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Hankintalähettiläs 

Päätehtävä edistää julkisten elintarvike- ja 
ruokapalveluhankintojen vastuullisuutta ja kestävyyttä

Edellisen hallituskauden pohjalta hankintalähettilään työ jatkuu 
jalkautumisilla kuntiin sekä seminaarien ym. koulutustilaisuuksien 
muodossa. 

Tavoitteena elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 
suunnitelmallisuuden parantaminen tukemalla kuntia, 
hankintayksiköitä ja ruokapalveluita hankintojen kehittämisessä. 

Tämä tapahtuu yhteistyössä hallitusohjelman mukaisten 
Ilmastoruoka- ja Kotimaisen kalan edistämisohjelman sekä 
käynnissä olevien Luomu- ja Lähiruokaohjelmien kanssa.
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Vastuullisuus, arvot

Mitä asiakkaat arvostavat?

Kotimaisuus

Vastuullisuus

Terveellisyys

Kasvisruoka

Vaihtoehtoja

Yksilöllisyyttä – vapautta valita

Lähde: Espoo Catering, 2019

Eläinten hyvinvointi

Ympäristö

Paikallisuus

Työntekijöiden hyvinvointi

Tuoteturvallisuus

Taloudellinen vastuu

Ravitsemus

Lähde: foodwest, 2019

Mitä vastuullisuus elintarvikkeissa 

kuluttajille merkitsee?
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86% SUOMALAISISTA PITÄÄ VASTUULLISUUTTA 
TÄRKEÄNÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

Lähde: Sertifiontimerkkien teettämä kysely, 2016
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Vastuullinen ja kestävä ruoka

Valtioneuvoston ruokapoliittinen selonteko Ruoka2030 (2017)

Visio: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja 
eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista 
ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. 

Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä 
kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä.

Lisätietoa: https://mmm.fi/ruoka2030
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Hallitusohjelma 2019

• Ruokajärjestelmän kestävyyden parantamisessa merkittävä rooli on julkisilla 
hankinnoilla ja julkisilla ruokapalveluilla. 

• Lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kotimaisen kalan ja 
kasvispainotteisen ruoan osuutta.

• Lihan, kananmunien ja maidon osalta ohjataan kuntia suosimaan suomalaista lähi-
ja luomutuotantoa.

• Laaditaan luomustrategia ja lisätään kotimaisten luomutuotteiden osuutta 
ruuantuotannossa, elintarvikejalostuksessa, kotimaan kulutuksessa ja viennissä.

• Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Laaditaan tiekartta hävikin 
vähentämiseksi ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.

• Laaditaan kansallinen ilmastoruokaohjelma, joka tähtää kulutetun ruoan 
ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä ilmastoymmärryksen lisäämiseen 
ruoantuotannosta. 
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Julkiset ateriat ja ruokahankinnat

• Julkisia aterioita tarjotaan Suomessa yli 380 000 000 annosta vuodessa.
• Koulut, oppilaitokset, päiväkodit, sairaalat, vanhainkodit, armeija, henkilöstöruokalat

• Maksutonta kouluruokaa on tarjottu Suomessa vuodesta 1947 
ensimmäisenä maailmassa. 

• Julkisia ruokahankintoja tehdään 350 000 000 € vuodessa.

• Julkisia hankintoja ohjaa hankintalaki. Isommat hankinnat tulee kilpailuttaa 
syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti.

• Kotimaisuus tai paikallisuus ei käy suoraan hankintakriteeriksi, laatu- ja 
vastuullisuuskriteerit käyvät

• Valtioneuvosto voi ohjeistaa julkisia hankintoja suosituksilla ja 
periaatepäätöksillä
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Vastuullisuus ja laatu julkisissa 
elintarvikehankinnoissa

• Valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista 2016: Valtion 
elintarvikehankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. 
Tähän päästään ottamalla tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljely- ja 
tuotantomenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Myös 
kansalliset ravitsemussuositukset huomioidaan. Periaatepäätöstä toteutetaan 
yhteistyössä Lähiruoka- ja Luomuohjelmien kanssa.

• Samalla ohjeistettiin muut julkiset toimijat, kuten kunnat, ottamaan hankinnoissa 
vastuullisuuskysymykset huomioon.

• Motivan laatima Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin 2017. 
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/elintarv
ikkeet/kriteerit
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Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin –
suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi

• Opas kattaa seuraavat vastuullisuuden näkökulmat:

• eläinten hyvinvointi ja terveys

• elintarviketurvallisuus

• ympäristövaikutukset

• sosiaalinen vastuu

• Kriteereitä voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksina, hinta-
laatusuhteen vertailuperusteina tai sopimusehtoina. 

• Opas ollaan parhaillaan päivittämässä Motivan toimesta saadun käyttäjäpalautteen 
pohjalta. 

• Oppaan kriteereitä tarkennetaan ja paneudutaan myös uusiin tuoteryhmiin, joille on kaivattu 
kriteereitä. 

• Hankintojen vaatimusten todentamiskeinoja tarkennetaan, jotta vaatimusten vaikuttavuutta voidaan 
lisätä. Myös sopimuskauden aikaista seurantaa kehitetään ja laaditaan malli elintarvikehankintojen 
seurantaan.
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Vastuullinen ja kestävä ruoka

Ruokaketju ja ruoan alkuperä tunnettu – minimoi mm. elintarvikehuijaukset ja väärennökset

Tuotannon ympäristövaikutukset: 

• Ilmastovaikutus, hiilijalanjälki

• Luonnon monimuotoisuus

• Vesistökuormitus, vesijalanjälki, esim. veden kulutus ja vesien rehevöityminen

Elintarviketurvallisuus – salmonella- ja norovirus ym.

Eläinten terveys ja hyvinvointi – sikojen saparot, kanojen nokat, mikrobilääkkeiden käyttö ym. 

Sosiaaliset vaikutukset – tuottajan saama korvaus, työolot, ihmisoikeudet ym.

Ravitsemus ja terveys – suola-, rasva- ja kuitupitoisuus ym., Sydänmerkkikriteerit
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Paikallinen ruoka osana kestävää ja 
vastuullista ruokakulttuuria

Lähiruokaohjelma maa- ja metsätalousministeriössä vuodesta 
2013: Lähiruokaa – tottakai!         

https://mmm.fi/lahiruoka

• Ruoan alkuperä tunnettu, jäljitettävyys

• Ruoan tuoreus ja sesonginmukaisuuden hyödyntäminen

• Edistää oman alueen raaka-aineiden ja elintarvikkeiden käyttöä 
sekä alueen ruokakulttuuria 

• Positiiviset vaikutukset paikallistalouteen, työllisyyteen ja alueen 
elinvoimaan sekä ekologiseen kestävyyteen 

• Parantaa alueen huoltovarmuutta

• Lisää hankintojen vastuullisuutta ja kestävyyttä
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Lähiruoan hankinta julkisiin ruokapalveluihin

• EkoCentrian laatimia oppaita lähiruoan hankintaan:

LÄHIS-opas, "Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille –

perusteluja ja ohjeita hankintoihin” http://www.ekocentria.fi/lahiruokaopas

• Lähis-oppaassa tietoa myös luomun käytöstä ja hankinnasta.

Lähiruoan hankintaopas 
http://www.ekocentria.fi/resources/public/Aineistot/lahiruoka_hankintaopas2017ebook.pdf

• Lähiruoan hankintaoppaassa neuvoja mm. markkinavuoropuheluun ja tarjouspyynnön 
laadintaan.
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Esimerkkejä vähimmäisvaatimuksiksi hankintaan

Alkuperä

Raaka-aineen tai pääraaka-aineen alkuperämaa ja tuotteen jalostusmaa.

Kala- ja lihajalosteessa käytetyn raaka-aineen alkuperä.

Lounassalaatti, kaikkien tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperämaa on ilmoitettava.

Raaka-ainepitoisuus

Kalamurekepihvissä kalaa vähintään 60 %

Kauraleivässä kauraa vähintään 60 % viljasta

Marjapyreessä 100 % marjaa

Tuoreus

Pilkotut vihannekset tulee toimittaa 24 tunnin kuluessa.

Sämpylät toimitetaan 6 tunnin sisällä paistamisesta. Ne eivät saa olla raakapakasteita.

Luomu 

Luomu on kansainvälisesti määritelty ja valvottu tuotantotapa; käy tuotteen laatukriteerinä sellaisenaan.

Ympäristö

Sämpylät toimitetaan laatikoissa, paperilla peitettynä

Pakkaukset kierrätettäviä 

Uusiutuvan energian käyttö (mm. kasvihuoneviljelyssä, myllyssä, leipomossa)



Ruralia-instituutti "Lähiruoka puheissa ja teoissa –
julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 

ja 2019 välillä" -raportti

• Ruoan kotimaisuusaste on 

kasvanut (78 % → 83 %) julkisissa 

keittiöissä, mutta lähiruoan osuus 

pysynyt lähes samana.

• Kyselyn perusteella omasta 

maakunnasta ostetaan 

keskimäärin 16 prosenttia 

julkiskeittiöiden elintarvikkeista, 

mikä on suunnilleen sama osuus 

kuin vuonna 2013 (15 %).

• Isot erot maakuntien välillä

• Yleisimmät paikalliset tuotteet: 

leipä ja muut leipomotuotteet, 

kasvikset ja marjat, mutta myös 

liha- ja maitotuotteet

• Kehittämiskohteita: tuotteiden 

jalostusaste, tuotevalikoimat, 

pakkauskoot, volyymien 

kasvattaminen ja toimitusvarmuus 

ja logistiikka
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Lähiruoka Lapissa?
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Lapin lähiruokahankinnat (mukana 
seitsemän kunnan vastaukset)

• lähiruokahankinnoiltaan suurimmiksi 
tuoteryhmiksi mainittiin leipomotuotteet, perunat, 
vihannekset, marjat sekä kala ja poronliha

• Elintarvikehankintojen lähiruokaostot ovat 
vastaajien mukaan hieman lisääntyneet viiden 
vuoden aikana, toisaalta osassa tuoteryhmiä 
vähentyneet 

• Syitä kasvuun: yhteistyö lähiruokatuottajien 
kanssa, kilpailutuksen lähiruokavalinnat, 
yleinen positiivinen suhtautuminen 
lähiruokaan ja poliittiset päätökset suosia 
lähiruokaa.

• Lisäksi ilmastonmuutostietoisuuden katsottiin 
lisänneen lähiruokahankintoja. 

• Kotimaisuusaste on noussut selvästi, alle 80 
prosentista noin 90 prosenttiin. 

• Lähde: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/31
0648/Raportteja201.pdf?sequence=1&isAllowed=
y
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Lapin lähiruokahankinnat

• Elintarvikehankinnoissa tärkeimmiksi 
ominaisuuksiksi nousivat ruoan hyvä 
maku, terveellisyys, turvallisuus ja 
raaka-aineiden helppo jäljitettävyys

• Tärkeää myös hankintalain 
mahdollisimman tarkka 
noudattaminen ja toimittajan 
hankintayksikköä palveleva 
logistiikka

• Tulevaisuudessa uskotaan 
elintarvikehankintoihin vaikuttavan 
alueellisen elintarvikejalostuksen 
muutokset ja tarjonnan lisääntyminen 
sekä alkutuottajien määrän kasvu. 
Lisäksi yleinen positiivinen 
suhtautuminen lähiruokaan

• Kuntien välinen yhteistyö ja 
hankintaosaamisen kasvu kunnissa 
keinoja lisätä lähiruoan hankintaa

• Markkinakartoitus sekä 
markkinavuoropuhelu tuottajien ja 
elintarvikevalmistajien kanssa
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Tietoa ruokapalveluiden lähiruokahankintojen 
aluetaloudellisista vaikutuksista

Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset 

Suomen maakunnissa, Ruralia instituutti 2014

https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/ty%C3%B6t%C3%A4-ja-

hyvinvointia-l%C3%A4hiruoan-k%C3%A4yt%C3%B6n-aluetaloudelliset-

vaikutuk
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• Kunnan strategia: lähiruoka 
strategisena valintana 

• Kirjataan lähiruoan hankinnan 
merkitys: 
• paikallistaloutta tukeva; työllisyys ja verotulot

• Kestävä kehitys

• huoltovarmuus

• Huomioidaan lähiruoka myös 
ruokapalvelusopimuksissa

• Seurataan lähiruoan 
hankintaosuuden kehitystä

• Markkinakartoitus ja 

markkinavuoropuhelu hyvissä ajoin 

ennen hankintaa; seurataan 

tarjontaa kaiken aikaa

• Hankinnan jakaminen osiin, joissa 

huomioidaan paikallinen tarjonta

• Luodaan kysyntää ja kehitetään 

uusia ruokapalveluille sopivia 

tuotteita; case Innovatiivinen 

lähiruokahankinta
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Lähiruoan hankintaväylät

• Pienhankintana tuottajalta tai pientukusta

• Tukun kautta hankintasopimuksen ohessa 

lisätuotteena

• Hankinta jaettu osiin, lähiruokatuoteryhmät 

omana kilpailutuksena pientukusta tai tuottajalta

• Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta 
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Lähiruoan haasteet ruokapalveluissa

• Haaste kuntatalous. Tulisi osata huomioida lähiruoan positiivinen aluetaloudellinen 
vaikutus, lähiruoka strategisena valintana. 

Tuotteen mahdollisesti kalliimpi 
hinta

• Sopivien tuotteiden puute. Ruokapalvelut käyttävät pitkälti esivalmisteltuja raaka-aineita, 
pestyjä, pilkottuna, raastettuja, suikaloituja. Isot (keskus)keittiöt ja isot eräkoot 
Valmistusmenetelmä voi asettaa tuotteelle lisävaatimuksia, esim. kylmävalmistus

Raaka-aineen tai tuotteen 
jalostusaste, pakkauskoko jne.

• Miten lähiruoan toimitus keittiöön järjestyy? Tukun kautta, suoratoimituksena, muu malli. 
Miten minimoida mahdollinen toimitusepävarmuus? 

Logistiikka, mahdollinen 
toimitusepävarmuus

• ”Sitä on vaikea pyytää, mitä ei tiedä olevan olemassa.” 

• MARKKINAVUOROPUHELU – Tutustutaan ja kehitetään yhteistyössä ruokapalveluille 
sopivia tuotteita.

Lähiruokatarjontaa ei tunneta, 
ruokapalvelua ei nähdä 

potentiaalisena asiakkaana
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Lähiruoan mahdollisuudet ruokapalveluissa

• Kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan kasvaa

• Vaatimukset huomioida kestävyys kunnan hankintastrategiassa ja 
hankinnoissa

Kestävyyden ja 
vastuullisuuden merkitys 

kasvaa

• Koronavirusepidemia lisännyt kotimaisen ja paikallisen ruoan arvostusta ja 
ruokaturvan merkitystä

• Työllistävä vaikutus, verotulot

Huoltovarmuuden ja 
aluetalouden merkitys kasvaa

• Hankinnan jakaminen osiin, lähiruoan kilpailutus erikseen

• Dynaaminen hankintajärjestelmä 

• Innovatiivinen hankintakumppanuus

Uudet hankintamallit, 
hankintaosaamisen 

lisääntyminen

• Lähiruokapäivät paikallisen ruoan ja ruokakulttuurin edistäjänä

• Sesonginmukaiset raaka-aineet paikallisilta tuottajilta

Paikallinen ruokakulttuuri ja 
sesonginmukainen ruoka
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Lähiruoka ruokapalveluissa – lähiruokapäivät

• Mitä on lähiruoka ja paikallinen ruoka?

• Selvitettävä saatavilla olevat lähiruokatuotteet ja määrät hyvissä ajoin

• Hankintamenetelmät ja kanavat, reseptiikka

• Sitoutettava kaikki osapuolet: tuottajat, tukut ja ruokapalvelut

• Viestintä ja mahdolliset oheistapahtumat ja –ohjelmat

• Esimerkki: Satakunnan lähiruokapäivä 16.10.2019

MUKAAN LÄHIRUOKAPÄIVÄÄN 2019

Suomi syö Satakunnasta –hanke haastaa 16.10. kaikki satakuntalaiset koulut ja kunnat osallistumaan 
lähiruokapäivään, jossa on tarkoituksena tarjota kunnan ruokapalvelupisteissä satakuntalaisista 
raaka-aineista valmistettua lähiruokaa. Mahtavaa, että lähes kaikki Satakunnan kunnat ovat jo 
ilmoittautuneet mukaan Lähiruokapäivään 2019! Mikäli oma kuntasi ei ole vielä ilmoittautunut, 
ilmoittauduttehan mahdollisimman pian. http://www.siksesparasta.fi/ajankohtaista?newsid=203
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Innovatiivisen lähituotteen hankinta

• Kuinka saatiin Joensuun kaupungin ja Siun Soten asiakkaiden lautasille paikallinen 

uutuustuote? Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy halusi käyttöönsä kokonaan 

uuden ja innovatiivisen lähituotteen ja näin syntyi ajatus innovatiivisesta 

hankintakumppanuudesta. 

• Innovatiivinen hankinta lähtee liikkeelle markkinavuoropuhelusta ja mahdollisten 

tuotekehityskumppaneiden kartoittamisesta. Paikallistuotteiden hankinnan taustalla on 

strategia lähialueen tuottajien tukemisesta. 

• Mahva-hanke järjestää webinaarin aiheesta 4.6. klo 9-10. Ilmoittaudu webinaariin 1.6. 

mennessä. https://maaseudunhankinnat.fi/event/innovatiivisuudella-paikallisuutta-

ruokalistalle-webinaari/
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Tulossa syksyllä etäseminaari 
lähiruokahankinnoista

• Kuntamarkkinoilla syyskuussa 2020 MMM:n järjestämä etäseminaari 

lähiruokahankinnoista.  Ohjelmassa mm. esitys Oulun dynaamisesta 

hankintajärjestelmästä (DPS) paikallisten tuotteiden hankkimiseksi.

”Tavoitteena on edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden matkaa pellolta 
pöytään. Näin pyritään huomioimaan Pohjois-Suomen pientoimittajia ja luomaan 
elinvoimaa alueelle. Toimintamallin kehitys alkoi tammikuussa 2020.”

https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/dynaaminen-hankintajarjestelma/
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Videot vastuullisista elintarvikehankinnoista 

• Arvot - miksi julkisissa elintarvikehankinnoissa panostetaan 

vastuullisuuteen? https://www.youtube.com/watch?v=RGt6Mf2-

370

• Keinot - kuinka vastuullisuus huomioidaan käytännössä 

julkisissa elintarvikehankinnoissa? 

https://www.youtube.com/watch?v=JpHFP1HLJjA
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Hankinta-Suomi ̶̶ ensimmäinen kansallinen 
hankintastrategia Suomelle syksyllä 2020

• Hankinta-Suomen toimenpideohjelman avulla edistetään julkisiin hankintoihin 

käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden 

kestävyyttä.

• Valmisteilla oleva kansallinen hankintastrategia jaoteltu kahdeksaan tahtotilaan. 

• Osana ekologisen kestävyyden tahtotilaa tavoite: ”Suomen julkiset elintarvike- ja 

ruokapalveluhankinnat edistävät kestävää ruokahuoltoa ja hankinnoissa 

käytetään kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita”. 

• Tavoitteelle laaditaan lisäksi tarkempi, elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 

arviointiperusteista tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen sisällön päivittävä 

linjaus kuvaamaan, mitä vastuullisilla elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoilla 

tavoitellaan, ja miten tavoitteisiin päästään.
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Hankinta-Suomi ̶̶ kansallinen 
hankintastrategia Suomelle

• Julkisten hankintojen strategialuonnos esitellään 3.6.2020

• Hankinta-Suomi järjestää 3.6 klo 10-12 seminaarin, jossa keskustellaan 

siitä, miksi Suomessa laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen julkisten 

hankintojen strategia ja mitä hyötyä siitä on. Esiteltävän 

strategialuonnoksen tavoitteisiin ja sen tueksi suunniteltaviin konkreettisiin 

toimenpiteisiin voi vielä vaikuttaa.

• Tilaisuus on avoin kaikille ja se järjestetään 

etäseminaarina. Ilmoittautumisaikaa jatkettu vielä 31.5 saakka.

• Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen: https://vm.fi/hankinta-suomi
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