
Vantaan kaupungin 
elinvoimaohjelman ja cleantech-

yritysyhteistyön esittely  

 
Salla Koivusalo 

Erityisasiantuntija 

Hankintakeskus 



Vantaan kaupungin 
elinvoimaohjelma 

 

Elinkeino- ja työvoimapoliittiset toimet osana 
metropolialueen cleantech referenssialuetta 



Elinvoimaohjelma ja cleantech - yritysyhteistyö 

• Kasvun turvaaminen yhdessä yrityskumppaneiden kanssa 
– Elinkeinorakenne pidettävä monipuolisena ja työpaikkaomavaraisuus hyvänä -> 

cleantech ala tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä 
– Saavutettavuudeltaan Suomen paras 

• Lentokenttä, Aviapolis, Vehkala smart & clean –keskittymäksi, Kivistö 
kehittämisalustoina 

• Asemanseudut vähähiilisyyden pilotointialueina 
• Kaupungin asuntotuotanto (Kivistössä VAVin vuokrakohde) 

• Vaikuttava työllisyyspolitiikka nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
vähentämiseksi 
– Hankinnat työllistämisen keinona 
– Selkeä ja palveleva prosessi työllistämis- ja oppisopimusehdon toteuttamiselle 

yrityksille tulossa 

• Innovatiivisuus 
– Uudenlainen yrityshautomo kehitteillä 

• Brändäys!  
– Toimivuus, dynaamisuus, smart & clean (metropolialue) 
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Metropolialue cleantech -referenssialueena? 

 

• Kansainvälisen mittaluokan Smart & Clean–referenssialue 

• Pääkaupunkiseudun vetovoima 

• Elinkeinoelämän kehittäminen 

• Valtioneuvoston Cleantech–strategia 

• Uudenlaiset yhteistyömuodot (PPP) 

• Pilotit ja referenssihankkeet 

• 5-10 vuotta 

• Pk-seudun CO2 päästöt ja KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA, ONE 
PLANET METROPOLIALUE 

• WDC –toteutusmalli pohjana -> BRÄNDÄYS 
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Mitä tällä tavoitellaan? 

 

• Pääkaupunkiseudun houkuttelevuuden parantaminen 
investointien kohteena  

• Elinkeinotoiminnan systemaattinen kehittäminen 

• Uudenlaisten yhteistyömuotojen edistäminen 

• Uusien liiketoimintojen, innovaatioiden ja työpaikkojen 
syntyminen alueelle 

• Merkittävän vientipotentiaalin hyödyntäminen entistä 
paremmin 

• Kotimarkkinoiden vahvistaminen 
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Pk-seudun yhteistyö alkaa 
Käytännön tekemistä naapurikaupungin kolleegoiden 

kanssa 

Avaus tilaisuus: 

13.3. Vantaan valtuustosali – Rakentaminen, 
maankäyttö ja kuntatekniikka 



Mihin tarpeeseen ratkaisu? 

• Valtio päätöksentekijä 

- Periaatepäätökset toimeenpano 

- VN periaatepäätös cleantech –hankinnat 

- VN periaatepäätös kasvun kärjet 
cleantech & biotalous 

- Pilotointiympäristöjen luominen (INKA, 
HINKU) 

- 30 milj. vuosittainen investointituki 
demonstraatio- ja referenssihankkeisiin 

- VN strategia cleantech-liiketoiminnan 
edistämisestä 

- Luonnonvaratalous strategia  

- Velvoittaa suoraan valtion julkista 
hankintaa 

- Yhteistyötä kuntasektorin kanssa vähän 

- Kaukana arjesta, myös välittäjä 
organisaatiot  

• Kaupungit ja kuntayhtymät 

- Hankintapäätöksiä tehdään arjessa, vaikea 
löytää aikaa ja osaamista 
innovatiivisuuteen 

- Tarpeet löytyvät peruspalveluiden ja 
infrastruktuurin järjestämisen 
velvoitteista 

- Kestävän kehityksen tuominen on 
tervetullutta –elinkaarikustannus ajattelu 
= kustannussäästöt 

- Osaamisen kehittämistä tarvitaan 
hankintaketjujen riskinarviointiin sekä 
vastuullisuus tiedon varmentamiseen, niin 
ympäristövaikutusten kuin sosiaalisten, 
työelämäoikeuksien ja eettisyyden osalta 
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Yritykset 
tavoittelevat kv-
markkinointa, 
mutta kotimaiset 
referenssit 
puuttuvat 



Pysyvä ja systemaattinen tapa toimia 
käytännön päätöksiä tekevien kesken 

- Ei projekti, vaan pysyvä tapa toimia 

- Tarvelähtöinen, kunnat ovat vastuussa peruspalveluiden 
järjestämisestä 

- Kaupungin toimialan asiantuntija ja/tai hankintoja valmistelevat ja 
päättävät ovat verkostotoiminnan keskiössä 

- Toimialakohtaisten työryhmien keskuudestaan identifioimat 
innovatiiviset cleantech –hankinta valmistelut hyödyntävät ml. Motivan  
asiantuntijapalveluita 

- Työkaluja ja kansallisesti yhteisiä toimintamalleja ja tukea tarvitaan 
hankintaketjujen vastuullisuuden varmentamisessa, LCC –työkalujen 
luomisessa ja niiden käyttöönotossa 
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Pk-seudun cleantech –hankintojen 
verkosto 

•Sosiaali- ja terveys/Espoo + HUS 
vetovastuu 2016 (3 eri 
tilaisuutta?) 
I Terveydenhoito 

II Hoiva- ja asumispalvelut  

III Sosiaalipalvelut 

 

•Muut toimialat 2016 -> 

•Liikennejärjestelmä 

•Energia/sähkö 

•Pelastustoimi 

•Ateria-, puhtaus-ja 
kiinteistönhoitopalvelut 

•Kaupunkien liikelaitokset ja 
yhtiöt? 

 
 

•Opetus & sivistys/ Helsinki 
vetovastuu  syksy 2015 (2 eri 
tilaisuutta?) 

I Liikunta- ja nuorisopalvelut 

 II Perus-, ammatillinen opetus ja 
varhaiskasvatus  

 

•Rakentaminen, maankäyttö- 
ja kuntatekniikka /Vantaa + 
HSY vetovastuu 13.3.2015,  

•Valaistus 

•Kiinteistöt 

•Vesi-ja viemäröinti 

•Jätehuolto 

 

Parhaat käytännöt omista 
organisaatiosta 

Tulevien hankintojen 
identifiointi – tarpeiden 

määrittely – 
käyttäjälähtöisyys - 

palvelumuotoilu 

Yhteiset innovatiiviset 
markkinakartoitukset 

Tarpeiden muutos 
(väestörakenne, 

sähköiset palvelut, 
oppimisympäristöt) 

Uudet teknologiat 

Benchmarking 
kansainvälisesti 

Osaamisen kehittäminen 
vertaisoppimisella 

Pohjoismainen yhteistyö 

Toimintamallit ja kriteerit 

Hankintaketjujen 
varmentaminen 

Vertaisoppiminen 
”varjostamalla” 1-2 vkon 

vaihto-ohjelmilla 

Julkinen hankinta on 
innovatiivista yhteistyötä 

- Kaupungin sisällä 

-Pk-seudun  kesken 

- Toimittajien kanssa 

-Tutkijoiden ja 
etujärjestöjen kanssa 
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Innovatiivisen hankinnan 
käynnistäminen normaalina 
hankinnan valmisteluna 

Toimialakohtainen tilaisuus 
Kerran vuodessa, alajaostot 
tarpeen mukaan 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 

Vantaan 
sisäinen 
koulutus 
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VISIO: Toimialan asiantuntijan tukeminen ja osaamisen 
kehittäminen keskiössä  
– Strateginen metropoli yhteistyö ja kv-verkostoituminen 
tukevat 

Kaupungin toimialan 
asiantuntija ja hankinta-
asiantuntija 

Vertaisryhmä pk-seudulta 
(Vantaa, Espoo, Helsinki, HSY, 
HUS, HSL) 

Vertaisryhmä pohjoismaiden 
edelläkävijä- kaupungeista  
(Motiva) (Tukholma, Oslo, 
Mälmö, Kööpenhamina, 
Aalborg 

Strategisen tason yhteistyö 
(kansallinen cleantech 
referenssi alue) 

Brändäys ja asemointi 
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Vertais
-
oppimi
nen  

Vertaisoppimisen vierailuohjelman tavoitteet ja sisältö 

Cleantech hankinnat 
Innovatiiviset hankinnat 
Rererenssi investoinnit 
Rahoitus instrumentit 



Motivaatio ja tuki 

- Ei tarvitse tehdä yksin – vertaistuki naapuri kaupungista sekä 
jatkossa pohjoismaista 

- Tämä on mahdollista – esimerkkejä löytyy 

- Voidaan tehdä uudella tavalla – yhteistyö & uudelleen määrittely, 
vaikuttavuuden ostaminen 

- Toimittajia/yrityksiä kiinnostaa ja vastuun & riskin jakaminen 
- Innovatiivinen kumppanuus hankinnoissa 

- Lisää kapasiteettia tutkimuksesta ja järjestöiltä 

- Kestävä kehitys on myös kaupungille hyvä asia 
- Tarve ja palvelu kohtaavat 

- Elinkaarikustannukset 

- Kysyntää markkinoille ja myös referenssinä kv-markkinoille -> 
hyvinvointia Suomeen! 
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Miten tähän päästään? 

• Tavoitetilan määrittely ja siihen ylimmän johdon sitoutuminen 
– Vantaalla ja metropolialueella 

• Kaupunkitasoinen ohjaus (-> metropolitasoinen ohjaus) 
• Toimenpidetiekartan laatiminen 

– Vantaalla ja metropolialueella 

• Investointi ja hankintatarpeen analysointi 
• Potentiaalisten innovatiivisten cleantech –hankintojen kohteiden valinta 

– Vantaalla ja pks cleantech –hankintojen verkosto 

• Innovatiivisen kumppanuus menettelyn luominen ja pilotointi Vantaalle sopivalla tavalla 
– Pks cleantech -hankintojen verkosto 
– Kuutoskaupunkien yhteistyö 

• Oikeiden yrityskumppaneiden löytäminen – aitoa sitoutunutta yhteistyötä – jaettu t&k 
riski, jaettu hyöty 
– Vantaan kaupungin perustehtävä on luoda hyvä elinympäristö Vantaalaisille kuntalaisille 

(peruspalvelut, puhdas ja viihtyisä ympäristö, elinkeino) sekä yrityskuntalaisille (sijainti, palvelut, 
tuki, yhteistyö, hankintayhteistyö) 

– Pks cleantech –hankintojen verkosto 

• Toiminnan arviointi, kehittäminen ja johtaminen 
– Vantaalla ja metropolialueella 
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Vantaan kaupunki 

Toimiala 

Osoite 

puhelinnumero 


