossa/ yksikössä, jotta saadaan tavoitettua mahdollisimman monta 
hankintoja tekevää henkilöä.

Kyselyssä annettuja taustatietoja tai niissä ilmoitettuja tietoja ei julkaista tai julkisteta. Niitä 
käytetään vain kyselyn teknisiin kysymyksiin liittyvissä tilanteissa. Yksittäisen organisaation 
vastauksia tai vastaajien nimiä ei julkaista tai julkisteta.   

Kyselyn vastausaika on 19.9.2018 asti. Vastaamiseen menee arviolta 10 minuuttia.

Ohje vastaajille

Kyselyssä on muutama kohta, joissa on pakollista täpätä myös kohta ”muu, mikä”. Jos sinulla ei 
ole lisättävää noihin kohtiin, voit vain täpätä ne ja merkitä viivan lisätietokenttään. Näin pääset 
kyselyssä eteenpäin.

KEINO kiittää vastauksistasi!





1. Taustatiedot



2. Onko organisaatio, jota edustat

valtion yksikkö

valtion budjettitalouden ulkopuolinen valtion yks
ikkö

kunta

kuntayhtymä

kunnallinen osakeyhtiö

seurakunta

muu, mikä



3. Teen julkisia hankintoja

Päätoimisesti

Oman toimen ohella

Muu



4. Markkinakartoitus ja vuoropuhelu 
Markkinakartoituksessa ja vuoropuhelussa hankintayksikkö voi
viestiä omista hankintatarpeistaan ja -tavoitteistaan sekä saada
tietoa alan viimeisimmistä ja tulevista kehityksistä sekä
vaihtoehtoisista toteutustavoista. Markkinakartoitus ja vuoropuhelu
voidaan toteuttaa esim. toimittajien kanssa käydyllä
vapaamuotoisella vuoropuhelulla tai lähettämällä hankinta-asiakirjat
kommentoitavaksi toimittajille.

Osaatko jo käyttää markkinakartoitusta ja vuoropuhelua?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtävääni

Muu, mikä



5. Innovatiivinen hankinta 
Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan edistää tavaroiden, palveluiden,
urakoiden ja erilaisten ratkaisujen laatua, tuottavuutta,
vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Perinteisen suoritteiden ostamisen
sijaan innovatiivisessa hankinnassa voidaan määritellä hankinnan
tulos/tulokset tai hankinnan vaikuttavuus. Palveluiden
kehittämiselle ja uusien mahdollisesti tehokkaampien
toimintamallien kokeilulle jää täten tilaa. Tästä hyötyvät niin
hankintayksiköt ja loppukäyttäjät kuin myös toimittajat.
Innovatiivisissa hankinnoissa oleellista on hankintayksiköiden,
loppukäyttäjien ja toimittajien yhteistyö. 

Haluatko oppia tekemään innovatiivisia hankintoja?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



6. Innovaatiokumppanuus 
Innovaatiokumppanuudessa tarkoituksena on hankkia tavara,
palvelu tai ratkaisu, jollaista ei vielä löydy markkinoilta.
Kumppanuudessa kehitetty uusi tuote, palvelu tai ratkaisu voidaan
hankkia sen kehittäjältä ilman erillistä uudelleen kilpailuttamista. 

Haluatko oppia käyttämään innovaatiokumppanuus-
hankintamenettelyä?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



7. Julkisten hankintojen vaikuttavuus ja sen
arviointi
Julkisilla hankinnoilla voi olla yhteiskunnallisia vaikutuksia esim.
hyvinvointiin, työllisyyteen, ympäristöön tai elinkeinoelämään.
Hankinnoilla voidaan muuttaa markkinoita ja levittää innovaatioita.
Hankintojen vaikuttavuutta voidaan myös käyttää hankintojen
onnistumisen arvioinnissa ja mittaamisessa. 

Haluatko perehtyä julkisten hankintojen vaikuttavuuteen ja sen
arviointiin?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



8. Elinkaarikustannukset 
Elinkaarikustannuksia ovat hankintayksikölle tai muille hankinnan
kohteen käyttäjille aiheutuvat hankinta-, käyttö- ja
huoltokustannukset, kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset sekä
muut rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen elinkaaren
aikaiset kustannukset. 

Tiedätkö, miten elinkaarikustannukset huomioidaan
kilpailuttamisessa?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



9. Kestävät hankinnat, ympäristövastuu 
Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristönäkökulmien edistämistä julkisissa
hankinnoissa. Näitä voivat olla esim. ilmastomuutoksen hillitseminen, energiatehokkuus,
materiaalitehokkuus tai haitallisten aineiden vähentäminen.

Haluatko kehittää osaamistasi ympäristövastuullisista julkisista hankinnoista?

1
Haluan
oppia

perusteet

2
Osaan jo

jonkin
verran,
mutta
haluan

syventää
osaamistani

3
Osaan jo
riittävästi

4
Ei kuulu

toimenkuvaani/
tehtävääni

Vähähiilisen hankinnan
toteuttaminen

Kiertotalouden
toteuttaminen hankinnoissa

Haitallisten aineiden
huomioiminen hankinnoissa

Ympäristömerkkien ja
laskentatyökalujen
käyttäminen hankinnoissa

Ympäristöasioiden hallinta-
ja
laadunvarmistustoimenpiteet
hankinnoissa

Muu aihe (valitse ensin
oikealta yksi kohta
vaihtoehdoista 1-4 ja
kirjoita sitten alla olevaan
kenttään oma aiheesi)



10. Kestävät hankinnat,
ympäristövastuu 
Ympäristövastuullisuuden huomioiminen
tietyissä hankintaryhmissä.

Haluatko kehittää osaamistasi
ympäristövastuullisten hankintojen
tekemisessä jossain tai joissain alla
olevissa hankintaryhmissä?

Uudisrakentaminen

Peruskorjaus

Liikenne

Ruokapalvelut

Energia

Huonekalut

Muu hankintaryhmä



11. Kestävät hankinnat, sosiaalinen vastuu 
Sosiaalisesti kestävässä hankinnassa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, esim.
kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksia, Yhdistyneiden kansakuntien lapsen
oikeuksien sopimusta ja vähimmäispalkkoja koskevaa tuotantomaan lainsäädäntöä.

Tiedätkö, miten voit ottaa sosiaalisen vastuun huomioon julkisissa hankinnoissa?

1
Haluan
oppia

perusteet

2
Osaan jo

jonkin
verran,
mutta
haluan

syventää
osaamistani

3
Osaan jo
riittävästi

4 
Ei kuulu

toimenkuvaani/
tehtävääni

1. Ihmisoikeuksien ja
ihmisarvoisen työn
edistäminen ja valvominen

2. Heikossa työmarkkina-
asemassa olevien
työllistymismahdollisuuksien
edistäminen

3. Eettistä kauppaa
koskevien kysymysten
huomioiminen
hankinnoissa, esim. Reilu
kauppa

4. Esteettömyys ja
saavutettavuus

5. Muu, mikä (valitse ensin
oikealta yksi kohta
vaihtoehdoista 1-4 ja
kirjoita sitten alla olevaan
kenttään muu aiheesi)



12. Kestävät hankinnat, taloudellinen vastuu 
Taloudellisesti kestävässä hankinnassa huomioidaan terve kilpailu, harmaan talouden
ja talousrikollisuuden torjunta sekä verojen ja maksujen kertyminen.

Haluatko oppia, miten taloudellinen vastuu huomioidaan julkisissa hankinnoissa?

1
Haluan
oppia

perusteet

2
Osaan jo

jonkin
verran,
mutta
haluan

syventää
osaamistani

3
Osaan jo
riittävästi

4 Ei kuulu
toimenkuvaani/

tehtäviini

1. Terveen kilpailun
edistäminen, esim.
kartellien torjunta

2. Harmaan talouden/
talousrikollisuuden
torjuminen

3. Verojen ja muiden
maksujen kertyminen

4. Pk-yritysten julkisiin
hankintoihin
osallistumisen
mahdollistaminen

5. Muu, mikä (valitse
ensin oikealta yksi kohta
vaihtoehdoista 1-4 ja
kirjoita sitten alla olevaan
kenttään muu aiheesi)



13. Hankintasopimus ja sen seuranta 
Kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevassa
hankintasopimuksessa kannattaa huomioida ehtoja, jotka liittyvät
esim. hankinnan kehittämiseen sopimuskaudella,
immateriaalioikeuksiin, kannustimien käyttöön (esim. bonus-
sanktio-malli) tai sopimuksen päättämiseen liittyviin toimiin.
Lisäksi sopimuksesta on hyvä käydä ilmi miten ja kenen toimesta
sitä seurataan säännöllisesti.

Halutako oppia, miten kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskeva
hankintasopimus laaditaan?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



14. Riskienhallinta 
Innovatiivisissa ja kestävissä julkisissa hankinnoissa on hyvä
tunnistaa ja arvioida mahdolliset hankintaan liittyvät riskit ja niiden
hallintatoimenpiteet. Riskit voivat liittyä esim. uuden palvelun tai
ratkaisun toimivuuteen, hankinnalle asetettuihin
tavoitteisiin/tuloksiin, hankinnan laatuun tai taloudellisuuteen.  
 
Osaatko huomioida ja arvioida julkiseen hankintaan liittyvät riskit?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



15. Hankintayksikön toteuttamat tutkimus- ja
kehityshankinnat ja pilotoinnit 
Hankintayksikön toteuttamat tutkimus- ja kehityspalvelut (t &
k-hankinnat) tai uusien tuotteiden, palvelujen tai ratkaisujen
pilotoinnit ennen niiden käyttöönottoa hankintalain sallimissa
puitteissa.

Osaatko toteuttaa t & k-hankintoja tai pilotointeja julkisissa
hankinnoissa?

Haluan oppia perusteet

Osaan jo jonkin verran, mutta haluan syventää
osaamistani

Osaan jo riittävästi

Ei kuulu toimenkuvaani/tehtäviini

Muu, mikä



16. Hankintaosaamisen
kehittäminen
Jokainen meistä oppii omalla tavallaan.
Oppimistapoja on monia. Kerro meille, mikä
on sinulle paras tapa oppia uutta tai
parantaa jo olemassa olevaa
hankintaosaamistasi. 

Voit valita alla olevista vaihtoehdoista
useamman kuin yhden.

Verkkokoulutus / webinaari

Videokoulutus

Podcastit

Lähiopetus

Seminaarit

Aikuiskoulutus esim. ammat
tikorkeakoulussa

Itsenäinen opiskelu: käsikirj
at, hankintaohjeet

Itsenäinen opiskelu: malliasi
akirjat

Ohjaus, sparraus tai vertais
oppiminen ryhmässä

Ohjaus, sparraus tai vertais
oppiminen asiantuntijan kan
ssa

Työvaihto tai vastaava

Oman oppimisen ja osaamis
en jakaminen muille

Muu, mikä



17. Anna KEINOlle palautetta
kyselystä



18. Lähetä terveisesi ja anna
palautetta KEINOlle



19. Haluan saada tietoa

Alueellisista verkostoista (m
uutosagentti)

Tilaajaryhmistä

Uutiskirjeestä

Muusta




