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Kuvaus hankkeesta

Pienten kuntien vetovoimaisuus nuorille ja yrittäjille 
on tiedettävästi ongelmallinen, kun suuret 
kaupungit vetävät sekä asukkaita että yrittäjiä niiltä 
puoleensa. PK-yrittäjien toiminnassa halvimman 
tavaran toimittajan/valmistajan valinta on 
ymmärrettävää, mutta hiilijalanjäljen kannalta se ei 
ole optimaalista. Hiilipäästöjen merkittävä 
väheneminen EU:n asettamien tavoitteiden mukaan 
logististen ja energian ekologisen käytön kautta 
täytyy iskoistaa ihmisten ja yrittäjien arkeen.

Hanke pyrkii etsimään vastauksia näille ongelmille 
luomalla työkalun, jossa käyttäjät kansalaisesta ja 
yrittäjistä aina kunta- ja maakuntapäättäjiin voivat 
helpolla tavalla nähdä miten paikallisiin tuotteisiin ja 
lähituotantoon sijoittaminen luo hyvinvointia 
ympäristöystävällisesti omalle alueelle myös 
ekonomian ja ekologian parantuessa.

Työkalun avulla voidaan määrittää vähähiilisiä 
ratkaisuita, kokonaistaloudellisesti halvinta 
hintaa ja kestävän kehityksen kannalta parasta 
vaihtoehtoa hankinnoissa ja miten niitä voidaan 
soveltaa laskettaessa hankintapäätöksien 
pisteytyksiä. Eri mittareiden tärkeysjärjestyksiä 
voidaan muuttaa ja hankkijan kriteerien 
muutokset näyttävät pitemmän ajan vaikutuksia 
per mittari. Hankkeessa tutkitaan miltä osin 
työkalun osoittamat tulokset voivat olla 
perusteena hankintapäätöksissä. Mittareiden 
osoittamien tulosten kautta alueen 
ekologisuuden ja ekonomian paraneminen 
todistaa pitkällä tähtäimellä vähähiilisten 
valintojen olevan aluetta eniten hyödyttäviä.



Kestävällä hankinnalla tarkoitetaan hankintojen kohdistamista, niin että se 
vaikuttaa positiivisesti ympäristöön mutta myös aluetalouteen. 

Työkalussa keskitytään mm. energiapuolen asioihin; huomioidaan lämmitystä ja 
sen tuotannon muotoa, sähkötuotannon muotoa ja kulutusta, logististen 
matkojen ja siihen liittyvien muiden seikkojen optimoimista ja elintarvikepuolta, 
rajaamatta muita tuotteita ulos. Kuntien hiilipäästöt hankintamenolajeittain 
ovat suurimmat edellä mainituissa kohdissa, joten näiden alojen tuotteisiin ja 
palveluihin keskittymällä vaikutukset ovat isot.

Kestävä hankinta



Hyöty kunnilla ja maakunnalle

Koko Suomi ja siinä samassa Lappikin on

sitoutunut EU:n asettamiin hiilipäästöjen

rajoituksiin. Tämä työkalu ei vain kokoa aiempien

ja käynnissä olevien hankkeiden tietoja yhteen,

vaan laskemme hankkeen aikana näiden ja

keräämiemme datojen pohjalta julkisten

hankintojen vaikutusta kunnan talouteen, alueen

hiilipäästöihin, verotuloihin, työllisyyteen ja lopulta

hyvinvointiin.



Hyöty kunnilla ja maakunnalle

Useat hankkeet, joista Kohti kestävä hankintoja -

hankkeen kanssa yhteistyössä toimii tällä hetkellä

kymmenkunta, ovat osoittaneet, että hankkeiden

oikea kohdistaminen ja mahdollisesti tarvittavat

hankintapoliittiset muutokset pystyvät

nostamaan taloustilannetta ja tekemään

kunnasta sitä kautta houkuttelevamman niin

asukkaiden kuin yrittäjien kannalta. Lyhyenä

johtopäätöksenä, kaukaa ja mahdollisimman

halvalla saadut tuotteet eivät tuo myönteisiä

aluetalousvaikutuksia kunnalle. Rahat eivät jää

alueen yrityksille ja pitkät välimatkat eivät ole

vähähiilisin ratkaisu.



Työkalu tulee huomioimaan koko Lappia, mutta tarkempi

visualisointi vaikutuksista kohdistuu Kemijärven kaupunkiin.

Kemijärven kehitys Oy on osatoteuttajana ja sieltä on

aktiivisesti yrityksiä kontaktoitu jo hankkeen

kirjoitusvaiheessa. Vaikka Kemijärvi onkin pilottialueena niin

ajatuksena on, että kunta ja seutukuntien maantieteelliset

rajat eivät ole hankintojen esteenä vaan työkalussa käyttäjä

voi rajata hankintojen matkaa. Lähialueeksi voidaankin ajatella

koko Itä-Lapin seutukuntaa ja sen vuoksi yrittäjiä halutaan

mahdollisimman aikaisin mukaan myös Savukoskelta,

Pelkosenniemeltä, Sallasta ja Posiolta.

KEMIJÄRVI PILOTTIALUEENA



Kyseessä on monimutkainen työkalu, jonka valmistuminen

kestää. Hanke kestää 2022 vuoden syksyyn ja sisäisen

testauksen jälkeen se tuodaan yhteistyössä toimiville

käyttäjäryhmille testiin. Hankkeen loppupään yksi työpaketti

keskittyy pelkästään tähän, jotta työkalusta saadaan

mahdollisimman toimiva ja että sitä voidaan parannella

yrittäjien ja kuntapäättäjien palautteen pohjalta.

Työkalun valmistumisen aikataulu



Työkalun julkaisu

Työkalu tulee toimimaan webin kautta.

Visualisoinnit joko webissä ja/tai ladattavana

työpöytäversiona. Työkalussa on kansalaisen,

yrittäjien ja kuntapäättäjien näkymät. Yrittäjien ja

kuntapäättäjien tulee kirjautua työkaluun.

Kansalainen voi saada kokonaisvaltaista kuvaa eri

hankintapäätösten vaikutuksista ilman yritysten

tarkkoja lukuja. Ihmisiä voisi kiinnostaa nähdä

esimerkiksi se, että kuinka paljon alueen uusilla

verotuloilla voitaisiin parantaa kaupungin vapaa-

ajan toimintaa, kuten urheilumahdollisuuksia,

viheralueita jne.

Aiheesta tullaan kirjoittamaan

ESR- jatkohanke ja tavoite on

viedä sitä jatkohankkeen aikana

ainakin yläasteiden ja lukion

talousmatematiikan opetukseen.

OKM:n mukaan matemaattiset

taidot ovat heikkenemässä ja

mielenkiintoinen vaihtoehtoinen

työkalu varmasti tuo opetukseen

uutta lähestymistapaa

Työkalun hyödyntäminen opetuksessa



Työkalun kuvaus 



• Työkalun kohderyhmät
• Hyödyt päättäjille

• Hyödyt yrittäjille

• Hyödyt kansalaisille

• Työkalun käyttövaiheet
• Päättäjille

• Yrittäjille

• Kansalaisille

Työkalu



Työkalun hyödyt Päättäjille
• Työkalu on apuväline markkinakartoituksen ja -vuoropuhelun vaiheisiin 

hankintaprosessissa 

• Suora pääsy käsiksi lähialueen tuotteisiin

• Automaattinen alueellisten talous-, ekologia- ym. vaikutusten laskenta 
valittujen tuotteiden pohjalta 

• Helppo vertailu eri hyödykkeiden ja yrittäjien kesken

• Logistiikan helppo suunnittelu karttanäkymien avulla

• Hankintakartoitusten ja -suunnitelmien helppo jakaminen ja 
yhteiskehittäminen muiden hankkijoiden, tuottajien ja kansalaisten kanssa

Työkalu



Työkalun hyödyt yrittäjille
• Tulla valituksi useammin kilpailutuksiin 

• Suora pääsy käsiksi lähialueen tuotteisiin

• Saada ehdotuksia potentiaalisista ostajista ja uusista tuoteideoista 

• Mahdollisuus selvittää nopeasti muiden yrittäjien kanssa yhteistarjousten 
potentiaalia 

• Myydä enemmän omia tuotteita julkisille toimijoille ja kuluttaja-asiakkaille 

• Seurata oman tuotannon kehittymistä ja vaikutuksia alueen talouteen ja 
ekologiaan

• Tehdä liiketoiminnasta kannattavampaa ja ekologisempaa esim. 
logistiikkalaskelmien avulla

Työkalu



Työkalun hyödyt kansalaisille
• Vertaile ostomahdollisuuksia lähialueesi tuotteiden ja kauempaa tuotavien 

tuotteiden välillä

• Löydä kartalta hakemiesi tuotteiden tuottajat, näe tietoa tuotteiden 
logistiikasta

• Saada ehdotuksia potentiaalisista ostajista ja uusista tuoteideoista 

• Näe ostopäätöstesi vaikutukset omalle alueellesi ja välillisesti myös omaan 
hyvinvointiisi (enemmän euroja alueelle, paremmat mahdollisuudet järjestää 
palveluja)

• Työkalu ei ole ostoportaali, mutta siinä on jatkokehitysmahdollisuuksia: suora 
ostaminen tai ostamisen helpottaminen kuluttaja-tuottaja-akselilla? 

• Myydä enemmän omia tuotteita julkisille toimijoille ja kuluttaja-asiakkaille 

• (KKH-peli on työkalusta erillinen kanava, josta kansalainen voi oppia 
hankintapäätösten vaikutuksista kuntapäättäjän näkökulmasta)

Työkalu



Työkalun käyttövaiheet: Päättäjille



Työkalun käyttövaiheet: Yrittäjille



Työkalun käyttövaiheet: Kansalaiselle
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