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Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten han-
kintojen strategia on laadittu laajassa yhteistyössä 
Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman puitteissa. 
 Strategia on julkaistu 9.9.2020. 

Strategian visio on, että Suomi on 2020-luvulla 
eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen 
johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, 
innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologises-
sa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa – näin saamme 
toimivia hankintoja. 

Strategian muuttumista toiminnaksi seurataan. Tässä 
dokumentissa esitellään strategian mittaristo, joka 
on laadittu yhteistyössä VTT Oy:n kanssa. 

Mittarit tekevät näkyväksi tavoiteltavan systeemisen 
muutoksen ja niiden avulla voidaan seurata strategi-
an vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia. Kattavan ku-
van luomiseksi on luotu laaja-alainen vaikuttavuus-
malli, joka auttaa tarkastelemaan eri vaikuttavuuden 
kriteereitä tasapainoisesti. Systeemistä vaikuttavuut-
ta ei voida osoittaa yksittäisten ulottuvuuksien tai 
mittareiden näkökulmasta, vaan ne tekevät yhdessä 

pidemmän aikavälin muutoksen näkyväksi. Systee-
miset muutokset syntyvät monien eri toimenpitei-
den välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa. 

Vaikuttavuus eri osa-alueilla saattaa edetä eriaikai-
sesti. Näin ollen sekä seurattavat ilmiöt ja mittarit 
ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa: mittarin 
värähdys yhdellä osa-alueella on usein edellytys vai-
kutuksen etenemiseksi toisella osa-alueella.

Valitut mittarit osoittavat yhdessä, onko toiminnan 
suunta oikea, vauhti sopiva ja tarvitaanko korja-
usliikkeitä. Tavoitteena on, että mittareita voidaan 
hyödyntää osana johtamista sekä kansallisella että 
hankintayksikkötasolla toimenpiteiden seurannassa. 
Mittareita uudistetaan ja päivitetään strategisten ta-
voitteiden muuttuessa ja täsmentyessä. Näin varmis-
tetaan se, että mittarit tuottavat strategiaa vastaavaa 
tietoa vaikuttavuudesta.

Mittareiden tuottaman tiedon avulla voidaan myös 
ohjata Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman tulevia 
toimia ja resursseja.
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KANSALLISEN JULKISTEN  
HANKINTOJEN STRATEGIAN  
VAIKUTTAVUUDEN MITTAA-
MISEN KOKONAISMALLI

Kuvio 1. Kansallisen julkisten hankintojen strategian vaikuttavuuden mittaamisen kokonaismalli
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Vaikuttavuuden mittaamisen kokonaismallissa onnis-
tumisen mahdollistajat, kuten strateginen johtami-
nen, hankintataidot, tiedolla johtaminen ja vaikutta-
vuus, luovat edellytykset kehittää toimivia hankintoja 

ja innovatiivisuutta yhdessä markkinoiden kanssa. 
Yhdessä nämä tekijät edesauttavat hankintojen 
toteuttamista niin, että ne tukevat yhteiskunnan 
taloudellista, sosiaalisista ja ekologista kestävyyttä.
 

Hankintojen 
strategiset 
linjaukset

Strateginen johtaminen

Johdamme hankintoja strategisena 
toimintona ja hyödynnämme 

hankintojen potentiaalin 
tavoitteidemme saavuttamisessa

Hankintataidot

Teemme hankinnat ammattimaisesti 
ja kehitämme osaamistamme 

jatkuvasti

Tiedolla johtaminen
ja vaikuttavuus

Suomi on edelläkävijä hankintojen 
tiedolla johtamisessa ja 

vaikuttavuuden kehittämisessä

Toteutus yhdessä 
markkinoiden kanssa

Onnistumisen mahdollistajat

Taloudellinen 
kestävyys

Edistämme hankinnoilla 
yhteiskuntavastuullisesti 

julkisen talouden 
kestävyyttä

Sosiaalinen 
kestävyys

Edistämme hankinnoilla 
sosiaalista 

yhteiskuntavastuuta 
julkishallinnon sekä 

yksityisen ja kolmannen 
sektorin yhteistyönä

Ekologinen 
kestävyys

Suomi on ekologisesti
hankintojen 

suunnannäyttäjä

Toimivat hankinnat

Teemme toimivia ja laadukkaita 
hankintoja osallistavasti ja edistäen 

markkinoiden elinvoimaisuutta

Innovaatiot

Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja 
teemme hankintoja kokeilevasti ja 

kehitysmyönteisesti

Hankintojen avulla
saavutettavat vaikutukset

HANKINTAYKSIKÖT YRITYKSET & PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT YHTEISKUNTA
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KOKONAISMALLI JA  
STRATEGIAN MITTARIT  
TAHTOTILOITTAIN

Kuvio 2. Kokonaismalli ja strategian mittarit tahtotiloittain
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Strategian kahdeksalle tahtotilalle on luotu yhteensä 
27 mittaria. Mittareita ei kuitenkaan ole kohdistettu 
jokaiseen strategian konkreettiseen tavoitteeseen, 
vaan ne liittyvät laajempaan tahtotilan tuloskoriin. 

Mittarit tunnistavat myös sen, että ne edistävät ja 
kuvaavat myös muiden tahtotilojen toteuttamista ja 
edistymisen kuvausta. 

Hankintataidot

1. Organisaatioiden hankintaosaamisen strategisen ja 
operatiivisen kyvykkyyden taso

2. Julkisiin hankintojen keskittyvien koulutuskokonaisuuksien, 
opintokokonaisuuksien sekä täydennyskoulutuksen määrä

3. Tarjottavan koulutuksen relevanssi ja kohdentuminen 
hankintojen parissa päätoimisesti tai oman toiminnan ohessa 
työskentelevien osaamisen kehittämiseen

Strateginen johtaminen

1. Hankintastrategian/hankintojen strategiset linjaukset 
laatineiden yksiköiden osuus

2. Tulevaisuuteen suuntaavan hankintojen 
toteuttamissuunnitelman laatineiden osuus

3. Kansallisessa hankintastrategissa tai organisaation 
strategiassa esitettyjen vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen 
järjestelmällistä seurantaa toteuttavien organisaatioiden 
osuus

4. Julkisilla organisaatioilla on laadittuna hankinnat 
huomioiva suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus

1. Hankintoihin liittyvien data-alustojen ja kansallisten 
sähköisten työkalujen käyttöaste

2. Vaikuttavuusperusteisten hankintojen määrä ja osuus

3. Hankintojen laadun ja vaikutusten seuranta ja 
hyödyntäminen johtamisessa hankintayksiköissä ja 
kansallisesti

Toimivat hankinnat

1. Tietopyyntöjen ja markkinavuoropuhelukutsujen osuus 
hankinnoista sekä hankintasuunnitelmia ja 
kilpailutuskalentereita julkaisevien yksiköiden osuus

2. Tarjousten määrän kehitys sekä kilpailutuksiin osallistuvien 
ja voittaneiden yritysten piirteet

3. Palvelun käyttäjien ja heitä edustavien tahojen 
osallistuminen valmisteluvaiheeseen, osuus hankinnoista

Innovaatiot

1. Innovaationäkökohtien huomiointi hankinnan 
valmisteluvaiheessa, osuus hankinnoista

2. Vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen tarjoamista 
edistävien menettelyjen ja toimintatapojen osuus 
hankinnoista

3. Hankittujen ratkaisujen uutuus tilaajalle ja markkinalle & 
vaikutukset hankintayksikön kannalta

Taloudellinen kestävyys

1. Rikosrekisteriotteen tarkastamista tukevan teknologian 
käyttöönotto

2. Hankintojen osuus, jotka toteutetaan suunnitelmallisesti 
elinkaari- ja vaikuttavuuslaskelmia hyödyntäen

3. Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi ja sen suhde 
kilpailutettujen hankintojen volyymiin

Sosiaalinen kestävyys

1. Hankintayksiköt, jotka hyödyntävät 
työllistymisehtoa hankinnoissaan

2. Työ- ja oppisopimuspaikat, jotka on synnytetty 
työllistymisehtoa hyödyntämällä

3. Hankintayksiköt, jotka edistävät ihmisoikeusriskien 
tunnistamista ja perusoikeuksia hankinnoissa

4. Hankintayksiköillä on käytössä yhteinen Code of Conduct -
malli

Ekologinen kestävyys

1. Hankintojen osuus, jotka edistävät 
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista 

2. Hankintojen lukumäärä, jotka edistävät Suomen 
kiertotalouden tiekartan toteutumista

3. Hankintojen avulla tapahtuneet kasvihuonepäästöjen 
vähennykset

4. Luomuruoan osuus vuonna 2030 
ruokapalveluhankinnoissa on 25 %

Onnistumisen mahdollistajat Toteutus yhdessä 
markkinoiden kanssa

Hankintojen avulla
saavutettavat vaikutukset

HANKINTAYKSIKÖT YRITYKSET & PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT YHTEISKUNTA
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DATALÄHTEET JA NIIDEN 
YHTEYDET KERÄTTÄVÄÄN 
MITTARITIETOON  
TAHTOTILOITTAIN

Kuvio 3. Datalähteet ja niiden yhteydet kerättävään mittaritietoon tahtotiloittain
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Strategian tavoitteiden mittaamiseen tarvittava tieto 
kerätään useista eri tietolähteistä. Se varmistaa stra-
tegian vaikuttavuuden kokonaisvaltaisen tarkastelun 
ja seurannan.

Hankintojen vaikuttavuuden seurannassa tavoit-
teena on hyödyntää olemassa olevia tietolähteitä. 
Kuitenkin nykyisiä tietolähteitä ja -järjestelmiä tulee 
kehittää edelleen vastaamaan hankintojen vaikutta-
vuutta koskevaa tietotarvetta. Lisäksi tarvitaan myös 
uutta tiedon tuotantoa esim. erillisten selvitysten ja 
kyselyiden muodossa. 

Datalähteet
Hankintatutka 01

Hankintaluotsi 02

Hilma 03

Tilaustenhallintajärjestelmä 04

Taloushallintajärjestelmä 05

Hankintapulssi 06

Tutkihankintoja.fi 07

Osaamisen itsearvioinnin  työkalu 08

Opetushallinnon tietojärjestelmät 09

Kilpailutuskalenteri 10

Kilpailutusjärjestelmä 11

Johtamisen ja vaikuttavuuden seuranta 12

Erilliskysely, -selvitys

Strateginen johtaminen
Johdamme hankintoja strategisena 

toimintona ja hyödynnämme hankintojen 
potentiaalin tavoitteidemme 

saavuttamisessa

Hankintataidot
Teemme hankinnat ammattimaisesti ja 
kehitämme osaamistamme jatkuvasti

Tiedolla johtaminen
ja vaikuttavuus

Suomi on edelläkävijä hankintojen 
tiedolla johtamisessa ja 

vaikuttavuuden kehittämisessä

Toimivat hankinnat
Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja 

osallistavasti ja edistäen markkinoiden 
elinvoimaisuutta

Innovaatiot
Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja 

teemme hankintoja kokeilevasti ja 
kehitysmyönteisesti

Taloudellinen 
kestävyys

Edistämme hankinnoilla 
yhteiskuntavastuullisesti 

julkisen talouden 
kestävyyttä 

Sosiaalinen kestävyys

Edistämme hankinnoilla 
sosiaalista 

yhteiskuntavastuuta 
julkishallinnon sekä 

yksityisen ja kolmannen 
sektorin yhteistyönä

Ekologinen 
kestävyys

Suomi on ekologisesti
hankintojen 

suunnannäyttäjä
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Strateginen johtaminen
Tahtotila:
Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja 
hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoittei-
demme saavuttamisessa

Tavoitteet:
Hankintayksiköt tunnistavat strategisesti merkittä-
vimmät hankintakokonaisuudet ja edistävät stra-
tegisten tavoitteidensa saavuttamista hankintojen 
avulla 

Johdamme hankintoja ammattimaisesti koko elin-
kaaren ajan sekä kansallisesti että hankintayksikkö-
tasolla

Varaudumme hankinnoissa riittävällä tavalla normaa-
liolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin  

Hankinnat ovat osa organisaatioiden tulos- ja omis-
tajaohjausta

Mittarit: Datalähde:
Hankintastrategian tai hankintojen strategisten  
linjausten laatineiden hankintayksiköiden osuus.

Hankintatutka tai KEINOn strategisen johtamisen 
kysely

Tulevaisuuteen suuntaavan hankintojen  
operatiivisen toteuttamissuunnitelman  
laatineiden hankintayksiköiden osuus.

Hankintatutka tai KEINOn strategisen johtamisen 
kysely 

Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa tai 
organisaation strategiassa esitettyjen vaikuttavuus-
tavoitteiden järjestelmällistä seurantaa toteuttavien 
organisaatioiden osuus.

Kehitteillä olevan Hankintaluotsi-työkalun käytöstä 
kertyvä tieto tai suunnitteilla olevan hankintojen 
johtamisen ja vaikuttavuuden seurannan työkalus-
ta kertyvä tieto. Vaihtoehtoisesti Hankintatutkaan 
lisättävä teema. 

Kaikilla julkisilla organisaatioilla on laadittuna  
hankintoja koskeva tai hankinnat huomioiva  
suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta.

Hankintatutka tai KEINOn strategisen johtamisen 
kysely
Tämä edellyttää kuitenkin lisäkysymyksen häiriö-
tilanteisiin varautumista koskien.
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Hankintataidot
Tahtotila:
Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme 
osaamistamme jatkuvasti

Tavoitteet:
Kartoitamme hankintojen osaamistason kokonaisku-
van sekä kansallisella että hankintayksikkötasolla

Ylläpidämme ja kehitämme hankintoihin liittyvää 
osaamistamme sekä strategisella että operatiivisella 
tasolla

Lisäämme hankintoihin liittyvää koulutusta

Varmistamme vaikuttavan ja laadukkaan hankintojen 
tutkimustoiminnan

Mittarit: Datalähde:
Organisaatioiden strategiset ja operatiiviset  
hankintataidot. 

Arviointityökalu
Arviointityökalu on kehitteillä, josta saadaan  
tarvittava data. 

Julkisiin hankintojen keskittyvien koulutuskokonai-
suuksien, eri koulutusaloille integroitujen julkisten 
hankintojen opintokokonaisuuksien sekä täydennys-
koulutuskokonaisuuksien määrä.

Kyselytutkimus tai erillisselvitys
Koulutuksen tarjonnan seuranta ja valmistuneiden 
määrän seuranta

Tarjottavan koulutuksen relevanssi ja kohdentu-
minen hankintojen parissa päätoimisesti tai osa- 
aikaisesti eri rooleissa strategisella ja operatiivisella 
tasolla työskentelevien* henkilöiden osaamisen 
kehittämiseen. 

Erillisselvitys

* Sisältää myös organisaation muut substanssiasiantuntijat, jotka osallistuvat hankintaprosessiin asiantunte-
muksellaan esimerkiksi suunnittelemalla tai neuvomalla. 
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Tietojohtaminen  
ja vaikuttavuus
Tahtotila:
Suomi on edelläkävijä hankintojen tiedolla johtami-
sessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä

Tavoitteet:
Suomi on edelläkävijä tietojen hyödyntämisessä 
hankinnoissa

Arvioimme hankintoja koskevaa vaikuttavuutta eri 
tasoilla

Edistämme vaikuttavuusperusteisia hankintoja

Mittarit: Datalähde:
Hankintoihin liittyvien data-alustojen ja kansallis-
ten sähköisten työkalujen käyttöasteet.

Data-alustojen ja sähköisten työkalujen käytöstä 
kertyvä data 

Seurattavat alustat tai työkalut ovat sähköiset 
kilpailutusjärjestelmät, tilaustenhallintajärjestelmä, 
taloushallintajärjestelmä, Hankintapulssi,  
Hankintatutka sekä jatkossa Hankintaluotsi. 

Vaikuttavuusperusteisten* 
hankintojen määrän ja osuuden kasvu.

HILMA
Tämä edellyttää uuden kohdan lisäämistä ja käsit-
teen määritelmää (ks. alla luonnos määritelmäksi).

Hankintojen laadun ja vaikutusten seuranta ja  
hyödyntäminen johtamisessa hankintayksiköissä  
ja kansallisesti.

Kyselytutkimus tai Hankintatutka
Hankintatutkaan tai KEINOn strategisen johtamisen 
kyselyyn uusi mittaamista ja seurantaa käsittelevä 
osio

* Vaikuttavuusperusteinen hankinta = Hankinta, jossa suoritteiden sijaan (kokonaisuudessaan tai osittain) 
ostetaan vaikutuksia ja jossa tilaaja määrittelee haluamansa lopputuloksen, ei sen tuottamisen tapaa. Maksu 
on sidottu todennetusti vaikutuksiin eli tilaajan etukäteen määrittelemien tulosten aikaansaamiseen. 
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Toimivat hankinnat
Tahtotila:
Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallista-
vasti ja edistäen markkinoiden elinvoimaisuutta

Tavoitteet:
Hankintayksiköillä on edellytykset markkinoiden 
hyödyntämiseen

Julkiset hankinnat ovat houkuttelevia erilaisille tarjo-
ajille

Suunnittelemme hankinnat tarvelähtöisesti ja osallis-
tavasti loppukäyttäjää kuunnellen

Mittarit: Datalähde:
HILMAssa julkaistujen tietopyyntöjen ja markki-
navuoropuhelukutsujen osuus hankinnoista sekä 
hankintasuunnitelmia ja kilpailutuskalentereita 
julkaisevien hankintayksikköjen osuus hankintayksi-
köistä vuositasolla. 

HILMA
Tehdyt tietopyynnöt ja markkinavuoropuhelukut-
sut ilmenevät HILMAsta. Hankintasuunnitelmien 
ja kilpailutuskalentereiden seuraaminen edellyttää 
tiedonkeruun kehittämistä, esim. HILMAn yhteyteen 
luotava alusta niiden julkaisulle.  

Tarjousten määrän kehitys ja kilpailutuksiin osal-
listuvien sekä voittaneiden yritysten piirteet (koko,  
ikä, toimiala, kotipaikka) vuositasolla.

Kilpailutusjärjestelmät ja HILMA
Tieto tarjouksen jättäneistä kilpailutusjärjestelmissä 
ja jatkossa HILMAssa järjestelmää kehitettäessä.

Palvelun käyttäjien ja heitä edustavien tahojen osal-
listuminen valmisteluvaiheeseen, osuus hankinnois-
ta relevanteilla sektoreilla ja kehitys vuositasolla. 

HILMA
Mittarissa tarvittava tieto edellyttää tiedonkeruun 
kehittämistä. Selvitettävä, voidaanko asiaa tieduste-
leva kohta lisätä HILMAan hankintailmoitukseen tai 
jälki-ilmoitukseen tai kehitteillä olevan uuden han-
kintojen johtamisen ja vaikuttavuuden seurannan 
työkalun yhteyteen.
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Innovaatiot
Tahtotila:
Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja teemme 
hankintoja kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti

Tavoitteet:
Julkinen sektorimme on kehitysmyönteisesti ajatte-
leva ja rohkeasti toimiva sekä hyödyntää haasteiden 
ratkaisemisessa innovaatioita

Luomme edellytyksiä julkisen sektorin ja yritysten 
väliselle yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle 
sekä edistämme innovaatiomyönteisen markkinan 
syntymistä

Lisäämme innovatiivisten hankintojen määrää 10 
%:iin kaikista hankinnoista ja saamme aikaan vaikut-
tavuutta

Mittarit: Datalähde:
Innovaationäkökohtien huomiointi hankinnan val-
misteluvaiheessa, osuus hankinnoista vuositasolla.
 

HILMA ja mahdollinen erillisselvitys
Hyödynnetään HILMA-raportointia siitä, onko ilmoi-
tuksissa valittu kyseinen kohta. Mahdollisuus lisätie-
don saamiseen toteuttamalla lyhyt automatisoitu 
kysely kohdan valinneille. Selvitetään tarkemmin, 
mitä innovaationäkökohtien huomioinnilla kyseisis-
sä hankinnoissa tarkoitetaan.  

Vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen tarjoa-
mista edistävien menettelyjen ja toimintatapojen 
hyödyntäminen hankinnoissa. 
Eri hankintamenettelyjen osuus hankinnoista vuosi-
tasolla (kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaa-
tiokumppanuus, haastelähtöiset hankintamenettelyt 
kuten hackathonit ja hankinta tai suunnittelukilpai-
lut).

HILMA 
Hyödynnetään HILMAn hankintamenettelyjä koske-
vaa tietoa. Selvitetään haastelähtöisten menettely-
jen tunnistamismahdollisuus HILMAssa.

Hankittujen ratkaisujen uutuus tilaajalle ja mark-
kinalle sekä vaikutukset hankintayksikön kannalta 
(trendi).

Kyselytutkimus tai erillisselvitys
Datalähteenä on KEINOn Innovatiiviset hankinnat 
-mittauskysely tai muu erilliskysely/-selvitys. 
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Taloudellinen kestävyys
Tahtotila:
Edistämme hankinnoilla yhteiskuntavastuullisesti 
julkisen talouden kestävyyttä

Tavoitteet:
Torjumme hankinnoilla harmaata taloutta ja edis-
tämme verovastuullisuutta

Hankinnat ovat suunnitelmallisia ja kustannustehok-
kaita

Vähennämme julkisten hankintojen hankinta- ja 
prosessikustannuksia

Mittarit: Datalähde:

Rikosrekisteriotteiden automatisoitu tarkastaminen. 
Rikosrekisteriotteen tarkastamista tulevan teknolo-
gian tulee olla käytössä. 
 

Erillisselvitys
Selvitetään, onko teknologia otettu käyttöön. 
 

Hankintoja toteutetaan suunnitelmallisesti elinkaa-
ri- ja vaikuttavuuslaskelmia hyödyntäen. Käytäntöä 
sovelletaan erityisesti suurissa ja pitkäikäisissä han-
kinnoissa (erityisesti infrahankinnat) niiden kustan-
nustehokkuuden arvioinnissa.

HILMA
Merkitään lomakkeiden vapaaehtoisiin tietoihin, 
onko kyse hankinnasta, joka toteutetaan suunnitel-
mallisesti elinkaari- ja vaikuttavuuslaskelmia hyödyn-
täen. 

Suomen julkisten hankintojen kokonaisvolyymi ja 
sen suhde kilpailutettujen hankintojen volyymiin. 

Erillisselvitys
Hyödynnetään HILMAn ja organisaatioiden ostolas-
kudatan vertailun pohjalta saatavaa tietoa*.

*Mittaria kehitetään 06/2021 saakka käynnissä olevassa VN TEAS-hankkeessa (Julkiset hankinnat - kokonais-
volyymi ja datan hyödyntäminen). Mittarin määrittely ja datalähde tarkennetaan hankkeen tulosten pohjalta.
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Sosiaalinen kestävyys
Tahtotila:
Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavas-
tuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen 
sektorin yhteistyönä

Tavoitteet:
Edistämme muita heikommassa työmarkkina-ase-
massa olevien työllistymistä siihen soveltuvissa 
hankinnoissa

Edistämme hankinnoissa ihmisoikeuksien ja työelä-
män perusoikeuksien kunnioittamista

Mittarit: Datalähde:
Hankintayksiköiden määrä, jotka hyödyntävät työllis-
tymisehtoa hankinnoissaan. 

HILMA
Merkitään lomakkeiden vapaaehtoisiin tietoihin, 
onko kyse hankinnasta, jolla pyritään edistämään 
heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllis-
tymistä.

Työ- ja oppisopimuspaikat, jotka on luotu vaikeassa 
työmarkkina-asemassa oleville työllistymisehtoa 
hyödyntämällä.

Kyselytutkimus

Hankintayksiköiden määrä, jotka edistävät ihmisoi-
keusriskien tunnistamista ja perusoikeuksia hankin-
noissa. 

HILMA
Merkitään lomakkeiden vapaaehtoisiin tietoihin, 
onko kyse hankinnasta, jolla pyritään edistämään 
ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien huo-
mioimista hankinnoissa.

Hankintayksiköillä on Suomessa käytössä yhteinen 
Code of Conduct (CoC)-malli. 

Erillisselvitys
Selvitetään, onko Code of Conduct -malli luotu ja 
otettu käyttöön.
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Ekologinen kestävyys
Tahtotila:
Suomi on ekologisten hankintojen suunnannäyttäjä

Tavoitteet:
Tuemme julkisilla hankinnoilla Suomen hiilineutraali-
suustavoitetta 2035 ja kiertotalouden toteuttamista

Tuemme luonnon monimuotoisuuden säilymis-
tä hankintojen avulla

Edistämme kestävää ruokajärjestelmää elintarvike- ja 
ruokapalveluhankinnoissa ja käytämme kestävästi ja 
vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita

Mittarit: Datalähde:
Hankintojen lukumäärä, jotka edistävät Suomen 
hiilineutraalisuustavoitetta 2035.

HILMA 
Raportoinnin pohjaksi lisätään kenttä hankintailmoi-
tuslomakkeiden vapaaehtoisiin tietoihin, joissa il-
moitetaan, onko kyse hankinnasta, jolla toteutetaan 
Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035. 

Hankintojen lukumäärä, jotka edistävät Suomen 
kiertotalouden tiekartan toteuttamista (myöhemmin 
v. 2020 Suomen kiertotalouden strateginen edistä-
misohjelma). 

HILMA
Lisätään hankintailmoituslomakkeiden vapaaeh-
toisiin tietoihin kenttä, jossa ilmoitetaan, tukeeko 
hankinta Suomen kiertotalouden tiekartan toteutta-
mista.

Hankintojen avulla tapahtunut kasvihuonepäästöjen 
vähennysten määrä.

Kyselytutkimus
Järjestetään kyselytutkimus, jonka osalta on erikseen 
sovittava ja päätettävä seurannan tiheys.

Luomuruoan edistäminen ruokapalveluhankinnois-
sa. Vuonna 2030 luomun osuus on 25 % ruokapalve-
luhankinnoista.

Kyselytutkimus
Järjestetään ruokapalvelukysely käyttömäärästä.
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