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HUS TOIMII 23 SAIRAALASSA

2

Hyksin
erityisvastuualueeseen

(Hyks-erva) kuuluvat
Etelä-Karjalan (Eksote), 
Kymenlaakson (Carea)

ja Päijät-Hämeen 
(PHHYKY)

sairaanhoitopiirit.



SAIRAANHOITO 2017
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374
elinsiirtoa

91 859
leikkausta

16 463
synnytystä

784 252
hoitopäivää

yli 2,6 milj.
käyntiä

541 623 eri potilasta 
erikoissairaanhoidossa, 

mukaan lukien 
ostopalvelut

108 473 eri potilasta
terveyskeskuspäivystyksissä, 
lisäksi kliinisen hammashoidon potilaita 3 

415
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Hankinnat 2017
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat 410 milj. €
• Ostopalvelut 350 milj. €
• Energia 19 milj. €

Hankintastrategia (2016)
HUS voi ja haluaa vaikuttaa tuote- ja palvelutarjontaan ja 
saamaan aikaan ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia.

HUS hankintaohje (2017)
Ympäristövaikutukset huomioidaan jo hankintojen 
suunnittelussa.

HUS ympäristöpolitiikka (2016)
HUS on sitoutunut ympäristövaikutusten jatkuvaan 
vähentämiseen.

HUS ympäristöohjelma 2016-2020
HUS tavoittelee resurssiviisaampaa toimintaa, jätteiden 
vähentämistä ja ilmaston pienempää kuormittamista

Mahdollisuus ja halu vaikuttaa hankintojen kautta
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Ympäristöliite laadittiin 
osaksi HUSin 
hankintaohjetta 2012

Ympäristöliite 
päivitettiin 2018

Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnan 
suunnittelussa ja tarjouspyyntöä valmisteltaessa. 

Yleinen ohje

Tuoteryhmäkohtaiset ohjeet
Tarkempia tietoja ja esimerkkejä hankintaa 
helpottamaan.
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YLEINEN OHJE

1. Hankintojen ympäristönäkökohtia koskevat säädökset ja 
ohjaus

2. Hankinnan suunnittelu
3. Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen hankintaan
4. Toteutuneen hankinnan seuranta
5. Apuvälineitä ympäristön huomioiviin hankintoihin
6. Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta hankinnan 

määrittelyssä.
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• Laitteet ja kalusteet
• Ajoneuvot ja työkoneet
• Toimisto- ja

taloustarvikkeet
• Hoitotarvikkeet
• Palvelut
• Elintarvikkeet
• Tekstiilituotteet
• Lääkkeet

TUOTERYHMÄKOHTAISET OHJEET



OLISIKO TÄSTÄ ILOA LAAJEMMIN?

+ Kattava katsaus säädöksiin
+ Taustatietoa ja tukea uuteen hankintanäkökulmaan
+ Tuoteryhmäkohtaiset ohjeet opastavat ja antavat vaihtoehtoja sille mitä voisi 
vaatia ja mitä toivoa
- Tarkat fraasit puuttuvat kuinka vaatimukset tulisi esittää
- Kattaa vain ympäristönäkökulman, sosiaalisen vastuun edistämiseen liite ei 

anna työkaluja.
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YHTEISTYÖLLÄ TÄSTÄ VOIDAAN KEHITTÄÄ ENTISTÄ PAREMPI TYÖKALU 
LAAJEMPAANKIN KÄYTTÖÖN.
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