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• Hankintaluotsin käyttäjänä voi suunnitella 

hankintatoimintasi tavoitteet ja hankintakohtaiset 

tavoitteet osallistaen mukaan oman organisaation 

henkilöstöä. 

• Hankintatavoitteet voivat liittyä yleisiin ns. 

prosessitavoitteisiin, kuten hankintataitojen tai 

strategisen johtamisen tavoitteisiin. 

• Hankintakohtaiset tavoitteet taas näkyvät yksittäisissä 

hankinnoissa esimerkiksi valintakriteerien tai 

sopimuskauden toimenpiteiden kautta. 

• Hankintaluotsissa on mahdollisuus laatia sähköinen 

toimintasuunnitelma vastuuhenkilöineen ja 

aikatauluineen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tervetuloa kehittämään tulevia hankintoja!
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Kirjautuminen Hankintaluotsiin
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Hankintaluotsiin kirjaudutaan Hilmasta
• Hankintaluotsiin rekisteröidytään Hilmasta (www.hankintailmoitukset.fi). Hilmaan 

rekisteröidytään ostajana ja rekisteröitymisen tai kirjautumisen jälkeen Hilman 

alalaidan valikkoon tulee näkyviin Hankintaluotsi. 

• Hilmaan on oltava kirjautuneena Ostajana, jotta alareunan Hankintaluotsi linkki näkyy.

• Klikkaa sivun alareunan ”Hankintaluotsi”-linkkiä kirjautumisen jälkeen siirtyäksesi 

Hankintaluotsiin.

• Hankintaluotsin etusivu tarjoaa organisaation pääkäyttäjä-tunnuksia, kunnes joku 

organisaation käyttäjistä valitsee ne itselleen. Jos haluat toimia peruskäyttäjänä, älä 

valitse pääkäyttäjän oikeuksia.

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Työkaluun kirjaudutaan 
HILMAN kautta eli 
osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi
oikean alalaidan 
Hankintaluotsi-linkistä

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Uutena Hilma-käyttäjänä tulee Hilmaan 
rekisteröityä Ostajana. Jo rekisteröityneen tulee 
kirjautua Hilmaan, jonka jälkeen alalaidan 
valikossa on linkki Hankintaluotsiin. 

Pääkäyttäjän on helpoin käyttää 
Hankintaluotsia rekisteröitymisen yhteydessä 
luomillaan tunnuksilla osoitteessa: 
https://app.inclus.com/landing/hankintaluotsi/
(kannattaa tallentaa sivusto selaimen 
suosikkisivustoihin)

Kirjautuminen Hilman kautta

https://app.inclus.com/landing/hankintaluotsi/
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Käyttäjäroolit ja oikeudet
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Pääkäyttäjä luotsaa Hankintaluotsin prosessia eteenpäin. 

Pääkäyttäjä vastaa pääasiassa vaiheen 1 toimenpiteistä ja vaiheen 2 avaamisesta sekä 
peruskäyttäjien ohjaamisesta hankintakohtaisten tavoitteiden määrittelyyn ja 
arviointiin.

Pääkäyttäjällä on oikeudet aloittaa uusi vaihe tai palata takaisin edelliseen vaiheeseen. 
(Huom. Edelliseen vaiheeseen palatessa kysely sulkeutuu, joten kyselyn ollessa avoinna 
ja lähetettynä vastaajille ei kannata palata edelliseen vaiheeseen.) 

• Järjestelmä tarjoaa pääkäyttäjä-tunnuksia jokaiselle organisaatiolle lähtökohtaisesti 
yhden kappaleen. Pääkäyttäjätunnukset ovat tarjolla ensimmäisestä 
rekisteröitymiseen saakka, kunnes joku organisaatiosta valitsee itselleen 
pääkäyttäjätunnukset. 

• Pääkäyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot organisaation puolesta ennen 
rekisteröitymistään. 

Pääkäyttäjä = luotsaaja
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Jokainen Hilmaan rekisteröitynyt käyttäjä saa Hankintaluotsiin peruskäyttäjätunnukset, 

joilla käyttäjä voi tarkastella raportteja, sekä vastata pääkäyttäjän avaamiin auki oleviin 

kyselyvaiheisiin. Tässä ohjeessa on avattu myös peruskäyttäjien toiminnallisuudet.

Peruskäyttäjä

Kyselyn vastaaja
Hankintaluotsista voidaan lisäksi jakaa suora kyselylinkki avoinna olevaan 

kyselyvaiheeseen esimerkiksi sähköpostitse tai järjestelmästä lähtevän kutsun avulla, 

jolloin kyselyyn vastaajien ei tarvitse kirjautua järjestelmään erikseen. Kyselyiden 

raportit ovat käytössä vain kirjautuneilla käyttäjillä.
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Organisaation tavoitteet
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Vaihe 1 Hankintatoiminnan tavoitteet 

• Ensimmäisessä vaiheessa määritellään 
oman organisaation kannalta olennaiset 
tavoitteet. 

• Tavoitteita voidaan ideoida, arvioida ja 
priorisoida yhdessä, hyödyntäen 
järjestelmään tallennettuja Hankinta-
Suomen määrittelemiä strategisia 
tavoitteita. 

• Lisäksi järjestelmään voidaan lisätä 
organisaation omia tavoitteita.
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A: Tavoitteiden ideointi

• Pääkäyttäjä aloittaa tavoitteiden 
ideoinnin joko lähettämällä kyselylinkin 

• tai valitsemalla arvioitavia tavoitteita 
ennen linkin lähettämistä

• Pääkäyttäjä voi lisätä uusia tavoitteita 
ennen kyselyn lähettämistä kohdasta 
valitse arvioitavat tavoitteet
• Tavoitteita voi lisätä eri ryhmittelyiden              

alle tai kohtaan muut tavoitteet                        
Lisää uusi tekijä kohdasta
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Peruskäyttäjät voivat kyselyssä 
ehdottaa hankintatoimelle yhteisiä 
hankintatavoitteita sekä peukuttaa 
ja kommentoida tavoitteita

Esitetyt ehdotukset nousevat 
näkyviin ehdotuksina

Kertyneitä vastauksia voidaan 
tarkastella kommentti-napin takaa

14

A: Uuden tavoitteen  ehdottaminen

Ideoi tavoitteita
Vastaa kyselyyn
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A: Tavoitteiden valinta

Pääkäyttäjä voi ennen kyselyn 
jakamista tai sen jälkeen 
piilottaa halutun tavoitteen 
ruksilla

Ehdotetut uudet tavoitteet 
näkyvät kunkin ryhmän alla ja 
ne saa lisättyä tavoitteisiin + 
merkistä

Roskakori-kuvakkeella tavoite 
voidaan poistaa kokonaan. 
Poistettua tavoitetta ei voi 
palauttaa

Valitse arvioitavat tavoitteet
Pääkäyttäjän valinta
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B: Tavoitteiden arviointi

• Pääkäyttäjä aloittaa tavoitteiden 
arvioinnin joko lähettämällä 
kyselylinkin 

• tai valitsemalla arvioitavia tavoitteita 
ennen linkin lähettämistä
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B: Arvioi tavoitteita

Peruskäyttäjä voi arvioida tavoitteen 
merkitystä organisaatiolleen 
alasvetovalikosta

Lisäksi peruskäyttäjä arvioi kyselyssä 
oman hankintatoiminnan vaikutusta 
tavoitteen saavuttamiseen 
alasvetovalikon vaihtoehdoilla 

Valinnan jälkeen voi antaa 
vapaatekstikommentin valitulle 
arviolle

Arvioi tavoitteita
Vastaa kyselyyn
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B: Tulokset

Tuloksia pääsee katselemaan kaikki 
kirjautuneet käyttäjät.

Oikeassa laidassa olevien suodattimien 
avulla voi määritellä tarkemmin 
tarkasteltavia tuloksia. 

Mahdolliset kommentit näkyvät 
klikkaamalla yhtä tavoitetta, jolloin 
yksittäiset vastaukset avautuvat näkyviin 
ja mahdolliset kommentit näkyvät 
korostetusti. Kommentit saa näkyviin 
myös erikseen ajettavalta raportilta.

Tulokset
Tulosnäkymä
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B: Tavoitteiden valinta

Pääkäyttäjä voi ennen kyselyn 
jakamista tai sen jälkeen 
piilottaa halutun tavoitteen 
ruksilla

Ehdotetut uudet tavoitteet 
näkyvät kunkin ryhmän alla ja 
ne saa lisättyä tavoitteisiin          
+-merkistä

Valitse arvioitavat tavoitteet
Pääkäyttäjän valinta
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C: Tavoitteiden priorisointi

• Pääkäyttäjä aloittaa tavoitteiden 
priorisoinnin joko lähettämällä 
kyselylinkin 

• tai valitsemalla näytettäviä 
tavoitteita arvioitaviksi ennen 
linkin lähettämistä
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C: Priorisoi tavoitteita

Peruskäyttäjät voivat kyselyssä 
priorisoida tavoitteita arvioimalla 
tavoiteltavan muutoksen 
suuruutta ja millä aikataululla 
muutos olisi toteutettavissa.

Halutessaan valintaa voi avata 
kommentoimalla.

Arvioi tavoitteita
Vastaa kyselyyn
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C:Tulokset Tulokset
Tulosnäkymä

Tuloksia pääsee katselemaan kaikki 
kirjautuneet käyttäjät.

Tuloksissa esitetään tavoitteiden 
tuottamien muutoksien suuruutta sekä 
miten pitkällä aikavälillä muutos on 
tarkoitus saavuttaa. 

Oikeassa laidassa on suodattimet, 
joiden avulla voi määritellä tarkemmin 
tarkasteltavia tuloksia. Tai klikkaamalla 
tavoitetta voidaan tarkastella yksittäistä 
tavoitetta tarkemmin.
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C: Tavoitteiden valinta

Pääkäyttäjä voi ennen kyselyn 
jakamista tai sen jälkeen piilottaa 
halutun tavoitteen ruksilla

tai valita halutun tavoitteen 
näytettävyyden seuraavassa 
vaiheessa väkäsellä

Jatkoon eli vaiheeseen 2 vietävät 
tavoitteet valitaan muokkaamalla 
tavoitetta

Valitse arvioitavat tavoitteet
Pääkäyttäjän valinta
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C: Tavoitteiden valinta jatkoon

Hankintakohtaisten tavoitteiden 
suunnitteluun valittavat tavoitteet 
valitaan vaiheessa 1 – Valitse arvioitavat 
tavoitteet kohdassa. 

Pääkäyttäjä voi näkymän 
muokkaustyökalulla avautuvassa 
ikkunassa valita alasvetovalikosta tagin 
ja tagata valitun tavoitteet (tekijän) 
vietäväksi vaiheeseen 2 valitsemalla 
tagin jatkoon.

Järjestelmän taustatiedoissa oletuksena 
jatkoon lähtee kaikki Hankinta-Suomen 
ns. hankintakohtaiset tavoitteet.



Copyright Hansel Oy

D: Organisaation tavoitteet ja 
toimintasuunnitelma

Viimeisessä osiossa kaikki käyttäjät 
voivat 

• tarkastella tuloksia ja tageja

• luoda tehtäviä tavoitteiden 
edistämiseksi 
toimintasuunnitelmaan

• lisäksi pääkäyttäjä voi valita vielä 
jatkoon vietävät tavoitteet 
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D: Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman alle pääkäyttäjä voi 
luoda tavoitekohtaisia tehtäviä, vastuuttaa 
tehtäviä sekä antaa niille määräajan.

Nimetty vastuuhenkilö saa kutsun 
rekisteröityä järjestelmän pääkäyttäjäksi.
Tämän jälkeen vastuuhenkilö saa 
pääkäyttäjäoikeudet.

Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle 
muistutuksia ennen määräaikaa ja 
organisaation käyttäjät voivat seurata 
raportilta, miten eri osa-alueiden 
toimenpiteet ovat edistyneet

Toimintasuunnitelma
Tehtävien hallinta
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Vaiheen 1 tavoitteiden valinnan ja 
hankintatoiminnan tavoitteiden 
toiminnallistamisen jälkeen siirrytään 
hankintakohtaisten tavoitteiden kanssa 
vaiheeseen 2  valitsemalla ”Aloita vaihe 2”. 

Järjestelmä ilmoittaa ennen siirtymistä, mitkä 
tavoitteista on alustavasti siirtymässä 
hankintakohtaisesti seurattaviksi tavoitteiksi.

HUOM! Kun vaiheeseen 2 on siirrytty, 
organisaatio voi edelleen päivittää 
toimintasuunnitelmaa, mutta työskentely 
jatkuu pääosin tulevien hankintojen 
suunnittelun kautta.

Siirtyminen vaiheeseen 2
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Hankintojen suunnittelu
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Vaihe 2 Hankintojen suunnittelu

• Toisessa vaiheessa tavoitteita 
asetetaan yksittäisille 
hankinnoille.

• Vaihe aloitetaan viemällä 
strategisesti merkittävät 
hankinnat järjestelmään, joko 
pääkäyttäjän toimesta tai 
osallistamalla hankinnoista 
vastaavat täyttämään kyselyn 
avulla hankinnat järjestelmään. 
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A: Arvioitavien hankintojen valitseminen

• Pääkäyttäjä aloittaa vaiheen joko 
lähettämällä hankinnoista 
vastaaville kyselylinkin hankintojen 
ehdottamiseksi 

• Tai useimmiten pääkäyttäjä lisää 
hankinnat itse järjestelmään joko 
yksittäin tai massana Excel-tuonnin 
avulla

• Viedyille hankinnoille voidaan 
määritellä hankintojen volyymitiedot 
(€) sekä aikataulu valikosta 
Hankintojen taustaluvut  
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A: Arvioitavien hankintojen Excel-tuonti

• Useimmissa organisaatioissa 
hankintasuunnitelma kootaan yhteen 
toiminnan, talouden suunnittelun ja/tai 
projektisalkun tietojen, sekä 
sopimushallinnan tietojen perusteella. 
Tällöin tulevat hankinnat kannattaa 
tuoda Hankintaluotsiin Excelin kopio ja 
liitä toiminnolla

• Huomioi, että Excelin 1. sarakkeessa 
tekijä on yhtä kuin hankinnan nimi ja 2. 
sarakkeessa hankintakategorian nimi 
(esim. Aineet, tarvikkeet ja tavarat)
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arvioitavien hankintojen keräämiseen: 
ehdota hankintoja

Peruskäyttäjät voivat ehdottaa 
hankintoja 

Ja kommentoida ja peukuttaa 
muiden ehdottamia 
hankintoja

Ehdota hankintoja
Vastaa kyselyyn
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A: Ehdotettujen hankintojen valinta

Pääkäyttäjä voi valita vaiheissa 2 ja 
3 näytettävät hankinnat sekä 
tarvittaessa muokata hankintoja

Kyselyssä ehdotetut hankinnat saa 
näkyviin ideointi-palkista ja niitä voi 
lisätä hankintoihin +-merkillä  

Valitse arvioitavat hankinnat
Pääkäyttäjän valinta
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A: Hankintojen taustaluvut

Pääkäyttäjä voi täyttää hankinnoille 
taustalukuina kilpailutuksen vuoden 
aikataulukenttään, jolloin 
hankintakohtaiset tavoitteet 
suunnitellaan hankinnalle

eurot kenttään täytetään hankinnan arvo 
(Huom. kenttä on tuhansia euroja k€)

Taustaluvut vaikuttavat 2B-tulokset 
näkymään.

Hankintojen taustaluvut
Pääkäyttäjän valinta
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B: Hankintakohtaisten tavoitteiden suunnittelu

• Pääkäyttäjä aloittaa vaiheen 
lähettämällä kyselylinkin 
halutuille vastaajille arvioimaan 
hankintoja

• Vaihtoehtoisesti esimerkiksi 
hankintaa valmisteleva 
työryhmä voi yhdessä työstää 
vastauksia saman kyselylinkin 
kautta siten että vain yksi 
henkilö tallentaa vastaukset 
järjestelmään
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B: Arvioi hankintoja

Peruskäyttäjä arvioi kyselyssä omia 
hankintojaan asetettujen 
tavoitteiden osalta .

Kyselyssä arvioidaan, miten suuri 
tavoitteen vaikutus on hankinnassa 
ja ideoidaan 
vapaatekstikommenteilla, miten 
kyseinen tavoite hankinnassa 
käytännössä huomioidaan.

Ehdota hankintoja
Vastaa kyselyyn
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”Tulokset, toimenpiteet ja tehtävät” osiossa on 
mahdollista ”lukita” tulevien hankintojen 
tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet, tehtävät ja 
kriteeristöt.

Tulevaisuuspyörä ja nelikenttä-muotoisessa 
raportissa on mahdollista analysoida tulevien 
hankintojen aikatauluja, tavoitteiden 
vaikuttavuutta, euroja ja muuta dataa

Hankintakohtaisten tavoitteiden toimenpiteet 
pystyy raportoimaan Excel-raportti-muodossa 
ja ajamaan tarvittaessa ulos järjestelmästä

37

B: Tulokset, toimenpiteet ja tehtävät
Tulokset, toimenpiteet ja tehtävät

Tulosnäkymä
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Tulevaisuuspyörä ja nelikenttä-muotoisessa 
raportissa on mahdollista analysoida tulevien 
hankintojen aikatauluja, tavoitteiden 
vaikuttavuutta, euroja ja muuta dataa.

Klikkaa yksittäistä hankintaa nähdäksesi kyseisen 
hankinnan tulevaisuuspyörä. Yksittäistä säiettä 
klikkaamalla pääset asettamaan toimenpiteitä 
klikkaamalla ko. kohtaa. 

Aiemmassa vaiheessa annetut kommentit 
voidaan kopioida suoraan toimenpiteiksi ”kopioi 
aiemmat kommentit”- kohdasta. Toimenpiteet 
voidaan myös raportoida ulos järjestelmästä 
Excel-raportti-muodossa sivun alalaidasta.

38

B: Tulokset, toimenpiteet ja tehtävät
Tulokset, toimenpiteet ja tehtävät

Tulosnäkymä
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B: Hankintojen toimintasuunnitelma

Myös hankinnoille voidaan luoda 
toimintasuunnitelma, jossa yhteen tai 
useampaan hankintaan voidaan luoda 
tehtäviä, joita aikataulutetaan ja 
vastuutetaan

Nimetty vastuuhenkilö saa kutsun 
rekisteröityä järjestelmän pääkäyttäjäksi.
Tämän jälkeen vastuuhenkilö saa 
pääkäyttäjäoikeudet.

Tehtävälle kirjattu lisätieto löytyy i-
painikkeen takaa

Hankintojen toimintasuunnitelma
Tehtävien hallinta



Copyright Hansel Oy

Hankintojen arviointi



Copyright Hansel Oy

Vaihe 3 Hankintojen arviointi

• Viimeisessä vaiheessa arvioidaan 
toteutuneita hankintoja

• Vaiheeseen 3 siirryttäessä vaihe 2 ei 
mene kiinni kuten vaihe 1, vaan 
vaiheeseen 2 pääsee palaamaan ja 
hankintojen arviointi, tulosnäkymä 
sekä toimintasuunnitelma ovat 
edelleen käytettävissä
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3: Hankintojen arviointi  

• Pääkäyttäjä lähettää vaiheessa 3 
kyselylinkin toteutuneiden 
hankintojen arvioimiseksi 

• Pääkäyttäjä täyttää halutessaan 
hankintojen taustalukutiedot 
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Peruskäyttäjä voi kyselyllä arvioida 
hankinnan toteutumisen jälkeen 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista

Kyselyssä näkee asetetun tavoitteen 
merkityksen ennen hankintaa ja 
mahdollisen suunnitteluvaiheen 
kommentit

Vastaaja voi halutessaan antaa 
tarkempaa tietoa tavoitteen 
huomioinnista hankinnassa 
lisätietokenttään

43

3: toteutuneen hankinnan arviointi 
kilpailutuksen jälkeen ja Benchmarking

Toteutuneen hankinnan arviointi
Vastaa kyselyyn
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Organisaatio voi halutessaan jakaa 
yksittäisten hankintojen suunnittelu- ja 
toteumavaiheen arvioinnit, toimenpiteet ja 
kriteerit muille Benchmarking-tiedoksi tai 
vertailla omia hankintoja ja niiden tavoitteita 
keskenään. 

Kohdassa 2A Valitse arvioitavat hankinnat 
muokkaamalla hankintaa voit lisätä täpän 
kohtaan ”Benchmarkkaa tämä tekijä” 
Hankinnan kuvauksen jälkeen. 

Voit palata vaiheeseen 2A menettämättä 
tietoja vaiheista 2B ja 3.

44

3: toteutuneen hankinnan arviointi 
kilpailutuksen jälkeen ja Benchmarking
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”Pellinalus”-näkymä



Copyright Hansel Oy

Pääkäyttäjän näkymät

• Ohjeessa ohjeistetaan käyttö      
landing- sivuston näkymällä, jonka 
käyttö on selkeämpää ja siksi 
suositeltavaa

• Hankintaluotsissa on myös 
workspace- näkymä (pellinalus-
näkymä), josta pääsee takaisin 
landing-sivustolle klikkaamalla    
”Paina tästä siirtyäksesi hankintojen 
arviointiin” 
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Järjestelmän tiedossa olevia 
kehityskohteita 
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Järjestelmän tiedossa olevia kehittämiskohteet

• Kehittämistä tapahtuu erityisesti 2-vaiheen osalta 

• Tekstianalytiikkaa ja kriteerikirjastoja kehitetään 
hankintasuunnittelun tueksi

• Optiona kehitetään Sopimuskauden arviointia 4. vaiheeksi

• Cloudia-datan tuominen arvioinnin tueksi Hankinta-Suomen 
tavoitteiden avaintekstialgoritmien avulla

• Hilman ja Hankintaluotsin tiiviimpi kytkeminen toisiinsa

• Lisäksi järjestelmää kehitetään käyttäjäkokemusten pohjalta


