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MIKÄ LÄHTÖLAUKAUS?
MITÄ

KENELLE

Aloitustilaisuus vähäpäästöisten
työkoneiden ja urakoiden hankintaa
koskevasta Green Dealista.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki
hankintojen kanssa työskentelevät sekä
hankintoja koordinoivissa yksiköissä että
toimialoilla.

MILLOIN
4.9.2018, klo 12.00-15.00
Pohjoinen Rautatiekatu 25 HELSINKI
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu 28.8.2018 mennessä.

TAVOITE
Määrittää tarve ja yhteinen ymmärrys
vähäpäästöisten työkoneiden ja
urakoiden Green Dealille, käydä läpi
prosessi ja aikataulu.
29.6.2018
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MIKÄ GREEN DEAL?
Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimusmalli, jonka hankintayksikkö
solmii valtion osapuolen, esimerkiksi ministeriön kanssa.
 Green Deal -sopimuksessa asetetaan hankinnalle kunnianhimoisia ja konkreettisia kestävää kehitystä ja
innovaatioita tukevia tavoitteita. Tavoitteiden taso tarkennetaan sopimuskohtaisesti.
 Green Deal -sopimus tukee hankintayksiköiden omia strategisia päämääriä, esimerkiksi vähähiilisyys- tai bioja kiertotaloustavoitteita.
 Hankintojen Green Deal on Suomessa uusi malli, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Sopimusmallia on
kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa.
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MIKSI SITOUTUA GREEN DEALIIN?
Green Dealiin osallistuvat hankintayksiköt saavat tukea hankinnan toteuttamiseen.
STRATEGISET TAVOITTEET
Green Dealillä voidaan edistää hankintayksikön strategisten kuten
päästötavotteiden toteutumista.

YHTEISTYÖ
Kaikkea hankintaan liittyvää ei tarvitse tehdä yksin, vaan vertaistukea saa muilta.
Yhteiskehittäminen vähentää hankinnan riskiä kun nykytila-analyysi,
markkinavuoropuhelu ja hankintojen kestävyyden kriteerit määritellään yhdessä.

ASIANTUNTIJA-APU
Hankintayksikkö saa resursoitua asiantuntija-apua hankinnan
valmisteluvaiheeseen, kriteerien määrittämiseen ja työkalujen kehittämiseen.

VAIKUTTAVUUS
Saadaan aikaan suurempaa vaikuttavuutta markkinoihin yhteisellä
toimintamallilla ja nostamalla kriteerien tasoa.

SOPIMUKSEN SEURANTA
Apua hankinnan vaikutusten arvioimiseen ja tukea sopimuksen aikaiseen
yhteistyöhön ja seurantaan.

NÄKYVYYS
Osana kestävien hankintojen suunnannäyttäjiä hankintayksikkö saa näkyvyyttä
kansallisesti ja kansainvälisesti.
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MIKSI VÄHÄPÄSTÖISET
TYÖKONEET JA URAKAT?
o Työkoneiden päästöt muodostavat merkittävän osan ilmastopäästöistä ja terveydelle vaarallisista hiukkasja typenoksidipäästöistä. Viime vuosina useat hankintayksiköt ovat etsineet uusia ratkaisuja päästöjen
vähentämiseksi.

o Valtio on asettanut työkoneille n. 0,5 Mt CO2 -ekv päästövähennystavoitteen*. Yhtenä keskeisenä keinona
tavoitteen saavuttamisessa on energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisääminen
julkisten hankintojen avulla.
Esimerkki

Oslossa on arvioitu, että noin 24 % kaupungin liikenteenpäästöistä syntyy rakennustyömailla. Kaupungin
tavoitteena on hankintojen avulla luoda päästöttömät rakennustyömaat, joka tukee myös
hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030 mennessä.**

*Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU)
** Jon Søland, Nordic Capitals for Green Growth (2017)

29.6.2018

5

MIKÄ OSAAMISKESKUS?
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus aloitti
toimintansa 1.3.2018. KEINO -osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita
kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat:
 Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
 Edistää sitä, että julkinen hankinta tunnistetaan johtamisen välineenä ja sitä käytetään aktiivisesti.
 Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan
toisiltaan.
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ME OLEMME
KEINOORGANISAATIOT

www.hankintakeino.fi
&
@hankintakeino
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