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 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma (Hankinta-Suomi) 

 
Toimikausi 1.9.2019 - 31.12.2023 

 
Tausta Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma (Hankinta-Suomi) toi-

meenpanee osaltaan pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman julkisiin 
hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita. Julkisia hankintoja kehitetään 
osana julkisen talouden kestävyyden edistämistä. 

 
 Hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetetaan lukuisia tavoitteita liittyen 

mm. tehostamiseen, kestävään kehitykseen, innovaatioihin, ilmastotavoittei-
siin, sosiaalisiin näkökohtiin, osaamisen kehittämiseen, parhaiden käytäntö-
jen levittämiseen, ympäristönäkökohtiin, sosiaaliseen työllistämiseen, koti-
maisen ruoan asemaan, teknologiseen kehitykseen, elinkaaritaloudellisuu-
teen, laatuun, vastuullisuuteen ja kaksikielisyyteen (tarkemmin ks. liite 1). 
Hallitusohjelman mukaan julkisissa hankinnoissa sovitaan valtioneuvoston 
yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista linjauksista sekä lisätään ministeriöi-
den välistä käytännön yhteistyötä.  
 
Julkisten hankintojen suuri volyymi, vuositasolla arvioituna noin 35 miljardia 
euroa, tuo mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyyden parantamiseen 
sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. 
 
Yhteisistä tavoitteista sopiminen edellyttää uuden yhteistyömuodon perusta-
mista ja yhteisen strategian laatimista. Suomessa julkisista hankinnoista teh-
dään noin kaksi kolmannesta kuntasektorin toimesta. Tavoitteisiin pääsemi-
nen edellyttää siksi syvenevää yhteistyötä myös kuntasektorin ja perustetta-
vien itsehallinnollisten alueiden kanssa. Hankintojen vaikuttavuuden edistä-
mistä on tärkeää tavoitella koko julkisen hallinnon yhteistyönä. 

 
 Onnistuakseen yhteistyö vaatii laajaa luottamuksen ilmapiiriä koko julkisen 

hallinnon välillä. Itsehallinnollisten kuntien ja muiden alueiden kohdalla yh-
teistyöhön ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 
 
Kehittämisen ja uudistamisen tarve on huomioitu myös EU:n komission lo-
kakuussa 2017 julkaisemassa aloitteesta siitä, miten julkisten investointien 
vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimaisilla hankinnoilla ja strategi-
semmalla lähestymistavalla julkisissa hankinnoissa1 sekä OECD:n selvityk-
sessä, jossa yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena pidettiin koko julkisen 
hallinnon tiiviimpää yhteistyötä.2   
 
Julkisia hankintoja on kehitetty 1.1.2017 voimaan tulleella hankintalain ko-
konaisuudistuksella. Julkisiin hankintoihin liittyviä tehostamis-, vaikuttavuus- 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_fi.htm 
2 https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-
c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_fi.htm
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/11724809/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf/019e0c22-5af0-45f2-c58b-608373b64d53/OECD+raportti_productivity-public-procurement.pdf.pdf
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ja laatutavoitteita ei kuitenkaan ole mahdollista edistää pelkästään lainsää-
dännön keinoin. Jatkuva kehittäminen edellyttää koko julkiselle hallinnolle 
yhteistyössä asetettuja kansallisia tavoitteita.  
 
Toimenpideohjelman puitteissa julkisten hankintojen vaikuttavuutta lisätään 
keskeisimmin seuraavilla toimilla:  
 

− Perustetaan yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomi, johon kutsutaan han-
kintoja tekevien organisaatioiden strategista johtoa, tarjoaja yrityksiä 
sekä asiantuntijaorganisaatioita.  

− Hankinta-Suomen osapuolet laativat yhdessä Suomen kansallisen 
julkisten hankintojen strategian. 

− Hankinta-Suomen yhteyteen perustetaan teemaryhmiä, jotka suun-
nittelevat ja toteuttavat strategiaan valittujen tavoitteiden jalkauttami-
sen ja seurannan. 

 
Lisäksi on keskeistä, että hankintojen kehittäminen perustuu riittävään tie-
toon sekä sen käsittelyyn ja analysointiin. Hallitusohjelman mukaan digitali-
saatiota edistetään ja tietopolitiikan johtamista syvennetään. Julkisen tiedon 
avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan kantava periaate. Hallitus edistää 
julkisissa tietojärjestelmissä avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta sekä avoi-
mia rajapintoja. Tämän mahdollistamiseksi julkisten hankintojen ilmoitusjär-
jestelmää (”HILMA”) on tarpeen kehittää kaikkien hankintayksiköiden käyt-
töön maksuttomaksi sähköiseksi kilpailutusjärjestelmäksi. Järjestelmän si-
sältämää julkista tietoa tulee voida hyödyntää avoimen rajapinnan välityk-
sellä lisäarvonpalveluntuottajien toiminnassa sekä julkisten hankintojen ana-
lysoinnissa ja ohjauksessa.  
 
Strategiatyön yhteydessä on myös hyvä ajankohta arvioida miten muut kuin 
lainsäädäntöön liittyvät tehtävät voitaisiin jatkossa organisoida tehokkaam-
min valtionhallinnossa. Ohjelman puitteissa voidaan tarvittaessa tehdä myös 
muita toimenpiteitä julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. 
 

Tavoitteet Toimenpideohjelman tavoitteena on edistää julkisten hankintojen vaikutta-
vuutta ja hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita sekä muita myöhemmin 
tarkentuvia tavoitteita. Ohjelmalle ei kuitenkaan aseteta tavoitteita yksityis-
kohtaisella tasolla ennen suunnitellun yhteistyön käynnistämistä. Tavoittei-
den asettamisessa tulee huomioida yhteistyön eri osapuolten näkemykset. 
 
Ohjelma toteutetaan vaiheittain kiinnittäen erityistä huomioita kaikkien rele-
vanttien osapuolten näkemysten huomioimiseen sekä sitouttamiseen yhtei-
siin tavoitteisiin. Ohjelmassa pyritään yhteisten näkemysten muodostami-
seen valtion toimijoiden, itsehallinnollisen kuntasektorin sekä perustettavien 
alueiden kanssa. 
 
Ohjelman laajat tavoitteet ovat: 
 

− Valtioneuvoston asettamien tavoitteiden edistämisen virtaviivaista-
minen ja ”siilojen” välttäminen siten, että hankintayksiköihin eri hal-
linnonaloilta kohdistuvat odotukset ovat läpinäkyvämpiä ja nykyistä 
helpommin saavutettavissa. 

− Valtionhallinnon sekä kuntasektorin ja perustettavien alueiden julki-
siin hankintoihin liittyvien toimien yhteistyön lisääminen, osaamisen 
jakaminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen. 

− Hankintojen käyttämistä johtamisen välineenä edistetään, jotta stra-
teginen johto hyödyntäisi hankintoihin käytettäviä varoja tehokkaasti 
ja myös organisaation muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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− Kustannussäästötavoitteet lisäämällä tehokkuutta, innovatiivisia me-
netelmiä, digitalisaatiota, yhteishankintoja, harmaan talouden torju-
mista sekä takaamalla avoin ja tasapuolinen pääsy julkisiin hankin-
toihin kaikille osapuolille.  

 
Ohjelmalla tavoitellut hyödyt edistävät julkisen talouden kestävyyttä ja tuot-
tavuutta kahdella eri tavalla: 
 

− Suorina säästöinä julkisten hankintojen kustannustehokkuutta lisää-
mällä.  

− Välillisinä hyötyinä, kun julkisia hankintoja hyödynnetään keskeisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä. 
 

Suomella on EU:n hankintadirektiiveistä tuleva velvollisuus raportoida EU:n 
komissiolle julkisissa hankinnoissa tehdyistä vaikuttavuuden lisäämiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista. 
 
Ohjelmassa voidaan käsitellä myös muita työskentelyn kuluessa ilmeneviä 
asiaan liittyviä kysymyksiä, haluttaessa järjestää asiantuntijakuulemisia tar-
koituksenmukaiseksi katsotulla tavalla sekä teettää tehtävän suorittamiseksi 
tarpeellisia selvityksiä. 
 

Organisointi Julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämisen toimenpideohjelmalle 
asetetaan ohjelman omistaja, ohjelmajohtaja, ohjausryhmä ja valmistelu-
ryhmä. Ohjelman suunnittelua ja koordinointia varten on ydinryhmä. Han-
kinta-Suomi -yhteistyöfoorumi ja sen jäsenet kutsutaan kokoon erillisellä kut-
sulla.  

 
Toiminnan onnistumisen edellyttämät teemaryhmät perustetaan tarpeen 
mukaan erikseen kullekin temaattiselle alueelle. Teemaryhmät tukevat Han-
kinta-Suomen puitteissa tehtävää strategian valmistelua asiantuntijapalve-
luilla ja varmistavat strategian toimeenpanon ja seurannan. Ryhmien ra-
kenne, toiminta-aika, kokoonpano ja tehtävät sovitaan tapauskohtaisesti.  

 
 Ohjelman omistaja on valtiovarainministeriöstä alivaltiosihteeri Päivi Nerg.  

Ohjelmajohtaja on valtiovarainministeriöstä valtionhallinnon kehittämisosas-
tolta finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä 
Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitossa ohjelman vastuuhenkilö on johtava lakimies 
Katariina Huikko.   
 
Ohjelman toteutuksessa käytetään osallistavia työmenetelmiä kuten alueel-
lista roadshow-kierrosta varmistamaan valtakunnan tason yhteistyön mah-
dollistaminen. 
 
Ohjelman etenemistä käsitellään säännöllisesti myöhemmin päätettävässä 
ministeriryhmässä tai osana Julkisen hallinnon strategian/Julkisen hallinnon 
tuottavuushankkeen ohjausrakennetta.   
 

Hankinta-Suomi Hankinta-Suomi -yhteistyöfoorumin tehtävänä on laatia Suomen yhteinen 
hankintastrategia. 
 
Ohjelman asettamisen yhteydessä on päätetty, että Hankinta-Suomen jäse-
net kutsutaan kokoon mahdollisimman pian valmistelevan työn aloittamisen 
jälkeen. Jäsenet valitaan siten, että saadaan laajapohjainen edustus eri in-
tressitahoista. 

 
Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry 
Varapuheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö 
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 Jäseniksi tullaan kutsumaan kuntasektorilta strategista johtoa, joka pystyy 

tuomaan näkemyksen siitä, miten alueelliset erot tulee huomioida tavoittei-
den asetannassa sekä miten hankintojen vaikuttavuutta saadaan edistettyä 
huomioimalla ne johtamisen välineenä. 

 
 Valtionhallinnosta jäseneksi kutsutaan sekä hankintoja tekevien organisaa-

tioiden johtoa sekä tarpeen mukaan hallitusohjelmassa esitettyjen julkisiin 
hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteuttamisesta vastaavien ministeriöiden 
edustajia. 

 
 Jäseniksi kutsutaan myös tarjoajayritysten edustajia, jotta myös toimittajien 

näkemykset saadaan huomioitua. 
 
 Lisäksi asiantuntijajäseniksi tullaan kutsumaan asian käsittelyvaiheen kan-

nalta tarpeelliset organisaatiot, kuten julkisissa hankinnoissa neuvovat, tu-
kea tarjoavat sekä valvovat tahot.  
 

Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ohjelmakokonaisuuden työtä. Ohjaus-
ryhmä vastaa siitä, että hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet ja linjaukset 
sekä eri tahojen näkemykset tulevat huomioon otetuiksi. Esittelijöinä ohjaus-
ryhmässä toimivat valtiovarainministeriöstä ohjelmajohtaja sekä Suomen 
Kuntaliitto ry:stä asetettu vastuuhenkilö. 
 
Puheenjohtaja: 
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö 
 
Varapuheenjohtaja: 
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry 
 
Jäsenet: 
xx, Työ- ja elinkeinoministeriö  
xx, Helsingin kaupunki 
xx, Hansel Oy 
 
Esittelijät: 
xx, Valtiovarainministeriö 
xx, Suomen Kuntaliitto ry  
 

Ydinryhmä  Ohjelman ydinryhmän tehtävänä on vastata valmisteluryhmän, Hankinta-
Suomen ja teemaryhmien työn suunnittelusta ja yhteen koordinoinnista sekä 
ohjausryhmän kokousten valmistelusta. 

 
 Puheenjohtaja: 

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö 
 
Varapuheenjohtaja: 
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto ry 

 
 Jäsenet: 
 Työ- ja elinkeinoministeriö 

Hansel Oy  
   
 Ydinryhmää laajennetaan ohjelman edetessä ilmenevien tarpeiden mukaan.  
 
Valmisteluryhmä Valmisteluryhmä varmistaa edellytykset ohjelman onnistumiselle. Valmiste-

luryhmän tehtävänä on ainakin: 
 
 

− Laatia ohjelmalle projektisuunnitelma.  
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− Luonnostella aihiot strategisista tavoitteista Hankinta-Suomen kes-
kustelun pohjaksi. 

− Suunnitella ennakoivasti Hankinta-Suomen yhteyteen koottavien 
teemaryhmien rakenteen, teemat ja kokoonpanon. 

− Keskustella Hankinta-Suomeen kutsuttavien osapuolten tarkoituk-
senmukaisesta jakautumisesta eri sektoreilta ja intressiryhmistä. 

− Suunnitella alueelliset toimenpiteet siten, että ne mahdollistavat laa-
jan yhteistyön hengen syntymisen, tiedonkulun, kaikkien näkökanto-
jenhuomioimisen ja sitoutumisen. 

 
Valmisteluryhmä suunnittelee ohjelman toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia 
siten, että ohjelman rakenne, toimenpiteet ja tavoitteet huomioivat eri sidos-
ryhmät. Ohjelman hyötyjen saavuttamiselle on ensiarvoisen tärkeää, että toi-
menpiteitä edistetään avoimessa ja osallistavassa yhteistyössä.  
 
Valmisteluryhmäksi nimitetään laaja-alainen kokoonpano sen varmista-
miseksi, että eri tahojen asiantuntemus tulee hyödynnettyä, näkemykset 
huomioitua ja saavutetaan laajempi sitoutuneisuus. 
 
Puheenjohtaja: 
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto ry 
 
Varapuheenjohtaja:  
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö  
 
Jäsenet: 
xx, Työ- ja elinkeinoministeriö (edustajat osastoilta: Työllisyys ja toimivat 
markkinat sekä Innovaatiot ja yritysrahoitus) 
xx, Ympäristöministeriö 
xx, Maa- ja metsätalousministeriö 
xx, Liikenne- ja viestintäministeriö 
xx, Sosiaali- ja terveysministeriö 
xx, Opetushallitus 
xx, Hansel Oy  
xx, Valtiokonttori  
xx, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
xx, Valtiontalouden tarkastusvirasto 
xx, Puolustusvoimat  
xx, Tulli  
xx, Senaatti-kiinteistöt 
xx, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (TUVE-yksikkö, Rova-
niemi) 
xx, Poliisihallitus 
xx, Aalto-yliopisto 
xx, Lapin yliopisto  
xx, Motiva (KEINO-koordinaattorin roolissa) 
xx, Joensuu 
xx, Oulu 
xx, Salo 
xx, Tampere 
xx, Tyrnävä 
xx, Vantaa 
xx, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 
xx, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
xx, Vimana Oy 
xx, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
xx, Markkinaoikeus  
xx, Korkein hallinto-oikeus 
xx, Metropolia AMK 
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xx, Lekolar Oy 
 
Valmisteluryhmä voi kutsua mukaan myös muita yritysten edustajia sekä 
muita asiantuntijoita avoimen yhteistyön varmistamiseksi.  
 

Teemaryhmät Teemaryhmien tehtävänä on sekä valmistella näkemyksiä Hankinta-Suo-
men kokouksiin että jalkauttaa Hankinta-Suomen laatima koko julkisen hal-
linnon yhteinen julkisten hankintojen strategia.  

 
 Hankinta-Suomessa käytävät keskustelut edellyttävät etukäteisvalmistelua 

ja tietopohjaa keskustelujen hedelmällisyyden varmistamiseksi. Ryhmät 
vastaavat tältä osin valmistelusta. 

  
 Strategian onnistunut jalkauttaminen edellyttää asiantuntijoiden tarjoamaa 

apua tavoitteiden saavuttamisessa (toimenpiteiden suunnittelussa, tukemi-
sessa ja seurannassa). 

 
 Teemaryhmät muodostetaan osin jo toimenpideohjelman alussa, osin siinä 

vaiheessa, kun Hankinta-Suomi yhteistyössä havaitaan uusia tarpeita ja osin 
kyse on jo olemassa olevasta työstä.  

 
 Aihealueet sekä tarkat sisällöt ja tavoitteet tulevat tarkentumaan valmistelun 

aikana. Valmistelun tässä vaiheessa keskeisiksi toimenpidealueiksi on iden-
tifioitu tiedolla johtaminen, digitalisaatio, tehokkuuden lisääminen, innovaa-
tiot, kestävä kehitys (ilmasto-, ympäristö- ja työllisyysnäkökulmat), markki-
noiden toimivuus paikallinen elinvoima, pk-yritysten asema ja hankintayksi-
köiden tekemien ratkaisujen vaikutus huomioiden, osaamisen kehittäminen, 
harmaan talouden torjuminen, hankintasääntelyn kehittäminen, kv-yhteistyö, 
uusien innovatiivisten menetelmien kehittäminen sekä hankintojen parempi 
hyödyntäminen johtamisen välineenä.  

 
 Tarkoituksena on organisoida Hankinta-Suomi yhteistyön alle julkisten han-

kintojen kehittämisen kannalta tärkeät toimet sen varmistamiseksi, että avoin 
yhteistyö ja tietoisuus yhteisistä tavoitteista hyödyttävät kaikkia tahoja.  

 
Kustannukset ja rahoitus  

Ohjelma valmistellaan ja toimeenpannaan virkatyönä. Ohjelma voi hankkia 
tarvittavaa asiantuntijatyötä. 
 
Ohjelman kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön toimintame-
nomomentilta 28010111. 
 
Ohjelman kustannuksiin on mahdollista esittää rahoitusta myös momentilta 
XX.XX.XX.  
 
 
 
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero 
 
 
 
Osastopäällikkö, ylijohtaja  Juha Sarkio 
 

Jakelu Asettamispäätöksessä mainitut 
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LIITE 1 
 
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetettuja tavoitteita: 

 
- Julkisia hankintoja ja tilojen hallintaa tehostetaan. 
-  Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatu-
arviointiin nostetaan. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisäl-
lytetään hankinta-kriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. 
- Otetaan käyttöön työkalu innovatiivisten hankintojen riskien jakamiseksi. Vauhditetaan 
kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistymistä.  
- Ruokajärjestelmän kestävyyden parantamisessa merkittävä rooli on julkisilla hankinnoilla 
ja julkisilla ruokapalveluilla. 
- Lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen ruoan osuutta. 
- Lihan, kananmunien ja maidon osalta kuntia ohjataan suosimaan suomalaista lähi- ja 
luomutuotantoa. 
- Julkisilla hankinnoilla vahvistetaan teknologista kehitystä, mutta myös laajemmin kestä-
vää kehitystä, innovatiivisuutta sekä elinkaaritaloudellisuutta. 
- Lisätään innovatiivisten hankintojen käyttöä ja kehitetään sitä kautta palveluja, 
luodaan kasvua ja mahdollistetaan referenssimarkkinoiden kehittymistä. 
- Kasvatetaan innovatiivisten hankintojen määrää 10 prosenttiin julkisista hankinnoista 
vaalikauden loppuun mennessä. Seurataan tavoitteen toteutumista vuositasolla. 
- Sovitaan valtioneuvoston yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista linjauksista sekä lisä-
tään ministeriöiden välistä käytännön yhteistyötä. 
- Edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista julkis-
ten hankintojen kautta. 
- Panostetaan julkisten hankintayksiköiden osaamiseen koulutuksen ja parhaiden käytän-
töjen levittämisen avulla. 
- Selvitetään mahdollisuudet hajauttaa innovatiivisten hankintojen riskiä laajemmalle esi-
merkiksi riskirahastojen perustamisen kautta. 
- Selvitetään nykyisen hankintalain mahdollisia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistuksen yhteydessä. 
- Julkisten hankintojen tehokkuuden lisäämiseksi hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laa-
dullisten kriteerien huomioonottamista julkisissa tarjouskilpaluissa. Hankintalakia kehite-
tään ohjaamaan hankintayksikköjä ottamaan huomioon kokonaistaloudellisuuden kritee-
reinä ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja kokonaiskustannuksia ja käyttämään pelkkää 
hankintahintaa kriteerinä vain rajatusti. 
- Lisätään hankintojen vastuullisuutta. Tavoitteen edistämiseksi arvioidaan hankintalain 
ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten rikkomusten poissulkemisperusteiden laajenta-
mistarpeet sekä keinot korostaa yritys- ja verovastuullisuutta. Tehdään tarvittavat kehittä-
mispäätökset arvioinnin pohjalta.  
- Edistetään kaksikielisiä hankintoja ja selvitetään mahdollisia ongelmakohtia lainsäädän-
nössä. 
- Vauhditetaan joukkoliikenteen vähäpäästöisen kaluston käyttöönottoa (EU-
puhtausvaatimukset: palveluhankinnoissa 41 prosentin osuus puhtaita ajoneuvoja vuoteen 
2025. 
- Edellytetään julkisten ruokahankintojen raaka-aineilta ja tuotantotavoilta kansallisen lain-
säädännön vaatimuksia. Lisätään kotimaisten kasviperäisten tuotteiden ja kalan osuutta 
ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti. 
- Edistetään kotimaisen ruuan käyttöä julkisissa hankinnoissa. 
- Edistetään kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa. 
- Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllis-
tämisestä. 
- Hallitus edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa 
tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa. 
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