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Kohti parempia hankintoja
koulutus varsinaissuomalaisten kuntien keskijohdolle ja henkilöille, 
jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa

Koulutuksesta vastaavat:

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia

Mia Koljonen, hankinta-asiantuntija, Ju-Ha Consulting Oy

Anni Lahtela, projektiasiantuntija, Valonia 



Kohti Parempia hankintoja
Hankintojen peruskoulutus kuntien keskijohdolle 
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OSA 1 Hankintojen johtaminen ja hankintalaki

o Miksi kannattaa tehdä parempia hankintoja?

o Mihin kannattaa keskittyä?

o Miten hankinnat muutetaan kunnassa vahvuudeksi?

OSA 2 Hankinnan valmistelu, kilpailutus ja seuranta

o Miten hyviä hankintoja tehdään?

o Mihin hankintaprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota?

OSA 3 Kestävien hankintojen edistäminen ja laadulliset kriteerit 

o Miten hankinnoilla saadaan aikaan vaikuttavuutta?

o Miten toimintaympäristön muutos näkyy hankinnoissa ja miten voi siihen reagoida?



Nyt pohditaan, miten 
voidaan mennä kohti 
tavoitteita

Mitä voisi tehdä uudella tavalla?



Vastuullisuus vertailuperusteena hankinnoissa, 
osallistujien vastaukset
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS NÄKYY MYÖS HANKINNOISSA



Mihin hankinnoilla voidaan vaikuttaa
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Ympäristövastuu

o Ilmastonmuutoksen torjuminen

o Uusiutumattomien luonnonvarojen 
järkevä käyttö

o Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen ehkäisy

o Ympäristön kemikalisoitumisen ehkäisy

o Jätteen synnyn ehkäisy

o Energian ja materiaalien käytön tehostaminen

o Luonnon monimuotoisuuden varmistaminen

Sosiaalinen vastuu

o Sosiaalisten oikeuksien sekä työ- ja ihmisoikeuksien 
noudattamisen edistäminen

o Eettisyys ja reilu kauppa

o Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen

o Työllistäminen

Taloudellinen vastuu

o Harmaan talouden torjunta

o Kilpailuolosuhteiden edistäminen

o Elinkaarikustannusten huomioiminen päätöksenteossa



Hankinnat osana toimintaympäristön muutosta

o Vähähiilisyys käytännössä kaikissa ratkaisuissa

o Materiaalien kulutuksen vähentäminen

o mm. Tiloja tai ajoneuvoja on käytettävä tehokkaammin => uudenlaisten palvelujen 

kehittäminen ja toimintojen yhdistäminen välttämätöntä

o Rajapintojen avaaminen, esim. eri toimijoiden käyttöoikeus tuotteeseen

o Saavutettavuus ja esteettömyys

o Vastuullisuuden vaatimus ja läpinäkyvyys, esim. somen merkitys

o Päätöksenteon avoimuus, seuranta ja oikeudenmukaisuus



Vaikuttaminen eri vaiheessa ja eri tyyppisissä hankinnoissa

On tärkeää aina varmistaa, mihin hankinnoilla pyritään

mitkä ovat hankinnan tavoitteet ja toivottu lopputulos?

Huom: Vaatimukset, kriteerit, menettelytavat ja sopimukset palvelevat 

asetettuja tavoitteita.



Vaikuttaminen eri vaiheessa ja eri tyyppisissä hankinnoissa

On tärkeää aina varmistaa, mihin hankinnoilla pyritään

mitkä ovat hankinnan tavoitteet ja toivottu lopputulos?

Mitkä ovat mahdolliset riskit?

Huom: Vaatimukset, kriteerit, menettelytavat ja sopimukset palvelevat 

asetettuja tavoitteita.
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Vastuullisuus 
palvelee 
parhaimmillaan 
monia 
tavoitteita





Julkisten hankintojen arvo ja
kasvihuonekaasupäästöt

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.
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KEINO-osaamiskeskus

Helsingin kaupungin keskeisten hankintojen  
elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja
hankintamenot



Suuri keskimääräinen hiilijalanjälki ja siten 

merkittävä päästövähennyspotentiaali on 

seuraavilla hankinnoilla:

• energia (lämmitys, sähkö)

• talonrakennus ja kunnossapitopalvelut

• maa- ja vesirakentaminen ja korjaus.

Ilmastovaikutuksen näkökulmasta tärkeitä 

hankintamenoryhmiä ovat lisäksi: 

• matkustus- ja kuljetuspalvelut

• elintarvikkeet ja ravitsemuspalvelut

• koneet, laitteet ja kalusto

• sekä siivouspalvelut ja –tarvikkeet.  
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Mistä suurimmat 
vaikutukset?



Hankintapulssi

oHansel tarjoaa asiakkailleen hankintatoimen analyysipalveluita, joiden 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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Eri toimialojen hankintoja
- Mitkä ovat vaikuttavimpia hankintoja?
- Minkälaisia kriteereitä ja työkaluja on käytettävissä?
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oRakentaminen ja kiinteistöt (infra, kunnossapito, energian hankinta)

o Elintarvikkeet ja ruokapalvelut

o Sote-hankinnat

o Kuljetukset ja ajoneuvot

o Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

o ICT
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Keskusteluhetki pienryhmässä

Minkä huomionarvoisen muutoksen tunnistat omassa toimintaympäristössäsi tai omalla 
toimialallasi? 

Kyseessä voi olla muutos tarpeissa, toimintatavoissa, trendeissä tai painotuksissa. Muutos, 
joka vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään ja hoidetaan tulevaisuudessa.  



Eri näkökohtien huomioiminen hankinnoissa
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o Aina muistettava hankintojen yleiset periaatteet tasapuolisuudesta, syrjimättömyydestä ja 

suhteellisuudesta

o Kestävyys voidaan ottaa huomioon soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksissa, hankinnan 

kohteen vähimmäisvaatimuksissa, vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa.

o Olennaista on, että vaatimus kohdentuu hankinnan kohteeseen ja oltava kohtuullisia

o Vaatimusten oltava sellaisia, että ne pystytään todentamaan ja niitä voi seurata

o On mietittävä tapauskohtaisesti, milloin on järkevää asettaa kestävyysnäkökohta 

vaatimukseksi ja milloin on järkevää antaa lisäpisteitä korkeammasta tasosta

o Riippuu mm. vaikutusten merkittävyydestä, markkinoiden tarjonnasta, teknisestä tilanteesta



Todentaminen ja tasapuolisuus tärkeää
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o Laajasti hyväksyttyjä ja/tai standardiin perustuvia hiilijalanjälkilaskureita ja -
menetelmiä on vielä vähän. 

Sen sijaan useiden tuoteryhmien hankinnoissa voidaan hyödyntää elinkaaripohjaista 
hiilijalanjälkitietoa, jota on esimerkiksi ympäristömerkeissä ja olemassa olevissa 
standardeissa sekä laatujärjestelmissä. Sen pohjalta voidaan asettaa keskeiset 
hiilijalanjälkeen vaikuttavat kriteerit hankinnoille, jotka ohjaavat valintaa vähähiiliseen 
suuntaan.

o Elinkaarikustannusten laskenta keskeinen tapa puuttua välillisiin ympäristövaikutuksia

o Hankintayksikkö voi vaatia tiettyä ympäristömerkkiä tai ympäristöjärjestelmää (tietyin 
edellytyksin)



Mitä hiilijalanjälkitieto sisältää?

o Kasvihuonekaasupäästöt elinkaaren 

ajalta, eli hiilidioksidin, metaanin ja 

typpioksiduulin ja f-kaasut, yksikkönä kg/ 

CO2e

o Elinkaarenaikaiset päästöt sisältävät 

luonnonvarojen oton, materiaalien ja 

komponenttien valmistuksen, 

lopputuotteen tai palvelun tuottamisen, 

jakelun ja kaupan sekä kulutusvaiheen.

o Hiilijalanjälkitietoon ei sisälly 

hankittavan tuotteen tai palvelun muita 

merkittäviä 

ympäristövaikutuksia, esimerkiksi:

o Kiertotalouteen liittyviä näkökohtia 

ja ominaisuuksia, kuten monikäyttöisyys, 

korjattavuus, käyttöaste, 

kierrätettävyys, uusiomateriaalien osuus, 

jne.

o Haitallisia aineita, kemikaaleja, 

toksisuutta

o Monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä

o Eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia
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Rakentaminen ja 
kiinteistöt



Hiilijalanjälkilaskennan käytettävyys 
kilpailutuksessa - esimerkkinä rakentaminen
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Rakennuksen hiilijalanjälkeä voi hyödyntää osana rakennuksen tarjouskilpailua. Tällöin:

o Tilaajan on valittava laskentamenetelmä, joka perustuu EN 15978:2011 standardiin.

o Tarjoajia on ohjeistettava selkeästi, kuinka hiilijalanjälkilaskelma tulee suorittaa ja taata saman laskentaohjelmiston käyttö, jotta eri tarjoajien laskelmat 
ovat vertailukelpoisia.

o Alhaisen hiilijalanjäljen voi asettaa yhdeksi pisteytettäväksi osa-alueeksi.

o Koko elinkaarista hiilijalanjälkeä ei ole pakko käyttää sellaisenaan, vaan pisteytyksessä voidaan myös käyttää ainoastaan rakentamis- tai käyttövaiheesta aiheutuvia 
päästöjä.

Kannattaa harkita hiilijalanjäljen soveltuvuutta kohteeseen ja painoarvoa muiden ympäristönäkökohtien rinnalla

o Erillistä hiilijalanjälkilaskelmaa ei välttämättä kannata edellyttää tarjouskilpailussa, jossa rakennuksen suunnitteluratkaisut määritetään jo valmiiksi 
vähähiiliseksi. Kriteeriksi ei kannata asettaa sellaista, jolla ei voi erottua.

o Hiilijalanjälkilaskennan käyttäminen tarjouskilpailussa on perusteltua silloin, jos rakennukseen ei jostain syystä sovellu vähähiiliseksi tiedetty ratkaisu. 
Tällöin vähähiilisyys on kriteeri, jolla tarjoajat erottuvat.

o Hiilijalanjäljellä kilpailu voi soveltua myös kohteisiin, joissa halutaan kannustaa tarjoajia kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

o Hiilijalanjälki ei huomioi kaikkia rakentamisen päästövaikutuksia, joten hankkijan tulee tarkastella rakennetun ympäristön
ja rakentamien päästölähteitä monipuolisemmin.



Rakentamisen hiilijalanjälki
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o Rakennusten hiilijalanjälkeä on tarkoitus alkaa säännellä Suomen 

rakentamismääräyksissä vuoteen 2025 mennessä, YM testaa parhaillaan ja hakee 

pilottikohteita.

o Valmisteilla on myös kansallinen rakennusmateriaalien päästötietokanta

Voi myös lähestyä vähähiilisyyttä suoraan niiden tekijöiden kautta, jotka siihen eniten 

vaikuttavat:

o Lämmitysjärjestelmä

o Päärakennusmateriaali

o Energiatehokkuus



Rakentamisen hiilijalanjälki
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o Jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa, olemassa olevien rakennusten 

keskimääräisen lämmitysenergiantarpeen tulee pienentyä vuoteen 2030 

mennessä suunnilleen samassa suuruusluokassa kuin uusienkin rakennusten: 

rakennustyypistä riippuen noin 12–23%.

oOlemassa olevien rakennusten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 

kustannustehokkaasti erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla, hukkalämmön 

talteenotolla, omalla uusiutuvan energian tuotannolla, rakennusautomaation 

hyödyntämisellä ja eristystason parannuksilla



Rakentamisen hiilijalanjälki
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oHankintalaki mahdollistaa vähähiilisyyteen/hiilijalanjälkeen vaikuttamisen 

urakan eri vaiheissa:

o Soveltuvuusvaatimukset

o Ympäristöjohtamisjärjestelmä

o Vähimmäisvaatimukset teknisissä eritelmissä

o Ympäristömerkit

o Vähähiilisyyskriteerien käyttö vertailuperusteena

o Elinkaarikustannukset

o Hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja

Huom: ehtojen liityttävä hankinnan kohteeseen



Oppeja muiden esimerkeistä

o Kun panostaa laadukkaisiin esiselvityksiin tai tutkimuksiin ennen urakkaa, voi välttää 
ylimääräiset viivästykset, lisäkustannukset ja negatiiviset ympäristövaikutukset.  
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/maaperatutkimuksen-ja-
kunnostuksen-urakkahankinta-case-oulu

o Lopulta kiertotalouden toimenpiteillä voidaan saada säästöjä niin paljon, että 
laatuvaatimukset eivät kustannuksiltaan ylitä säästöjä. 
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kiertotalous-urakkahankinnassa-
kadut-vesihuoltoverkosto-ja-viheralueet-case

o Jos kyseessä on strategisesti merkittävä, vielä täsmentymätön kokonaisuus, johon 
liittyy useita edistettäviä tavoitteita, voi allianssi olla hyvä tapa toteutukseen. Työläs 
ja vaativa, mutta todennäköisesti paremmin eri tavoitteita vastaava. 
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https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/maaperatutkimuksen-ja-kunnostuksen-urakkahankinta-case-oulu
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Esimerkki markkinavuoropuhelusta 
vähähiilisyyden näkökulmasta

o Case päästötön infratyömaa

o Esitettiin tavoitteet

o Keskusteltiin käsitteistä

o Esitettiin tarjouspyyntöluonnos ja kriteeriehdotus

o Miten seuranta toteutetaan
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Kiinteistöt ja kunnossapito
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o Energiatehokkuuden vaatimus kaikissa hankinnoissa (Energiatehokkuusdirektiivi)

o Energiakatselmuksen kautta hyvä tunnistaa keskeisimmät kehitettävät toimenpiteet

o Kun konkreettiset tarpeet/hankinnat on tunnistettu ja perusteltu, voi hankkia halvimman hinnan mukaan

o kiinteistö/energiasektorilla kuitenkin myös suuri kirjo tekijöitä, joten kannattaa jollain tavalla varmistua 
osaamisesta ja yhteistyökyvystä

o Energiatehokkuuskumppanuus yksi vaihtoehto, jolloin tavoitteena on tietty ennalta sovittu energiansäästö (esim. 
projektinjohtourakkana tai ESCO-palveluna)

o Kiinteistönhuollon ja huoltopalveluiden hankinnassa kiinnitä huomiota energiatehokkuusosaamiseen. Myös mm. 
palkitsemisjärjestelmä mahdollinen.

o Kiinteistöautomaatiojärjestelmät lähtökohtaisesti edistävät vähähiilisyystavoitteita

o Laadukas kunnossapito on avainasemassa

o https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/rakentaminen_ja_rakennukset

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/rakentaminen_ja_rakennukset


Case Kiinteistöt

o Energiatehokkuuskumppanuus

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/energiatehokkaan-

kiinteistopalvelun-hankinta-case-helsingin-ja-turun-kaupunki

o Lämmön hankinta kiinteistöön: Oma kattila vai lämpöyrittäjyys?
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Sähkön hankinta



Sähkön hankinta

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen on julkiselle hankkijalle helppoa. Alkuperätakuut voi hankkia 
ja kilpailuttaa erillään sähköstä tai yhdessä sähkön kanssa. Toisin sanoen sähkön voi ostaa edelleen samalta 
myyjältä kuin ennenkin, mutta hankkia alkuperätakuut erikseen välittäjiltä tai sähkönmyyjältä.  Alkuperätakuita voi 
hankkia myös tietylle osalle käytetystä sähköstä.

Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkön myyjillä on velvoite ilmoittaa 
asiakkailleen edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. 

Suositukset uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankinnalle:

o Asettakaa tavoite ja hankkikaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, jonka alkuperästä on kolmannen 
osapuolen todistus (alkuperätakuu).

o Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijaista myös uusiutuvaa energiaa käytettäessä, jotta energian 
kokonaiskulutus kääntyisi laskuun.

https://www.motiva.fi/files/14877/Kaksi_tapaa_vahentaa_sahkonkulutuksen_hiilidioksidipaastoja_kunnassa.pdf

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/sahko
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30.9.2021 Esityksen tekijä 32

Elintarvikkeet ja 
ruokapalvelut



Hiilijalanjälkilaskuri, case Turku
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o Turun tavoitteena olla hiilineutraali 2029

o Haluttiin tarkastella Turun kaupungin keittiöverkon ja kaupungin 
ostamien ruokapalveluiden hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. 

• Hiilijalanjälkeen keskeisesti vaikuttavat tekijät: Ruoan sisältö ja 
ruokahävikin pienentäminen

• Ruokapalvelujen hiilijalanjälki –raportti

• Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen laskentatyökalu (2019, excel)

o Tuloksena laskuri, jonka avulla saadaan esiin ruokapalvelujen eri 
osa-alueiden merkitys hiilijalanjäljen pienentämisessä. Laskuria on 
hyödynnetty erityisesti ruokalistojen ja keittiöverkon suunnittelussa 
sekä ruokapalveluiden kilpailutuksissa.
(Linkki laskuriin)

o Ruokaraadit-toimintamalli käyttöön

http://kriteereillehttps/www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ruokapalveluiden_hiilijalanjaljen_vahentaminen.pdf
http://www.turku.fi/ruokapalvelut/laskuri
www.turku.fi/ruokapalvelut/laskuri


Elintarvikkeet ja ruokapalvelut

o Ruokalistasuunnittelu tärkeää, eli yhteistyö 

ruokapalveluiden, emäntien ja hankintoja 

tekevien kanssa

o Kokonaisvaltaisuus – kasvispihvi vs. 

lihapihvi ei toimi (Voiko esim. osan lihasta 

korvata kasviproteiinilla?)

o Kokeilujen hyödyntäminen ja muutokset 

pikkuhiljaa, asiakkaat mukaan

o Ruokien nimeäminen ja asettelu

o Sesonkiruokalista tai kiertävä 

runkoruokalista, ”sesonkisalaatti”



Elintarvikkeet
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o Elintarvikehankintojen osalta kriteerit on päivitetty hiljattain:

o Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – Suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi 
https://www.motiva.fi/files/18576/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_-
_suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf

o Olennaista on etsiä käyttää eri elintarvikkeiden oasalta sopivimpia kriteerejä

o Suhteuta käytettävät kriteerit tarjontaan ja panosta kunnan kannalta merkittävimpiin tuotteisiin.

o Lähialueen tuotteita saa tarjontaan sopivien kriteerien myötä

o Älä tyydy pelkkiin teemapäiviin vaan pyri saamaan vastuullista ruokaa lautasille jatkuvasti, esim. 
tuoteryhmä kerrallaan.

o Luomun edellyttäminen on myös hyvä ja vakiintunut keino 
(http://ekocentriaold.bonsait.fi/fi/page/95 )

o Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – Perusteluja ja ohjeita hankintoihin 
(http://ekocentriaold.bonsait.fi/fi/page/101 )

https://www.motiva.fi/files/18576/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_-_suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
http://ekocentriaold.bonsait.fi/fi/page/95
http://ekocentriaold.bonsait.fi/fi/page/101


Lähiruoka taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä valinta. 
Se on myös ekologisesti kestävää, kun …

o tukee kansallisia ravitsemussuosituksia sekä terveyden että 

ympäristön kannalta.

o tuotanto perustuu paikallisten luonnonvarojen kestävään käyttöön.

o tuotannon rehevöittävä vaikutus paikalliseen vesiympäristöön on 

vähäinen.

o kemikaalien käytön vaikutukset paikalliseen ympäristöön ovat 

vähäiset.

o tuotanto tukee paikallista luonnon monimuotoisuutta.

o tuotanto tukee ja hyödyntää paikallisia ekosysteemipalveluita.

o ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman pienet
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Lähiruokahankinta, case Salo
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o tavoitteena edullista lähiruokaa ja paikallista yhteistyötä, laaja elintarvikkeiden 

kilpailutus 2017

o Yritysten oli mahdollisuus osallistua vain yhden tuotteen tai tuoteryhmän kilpailuun

o Jatkuva tuotekehitystyö hyödyttänyt sekä tilaajaa että yritystä kasviproteiinien 

lisäämiseksi

o Kun konkreettisia kriteereitä asetetaan tuoteryhmäkohtaisesti, on mahdollista saada 

kotimaisille tuotteille paremmat lähtökohdat, esim. 

o Marjapitoisuudelle

o tuotantoeläinten antibioottien käytölle, siansaparoiden typistämiselle ja broilereiden 

jalkapohjaindeksin seurannalle



Myös tarjousosaamista on kehitettävä (Linkki)
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https://www.valonia.fi/wp-content/uploads/2020/08/Ruoantuottajan_ty%C3%B6kalupakki.pdf
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SOTE-hankinnat



Sairaanhoitopiirien ympäristövaikutukset

o Merkittävimmät hankintoihin liittyvät tekijät ympäristövaikutusten kannalta

1. Päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus (energiankuluttaminen, rakennukset, liikenne, 
tuotteiden valmistus ja käyttö)

2. Kemikaalien ja haitallisten aineiden vähentäminen

3. PVC:n vähentäminen

4. Jätteen synnyn vähentäminen ja kierrätys
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Tulossa lokakuussa:
Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -webinaarisarja

oOsa 1

7.10.2021 pureudutaan yleisesti kemikaaleihin, kuullaan minkälaisia ovat 

haitalliset kemikaalit, ja miten ne vaikuttavat meihin ja ympäristöön.

oOsa 2 

25.10.2021 luodaan katsaus kemikaalihankintoihin liittyvään lainsäädäntöön 

ja kuullaan, miten kemikaalit tulisi huomioida julkisissa hankinnoissa.
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Tavoitteet esiin palveluita hankittaessa

o Palveluiden osuus hankinnoista suuri ja vaikka yksittäisen hankinnan 

vaikuttavuus on pieni, syntyy niistä yhteensä suuret 

ympäristö/yritys/yhteiskuntavaikutukset

oMikäli valmiita vaatimuksia tai kriteereitä ei ole, kannattaa tuoda esille tilaajan 

tavoitteet ja pyytää palveluntuottajaa kertomaan miten kyseisiä tavoitteita 

toteuttaa.

o Seurantaa ei saa unohtaa!
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Case sosiaalipalveluiden 
hankinta – uudenlaiset 
sopimusmallit kehittämisen 
tukena

o Case 1: Hyvinvointikeskus allianssimallilla

o https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-
esimerkit/tesoman-hyvinvointikeskuksen-hankinta-
allianssimallilla-case-tampereen

o Case 2: Uusi sopimusmalli, jossa korostuu 
asiakkaiden vaikuttamismahdollisuus, jatkuva 
palveluiden kehittäminen ja markkinoiden 
avoimuus 

o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutise
t-artikkelit/sosiaalipalveluiden-avoimen-
sopimusjarjestelyn-malli-mahdollistaa
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Työllistämisehdon käyttö mahdollisuus edistää 
sosiaalista kestävyyttä paljon työvoimaa edellyttävissä 
palveluhankinnoissa

o Työllistämisehtoa käyttämällä on mahdollista parantaa vaikeasti työllistyvien 

henkilöiden mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään.

o Perustietoa työllistymisehdosta: 

https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Hankinnoilla%20ty

%C3%B6llist%C3%A4misen%20ABC.pdf
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Ajoneuvo- ja 
kuljetuspalvelut



Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat
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o EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä (Clean vehicle directive, CVD). 

o Direktiivin tarkoituksena on kasvattaa nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisten 
polttoaineiden kysyntää Euroopan unionissa, jotta ajoneuvokannan uusiutuminen 
vähäpäästöisemmäksi toteutuisi myös kuluttajamarkkinoilla. 

o Direktiivi edellyttää 8/2021 alkaen puhtaille ajoneuvoille vähimmäisosuuksia muun muassa 
ajoneuvohankinnoissa, monissa kuntien palveluhankinnoissa, kuten joukkoliikenteen, 
koululaiskuljetusten, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetusten sekä ryhmien 
tilauskuljetusten hankinnoissa. 

o Uudistuksessa vahvistetaan vähimmäistavoitteet puhtaiden kevyiden ajoneuvojen (henkilö- ja 
pakettiautot) ja raskaiden hyötyajoneuvojen (kuorma-autot ja linja-autot) hankinnoille sekä niitä 
koskeva yksinkertainen laskentamenetelmä. Toimenpiteet koskevat kahta eri viitekautta, joista 
ensimmäinen päättyy vuonna 2025 ja toinen vuonna 2030.



Mahdollisuuksia huomioida tarjouspyynnössä

o Ehdoton vaatimus puhtaaseen kalustoon

o Markkinaehtoinen tapa: lisäpisteitä puhtaasta kalustosta

o Bonusmalli: kannustin, jos sopimuksen aikana vaihtaa puhtaaseen kalustoon

Parhaan lähestymistavan saadakseen, kannattaa kuulla markkinoita. (Ei kuitenkaan ainoastaan niitä 
äänekkäimpiä.)

Olennaista on myös tarkastella kriittisesti kuljetusten järjestelyjä ja pyrkiä optimoimaan ajoneuvojen 
käyttö

=> Yhteistyö eri toimialojen ja sidosryhmien kanssa

Huom. Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön klinikka 3.9.
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ICT ja elektroniikka



ICT-hankintoihin liittyy useita 
vastuullisuusnäkökulmia

o Laitteiden osalta kriteerejä käytettävissä (mm. tietokoneiden ja monitorien osalta päivitetty vuonna 
2021), mutta ohjelmistojen tmv. osalta kokonaisympäristövaikutus on vielä hankala huomioida

o Elektroniikkatuotteet valmistetaan usein maissa, joissa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia ei 
aina noudateta riittävästi. Säännöillä (Code of Conduct -malli) pyritään varmistamaan työntekijöille 
kohtuulliset työolot tietokoneiden ja muiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien tuotteiden 
toimitusketjuissa. 

o voi hyödyntää esim. Hanselin kehittämää vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita, joissa keskitytään 
sosiaaliseen kestävyyteen. https://finnwatch.org/images/pdf/Vastuulliset-hankinnat.pdf

o Vuoropuhelu kannusti toimittajia selvittämään edustamiensa laitevalmistajien globaalit 
vastuullisuusorganisaatiot jo ennen kilpailutusta ja avaamaan keskustelut heidän kanssaan, jolloin 
tarjouspyynnössä vaadittujen seikkojen, raporttien ja auditointien selvittäminen saattoi olla oleellisesti 
nopeampaa ja helpompaa.
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Esimerkki saavuttavuuskriteerit

o Verkkosivujen käyttäjät otettiin huomioon yhteistyössä Valtionkonttorin 

digitalisaation tukitiimin kanssa. Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja 

saavutettavuuden varmistamiseksi järjestettiin kolme työpajaa sekä 

haastatteluita.

o https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/saavutettavuuskriteerit-

verkkosivujen-hankinnassa-case-opetushallitus

oMuita käytäntöjä sosiaalisen vastuun huomioimiseen:

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-

bb7a-01aa75ed71a1
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Keskusteluhetki pienryhmässä

Mistä voit itse aloittaa? 

Mikä oman organisaation/toimialan tulevista hankinnoista olisi sellainen, johon 

voisitte ottaa mukaan jonkin uuden tavoitteen, kriteerin tai toimintatavan?



Mahdollisuuksia konkreettisille kriteereille 

Vaatimuksena voi olla myös esim. 

o Energiankulutus/energiatehokkuus, 

o Uusiomateriaalin osuus

o Uudelleenkäyttö, varaosat

o Pakkausmateriaali

o Ravinteiden sitominen, ravinteiden kierron ratkaisut

o Lämmön talteenotto

o Päästöt, hiilijalanjälki

o Tietyt raaka-aineet ja prosessit

o Kemikaalit ja niiden pitoisuudet
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Voi edellyttää tiettyä ympäristömerkkiä tai järjestelmää, 
mutta kannattaa aina harkita, mikä on 
tarkoituksenmukaista 

Vaatimuksena voi olla myös esim. 

o Energiankulutus/energiatehokkuus, 

o Uusiomateriaalin osuus

o Uudelleenkäyttö, varaosat

o Pakkausmateriaali

o Ravinteiden sitominen, ravinteiden kierron ratkaisut

o Lämmön talteenotto

o Päästöt, hiilijalanjälki

o Tietyt raaka-aineet ja prosessit

o Kemikaalit ja niiden pitoisuudet
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Todentaminen ja 
tasapuolisuus tärkeää
- Tavoitteiden ja 

vaikuttavuuden seuranta
- Johdonmukaisuus 
- Tasapaino olennaisen ja 

yksityiskohtien välillä
- Viestintä



Linkkejä kriteeritietopankkeihin

o https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

o https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankk

i

o https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/

o Ajankohtaista hankintojen kehittämiseen liittyen

o https://vm.fi/hankinta-suomi

o www.hankintakeino.fi
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Hankinnat osana toimitusketjun hallintaa
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Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Toimittajasuhteen hallintaKILPAILUTUS

Yhteistyökeskeinen näkemys: 

• Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten
päämäärien saavuttamiseksi

• Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa

Spenditieto
Hankintalajien

co2-päästö

Sopimusehtojen
vaikuttavuus
CO2-päästöjen
vähentymisen
todentaminen



Yhteistyö on välttämätöntä
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Toimialoilla on keskeinen rooli tulevien tarpeiden määrittelyssä, markkinoiden kartoittamisessa ja sopimuksenaikaisessa 
yhteistyössä.

Hankinnan tavoitteita, vaatimuksia ja kriteereitä ei voi laadukkaasti määritellä ilman organisaation sisäistä yhteistyötä 

Eikä ymmärrystä markkinatilanteesta saada ilman ulkoista yhteistyötä

Tasapuolisuuden, avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutumisessa on viestintä ehdoton edellytys

Myös päätöksentekijät voi saada mukaan, kun muistaa

o suhteuttaa tulevan nykytilaan 

o konkretisoida potentiaalin/ vaikutukset pitkällä aikavälillä

o kuvata päätöksentekijöiden roolin prosessissa

o sopia seurannasta



Kannattaa keskittää voimavarat olennaiseen.

Huolehdi, että prosessi toimii organisaation 

sisällä.

Selvitä markkinoiden tilanne ja ennakoi, kun 

otat mukaan uusia tavoitteita tai vaatimuksia.

Seuraa tavoitteiden toteutumista.

Hyödynnä olemassa olevia työkaluja ja 

kriteerejä, kehitä osaamista ja pyydä apua, nyt 

sitä on tarjolla!

Muista tämä!
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Haluamme kuulla ajatuksiasi!

Palautekysely: https://www.lyyti.fi/questions/cb6ef30bb6


