
Tervetuloa webinaarin!



Vähähiiliset julkiset 
hankinnat 
-webinaarisarja, osa 1 
Tiistai 2.6.2020 klo 9.00-10.15
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Eteneminen

• Webinaari tallennetaan jälkikäteen katsottavaksi ja 
jaettavaksi.

• Esitysmateriaali tallennetaan KEINOn verkkosivuille 
ja jaetaan osallistujille webinaarin jälkeen.

• Kysymyksiä voitte kirjoittaa chattiin ja nostamme 
niitä sitten webinaarin lopussa.

• Pidättehän mikkinne mykistettynä.

• Mahdollisista teknisistä ongelmista voi laittaa viestiä 
chattiin. 
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Webinaarisarjan osiot: 
Miten hankkia vähähiilisesti?

I. Johdanto vähähiilisiin 
hankintoihin, hankintojen 
hiilijalanjälki ja muut 
ympäristövaikutukset sekä 
hankinnat keinona 
saavuttaa strategiset 
tavoitteet
o Tiistai 2.6.2020 

klo 9.00-10.15.

II. Lainsäädäntö, 
laskurien 
hyödyntäminen ja 
esimerkit
o Perjantai 11.9.2020

klo 9-10.30

III. Hankinnan 
suunnittelu, toteutus, 
seuranta ja arviointi
o Perjantai 9.10.2020 

klo 9-10.30
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Osan I sisältö

1. Johdanto hiilineutraalisuuteen ja vähähiilisiin hankintoihin
Elina Ojala, Motiva

2. Julkisten hankintojen hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset
Katriina Alhola, SYKE ja Juho Pursimo, Hansel
o Tiedon hyödyntäminen hankinnoissa
o Esimerkki kaupungin hankintojen hiilijalanjälkilaskelmista
o Hankintapulssi

3. Miten hyödyntää hankintoja strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa?
Salla Koivusalo, Motiva
o Esimerkkejä organisaatiotason strategioista
o Mitä on hankintojen strateginen johtaminen
o Kansallinen hankintastrategia Hankinta-Suomi

4. Yhteenveto
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Webinaarisarjan tavoite

Hankinta-asiantuntijoiden osaaminen ja ymmärrys vähähiilisten 
hankintojen toteuttamisesta kasvaa.
Hankinta-asiantuntijat tunnistava hankinnat, joilla on suurin 

merkitys vähähiilisyyden edistämisessä ja millä toimenpiteillä on 
vaikuttavuutta.
Hankinta-asiantuntijat osaavat etsiä ratkaisuja ja vinkkejä eri 

lähteistä ja hyödyntää muita asiantuntijoita hankinnan 
valmistelussa. 
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Johdanto vähähiilisiin 
hankintoihin

Elina Ojala, Motiva

@ OjalanElina
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Ennakkotehtävä (Mentimeter)
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Tavoitteena 
hiilineutraali Suomi 
2035

C02
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Kuntien 
hiilineutraalis
uus tavoitteita



Vähähiilinen hankinta

Tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt 
otetaan hankinnassa huomioon.
Tehokkaat keinot hankinnan hiilijalanjäljen pienentämiseen keskittyvät 
energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön sekä oikeisiin 
materiaalivalintoihin.
Vähähiiliseen hankintaan lukeutuu myös resurssien tehokas käyttö.

Lähde: mm Alhola & Kaljonen 2017; Ympäristöministeriö 2017a 
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Kuntien päästöjen 
jakauma
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o SYKE on laskenut ilmastopäästöjen 
määrän ja kehityksen kaikille 
Suomen kunnille vuosille 2005–2017.

o Eniten päästöjä aiheutuu
o Tieliikenteestä
o Maataloudesta
o Kaukolämmöstä
o Sähkönkulutuksesta

Lähde: SYKE (2020): Uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille – päästövähennys 
keskimäärin 15 prosenttia vuodesta 2005 
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Julkisten hankintojen 
hiilijalanjälki ja 
ympäristövaikutukset
Katriina Alhola, SYKE

@KatriinaAlhola



Julkisten hankintojen hiilijalanjälki
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Suomen julkisten 
hankintojen hiilijalanjälki 
(8,3 miljoonaa tonnia CO2ekv) 
vastaa noin viidennestä
Suomen kulutusperusteisesti 
lasketuista 
kasvihuonekaasupäästöistä
vuonna 2015.

Valtio
21 %

Kunnat
57 %

Kuntayhtymät
22 %

Hankintojen hiilijalanjäljen osuus

Lisää aiheesta: 
Nissinen ja Savolainen (toim.) 2019. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö. 
ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15 / 2019

http://hdl.handle.net/10138/300737


Julkisten hankintojen arvo ja kasvihuonekaasupäästöt
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o Suurimmat päästöt aiheuttavat lämmön ja 
sähkön hankinnat, rakennuspalvelut, maa-
ja vesirakenteiden korjaus- ja 
kunnossapitopalvelut sekä matkustus- ja 
kuljetuspalvelut.

o Myös elintarvikkeet, puhtaanapito- ja 
pesulapalvelut, poltto- ja voiteluaineet sekä 
lääkkeet ja hoitotarvikkeet synnyttivät ison 
osan päästöistä.

o Palveluilla on pienempi päästökerroin kuin 
tavaroilla, mutta palveluja hankitaan 
kuitenkin paljon verrattuna konkreettisiin 
tuotteisiin.

o Palveluiden vaikutus voi olla jopa puolet 
kunnan hankintojen hiilijalanjäljestä.



Mitä hiilijalanjälkitieto sisältää?
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Kasvihuonekaasupäästöt 
elinkaaren ajalta, 

eli hiilidioksidin, metaanin 
ja typpioksiduulin ja

f-kaasut, yksikkönä kg 
CO2e

Elinkaarenaikaiset päästöt 
sisältävät luonnonvarojen 

oton, materiaalien ja 
komponenttien 
valmistuksen, 

lopputuotteen tai palvelun 
tuottamisen, jakelun ja 

kaupan sekä 
kulutusvaiheen.

Jätevaihe puuttuu 
julkisten hankintojen 
elinkaarivaikutusten 

laskennasta.

Poltto- ja voiteluaineiden 
päästöt pitävät sisällään 

myös polttoaineiden 
käytöstä aiheutuvat 

suorat päästöt.
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Hiilijalanjäljen kannalta merkittävimmät 
hankinnat
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ESIMERKKI
Helsingin kaupungin hankinnat
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Elinkaariset KHK-päästöt Menot2.6.2020
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Helsingin kaupungin keskeisten 
investointien elinkaarenaikaiset
kasvihuonekaasupäästöt ja investointimenot
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Rakennukset ja rakennelmat

Kuljetusvälineet

Maanparannukset

Muut koneet ja laitteet

Henkiset omaisuustuotteet

milj. euroa, milj. kg CO2e

Elinkaariset KHK-päästöt Menot

Helsingin kaupungin keskeisten hankintojen
elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja 
hankintamenot

http://Ahttps:/hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Helsinki_pienentaa_ilmastopaastoja_hanki(52433


Esimerkki – Helsingin kaupungin hankinnat

o Vuonna 2018 kokonaishiilijalanjälki oli 0,81 miljoonaa tonnia CO2e, mikä vastaa suuruusluokaltaan Suomen 
raudan ja teräksen valmistuksen polttoperäisiä päästöjä.

o Suurimman hiilijalanjäljen aiheuttivat:
o rakennusinvestoinnit sekä niihin liittyvät vuosittaiset rakennus- ja kunnossapitopalvelut
o rakennusten ja huoneistojen lämmitys ja sähkönkulutus

o Helsingin hankintojen ilmastopäästöistä 34 % syntyy palvelujen ostoista, 32 % tavaroista ja tarvikkeista, 27 % 
investoinneista sekä 8 % ulkoisista vuokrakuluista.

o Kokonaisuutena kaupungin hankintojen päästökerroin oli 0,39 kg CO2e / euro ja asukasta kohden 1,25 tonnia 
CO2e.

o Tulos on karkean tason käsitys hankintamenoryhmien aiheuttaman kuormituksen suuruusluokasta ja 
jakautumisesta. 

Lisätietoja Canemure-hankeesta
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Kuva: SYKE

https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Helsinki_pienentaa_ilmastopaastoja_hanki(52433)


Mitä hiilijalanjälkitieto ei kerro?
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Hiilijalanjälkitietoon ei sisälly hankittavan tuotteen 
tai palvelun muita merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
esimerkiksi:

• Kiertotalouteen liittyviä näkökohtia ja 
ominaisuuksia, kuten monikäyttöisyys, 
korjattavuus, käyttöaste, kierrätettävyys, 
uusiomateriaalien osuus, jne.

• Haitallisia aineita, kemikaaleja, toksisuutta
• Monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• Eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia

Raaka-ainekäyttöä (vastaava menetelmä 
sen laskemiseksi on olemassa).

Hankintamenokohtainen 
hiilijalanjälkitieto 
kuvaa keskimääräisten hankintojen 
päästöjä, eikä sisällä erottelua 
ympäristöystävälliset / tavalliset 
tuotteet ja palvelut (vaatii 
tuotekohtaista hiilijalanjälkitietoa).



Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmää (PEF) 
voidaan käyttää julkisten hankintojen 
ilmastovaikutusten arvioinnissa
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o Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmän (PEF) laskentatapaa voidaan tällä hetkellä 
pitää kattavimpana ja uusimpana menetelmänä tuotteiden koko elinkaaren aikaisen 
ympäristötiedon tuottamiseksi.

o PEF -menetelmällä voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa tuotteiden 
ympäristövaikutuksista ja sen avulla voidaan laskea esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälki.

o Menetelmää voisi hyödyntää myös julkisten hankintojen ilmastovaikutusten 
selvittämisessä. Sen soveltuvuus julkisiin hankintoihin riippuu siitä, onko hankittavana 
olevalle tuoteryhmälle olemassa niin sanotut PEFCR-laskentasäännöt (tällä hetkellä 17 
tuoteryhmälle).

o Komissio kerää kokemuksia menetelmän käytöstä ja kehittää sitä edelleen. Vuonna 2021 
on odotettavissa päätöksiä menetelmän laajemmasta käytöstä tuotteiden 
ympäristöominaisuuksien arvioinnissa ja viestinnässä.

Julkaisu: Suikkanen J. & Nissinen, A., 2020. Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmä PEF -
Käyttö julkisten hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen 
raportteja 15/2020. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314109


Miten hiili- ja ympäristöjalanjälkitietoa voi hyödyntää?
 Hankintojen suunnittelussa ja 

valmistelussa
o Kohdistetaan toimenpiteitä niiden 

tuote- ja palveluryhmien 
hankintoihin, joilla on suurimmat 
päästöt

 Hankintojen valmistelussa ja 
kilpailutuksessa
o Kuvataan hankinnan kohde 

vähähiilisen vaihtoehdon pohjalta, 
ja/tai vertailussa annetaan 
lisäpisteitä ominaisuuksista, jotka 
edistävät tuotteen 
energiatehokkuutta, uusiutuvan 
energian käyttöä ja 
materiaalitehokkuutta.

o Kuvataan tarjouspyynnössä, miten 
tarjoajan on todennettava, että 
tuote/palvelu täyttää asetetut 
pakolliset vaatimukset tai 
ominaisuudet, esim. 
ympäristömerkillä tai 
hiilijalanjälkilaskennalla.

 Hankintojen seurannassa ja 
vaikutusarvioinnissa
o Sopimusluonnoksessa 

(tarjouspyynnön liitteenä) 
määritetään, miten toimittaja 
raportoi:

o vähähiilisyyteen / 
energiatehokkuuteen liittyvät 
vaatimukset

o Sopimuskauden aikana tapahtuneesta 
kehityksestä (tuote/palvelu 
muuttunut vähähiilisemmäksi, jne.)

o Mikä on vähähiilisten hankintojen 
osuus kaikista hankinnoista (jos 
kyseessä pitkäaikainen, esim. 
puitesopimus)

o Toimittajan oman toiminnan 
kehittämisen (esim. pyyntö lähettää 
vuosittain toimittajan 
vastuullisuusraportti)
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Hankintapulssi
Juho Pursimo, johtava analyytikko, 
Hansel

@JPursimo



Hankintapulssi
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oHansel tarjoaa asiakkailleen hankintatoimen analyysipalveluita, jodien osana 
on mahdollista saada käyttöönsä dynaamisesti päivittyvä, interaktiivinen 
dashboard Hankintapulssi.

oHankintapulssissa myös mahdollisuus tarkastella oman organisaation 
hankintamenoja laskennallisten hiilijalanjälkien näkökulmasta.

o Lisätietoa: asiakaspalvelu@hansel.fi
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Miten hyödyntää 
hankintoja strategisten 
tavoitteiden
saavuttamisessa?

Salla Koivusalo, johtava asiantuntija, 
Motiva 

@KoivusaloSalla



Strategisten tavoitteiden toteuttaminen
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on yhteistyötä ja sitä tulee 
johtaa ja koordinoida

edellyttää organisaation 
systemaattista sisäistä 

yhteistyötä toimialojen välillä

edellyttää sidosryhmäyhteistyötä 
ja vuoropuhelua

edellyttää strategisista 
tavoitteista viestimistä 

tapahtuu merkittävästi 
hankinnoissa, sillä kuntien 
budjetista yleisesti ottaen 

vähintään puolet on hankintoja

Hankintojen strateginen 
johtaminen on ulkoisten 

resurssien (=toimijoiden, jotka 
tuottavat palveluita, urakoita, 

ratkaisuja, tuotteita) johtamista 
strategisia tavoitteita tukevaksi



Hankintojen strategisen johtamisen osa-alueet ja 
niiden väliset suhteet

VAIHE 1.
Lähtötilanteen 
mittaaminen 
(spendi) ja 
hankintojen 

vaikuttavuuden 
arviointi

VAIHE 2.
Stretigsen

hankintojen 
tunnistaiminen
( linjaukset)
Tavoitteiden 
määrittely

VAIHE 3.
Strategisten 
tavoitteiden 

toiminnallista-
minen prosesseihin 

VAIHE 4.
Hankintojen 
toteutunut
(mitattu) 

vaikuttavuus

LÄHTÖ/VAIHE 
5.

Organisaation 
strategisen 
tahtotilan  
määrittely
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Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Toimittajasuhteen hallintaKILPAILUTUS

Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa

• Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten 
päämäärien saavuttamiseksi 

• Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa 

• Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen 
hallintaan

Spenditieto
Hankintalajien 

co2-päästö

Sopimusehtoje
n vaikuttavuus
CO2-päästöjen 
vähentymisen 
todentaminen

Kilpailutus on vain pieni osa hankintojen 
kokonaisuutta

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus 32



Maturiteetin tunnistaminen antaa hyvät lähtökohdat 
strategisten hankintojen johtamisen kehittämiselle

VISIO JA JOHTAJUUS
- Strategiset tavoitteet
- Hankintalinjaukset

- Toimeenpanosuunnitelma
- Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

- Kehittämiskyvykkyys/innovaatiomyönteisyys
- Sitoutuneisuus (johto)

IHMISET
-resurssit

-osaaminen (substanssi, 
hankinta, neuvottelu, 
projektin johtaminen)

ORGANISAATIO
-tavoite ja kokonaisuuden hallinta

- Rakenne , prosessit, roolit
- Vuoropuhelu ja sopimuksen 

hallinta
-työkalut

MITTAAMINEN
-seuranta ja työkalut

- Kehittämisen jatkuvuus
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AD HOC

STRATEGINEN

STRATEGINEN STRATEGINEN

STRATEGINEN
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Hankintojen strateginen 
johtaminen käytännössä Liitä strategiatavoitteet hankintoihin

Tunnista kehittämisen kohteet
Johda ja seuraa
Tee yhteistyötä1. Sisällytä organisaatiosi strategiset tavoitteet

hankintalinjauksiin
2. Selvitä oman organisaatiosi ostodata (spendi) ja

analysoi merkittävät hankinnankohteet ja toimittajat
3. Tunnista oman organisaatiosi maturiteetti ja

kehittämisen kohteet
4. Tunnista missä hankinnoissa on suurin vaikuttavuus

kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa
(esim. vähähiilisyys, osallisuus, työllisyys)

5. Varmista, että hankintoja tekevillä (kilpailuttaja & 
substanssi asiantuntijat) on tarvittava osaaminen ja
kyvykkyydet

6. Kehitä ja johda toimintaa systemaattisesti ja seuraa
tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttavuutta

7. Tee yhteistyötä alueen muiden hankintayksikköiden
kanssa ja käy systemaattista jatkuvaa vuoropuhelua
yritysten/toimittajien kanssa



• Kestävä Tampere 2030 -ohjelma, 
strategiatavoite hiilineutraalisuus 2030 
mennessä

• KH käynnisti ohjelman 18.6.2018, joka osa 
Smart-Tampere kehitysohjelmaa. Mukana koko 
kaupunkikonserni, jokainen laatii oman 
tiekartan ja toimenpiteet, toteutuksesta vastaa 
kestävä kaupunki ryhmä

• Hankinnan periaatteissa edellytetään 
energiatehokkuutta ja ympäristövaikutusten 
kannalta kestävämpien vaihtoehtojen 
edistämistä
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1/7 ”Sisällytä strategiset 
tavoitteet 
hankintalinjauksiin”

CASE Hankintojen strateginen johtaminen (Tampere) 



• Selvitä hankintakategorioiden spendi= kuinka 
paljon hankintoja euromääräisesti
• Suurimmat hankintakategoriat ovat

o Asiakaspalvelut
o Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
o Rakentaminen
o Asiantuntijapalvelut
o Matkustus- ja kuljetuspalvelut

• Selvitä kuinka paljon hankintakategoriassa on eri 
toimittajia ja kuinka paljon yksittäisiä laskuja
• Analysoi dataa ja selvitä mitkä toimittajat 

ovat merkittävimpiä euromääräisesti sekä 
riskien hallinnan näkökulmasta
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2/7 ”selvitä organisaatiosi 
ostolaskudata ja analysoi 
sitä”



• Mihin osa-alueisiin kannattaa kehittäminen 
keskittää
• Sopimushallinta
• Toimittajayhteistyö
• Analysointi ja raportointi
• Hankintatoimen johtaminen
• Hankinnasta maksuun järjestelmät
• Kilpailuttaminen
• Hankintojen suunnittelu
• Innovatiiviset toimintatavat
• Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun 

asiantuntijuus

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus 37

3/7 ”tunnista oman 
organisaatiosi 
maturiteetti ja 
kehittämisen kohteet”
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4/7 ”tunnista missä 
hankinnoissa on suurin 
vaikuttavuus kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
osalta (CO2, työllisyys)

• -80% CO2-päästöistä vuoteen 2030 mennessä 1990 
tasosta

• Suurimmat CO2-päästöt syntyvät
• Asiakaspalvelut
• Rakennusten ylläpito
• Kuljetusvälineet, koneet
• Matkustus ja kuljetuspalvelut

• Liikenteen CO2-päästöjä tulee vähentää 55% 
vuoteen 2030 mennessä sisältäen kuljetukset



Tavoite: Hankintojen 
hallinta ja tuloksellisuus

• Hankintojen johtamisen 
osaamisen kehittäminen

• Hankintatiedon 
tuottaminen ja sen 
käyttämisen osaaminen

• Vaikuttavuuden arviointi 
osaamisen kehittäminen

Tavoite: 
Hankintaosaamisen 

systemaattinen 
kehittäminen

• Vaikuttavuuden ja 
kustannustehokkuuden 
arviointi osaaminen

• Työkalujen käyttämisen 
osaaminen
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5/7 ”varmista, että 
hankintoja tekevillä on 
tarvittava osaaminen”

Tunnistettu kohdassa 3/7 kehittämisen kohteet →
hankintatoimen johtaminen, hankintojen 
suunnittelu,  analysointi ja raportointi



• Hankintojen tehokkuusmittariston 
parantaminen strategiakauden tavoitteena

• Linjaukset toimeenpannaan 
johtamisjärjestelmän mukaisesti

• Vuosisuunnitelmissa osana 
hankintasuunnitelmat

• Linjausten toteutumisen seurantaan työkalu

• Linjausten systemaattinen viestintä ja 
koulutus
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6/7 ”johda, kehitä ja 
seuraa 
systemaattisesti”



• Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin 
kansallinen soveltaminen
• Kehittäjäryhmä toiminta ja aktiivinen 

vuoropuhelu yritysten kanssa
• Omalla toiminnalla on vaikutuksia 

alueellisesti
• Tavoitetason asettaminen
• Lataus- ja kaasunjakeluverkosto –

kuka rakentaa ja maksaa
• Vaikutukset palvelutasoon –

asiakkaiden osallistaminen
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7/7 ”tee yhteistyötä 
alueen muiden 
hankkijoiden kanssa ja 
käy vuoropuhelua 
yritysten kanssa”
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Yhteenveto ja 
eteneminen



Yhteenveto ja eteneminen
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Seuraavaksi: II. Lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja esimerkit
o Perjantai 11.9.2020, klo 9-10.30
o Ilmoittautuminen KEINO-osaamiskeskuksen nettisivuilla: 

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/vahahiiliset-julkiset-
hankinnat-webinaarisarja-osa-2

o Ennen seuraavaa webinaaria tulee vastaavanlainen pieni ennakkotehtävä.
o Välissä tutustuminen ”Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -

verkkokoulutukseen

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/vahahiiliset-julkiset-hankinnat-webinaarisarja-osa-2
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/julkisilla-hankinnoilla-kestava-tulevaisuus/


Lisää luettavaa aiheesta

Nissinen, A. & Savolainen, H. 2019 (toim.). Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen
käyttö - ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2019 

Suikkanen, J. & Nissinen, A. 2020 Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmä PEF - Käyttö julkisten hankintojen 
ilmastovaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2020

Lounasheimo, J. & Helonheimo, T., 2019. Ruokapalveluiden hiilijalanjälkilaskuri ja sieltä ”Laskuri ruokapalveluiden hiilijalanjäljen 
pienentämiseen”

Lounasheimo et al., 2019. Ruokapalvelujen hiilijalanjälki-raportti (linkki Turun kaupungin uutisesta)

Alhola, K., Sankelo, P., Antikainen, R., Helonheimo, T., Kaljonen, M., Karjalainen, L., Linjama, J., Lounasheimo, J., Peltomaa, J., 
Pesu, J., Sederholm, C. & Tainio, P., 2019. Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa. Kiihdyttämö-hankkeen tulokset, 
opit ja kokemukset. Suomen ympäristökeskuksen raportti 45 

Alessandro et al., 2016. Carbon footprint in green public procurement: Policy evaluation from a case study in the food sector.

Alvarez & Rubio, 2015. Carbon Footprint in Green Public Procurement: A case study in the services sector
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https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300737%C2%A0
http://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Tyokalut
https://www.turku.fi/uutinen/2019-09-06_koulu-ja-paivakotiruokailun-hiilidioksidipaastoja-voidaan-vahentaa-merkittavasti
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306901
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919215001384
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919215001384
https://www.researchgate.net/publication/271505803_Carbon_Footprint_in_Green_Public_Procurement_A_case_study_in_the_services_sector


Kiitos!

www.hankintakeino.fi

palvelu@hankintakeino.fi

@hankintakeino

http://www.hankintakeino.fi/
mailto:palvelu@hankintakeino.fi
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