
LUONNOS KOMMENTEILLE/21.10.2019 
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Versio: 21.10.2019 

VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTIEN SISÄLLYTTÄMINEN HANKINTAAN 
Ohjaavista dokumenteista on poimittu tähän hyviä esimerkkejä. Vastuullisuusnäkökohdat voi siis sisällyttää 
hankintaan valitsemalla alla esitetyistä vaihtoehdoista. On hyvä huomioida, että markkinatilanteet, hankinnan 
kohteet ja olosuhteet vaihtelevat alueittain. Hankintayksikön tulee tarkistaa ja asettaa aina itse kriteerien taso 
omien tavoitteiden ja markkinakartoituksen perusteella. Hankinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi voi 
määritellä muitakin vaatimuksia, vertailuperusteita tai sopimusehtoja. 

 

 

 

 

 

HANKINNAN KOHDE 

Tässä kuvaus tuotteista/palveluista, jota tuoteryhmäkortti voi pitää sisällään. 

Keskeiset vaikutukset 

• Keskeisiin vaikutuksiin on koostettu tuoteryhmän vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin, eliöihin ja talouteen. 
 

TAVOITTEET OHJAAVAT DOKUMENTIT 

Tähän on koottu tavoitteita, 
joihin tuoteryhmäkohtaisilla 
vaatimuksilla voidaan mm 
vastata. Tavoitteet on määritetty 
yhteisesti sairaanhoitopiirien 
kanssa. 
 
• Päästöjen vähentäminen ja 

energiatehokkuus 
• Kemikaalien ja haitallisten 

aineiden vähentäminen  
• PVC:n vähentäminen  
• Jätteiden vähentäminen ja 

kierrätys  
• Muiden 

ympäristövaikutusten 
vähentäminen  

• Sosiaalisen vastuun 
huomioiminen  

Tuoteryhmäkohtaiset ehdotukset hankinnan vaatimuksiksi ja 
vertailuperusteiksi perustuvat tässä osiossa mainittuihin dokumentteihin. 

Sairaanhoitopiirit voivat lisätä tähän myös omia sisäisiä dokumentteja, jotka 
ohjaavat kyseisiä hankintoja. 
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TURVALLISUUS/YMPÄRISTÖVASTUU/SOSIAALINEN VASTUU 

VAATIMUS TODENTAMINEN 

PERUSTASO 

Perustaso on suositus vähimmäisvaatimuksista. Osassa 
tuoteryhmäkorteista löytyy myös sopimusehtoja. 

Perustason kriteerit ovat:  

• vastuullisuuden kannalta merkittävimpiä,  
• helppoja käyttää ja todentaa, 
• tuotteiden saatavuus on yleensä hyviä.   

Kriteerien todentaminen 

Asetetut hankintakriteerit täytyy voida luotettavasti todentaa. 
Todentamisesta ja sen eri tasoista voi lukea lisää 
seuraavalta sivulta.  

EDELLÄKÄVIJÄTASO 

Hankinnan toteutus  

a) tiukemmin vaatimuksin  
b) markkinoita kannustavin vertailukriteerein 
c) kannustavin sopimusehdoin 

Hankintayksikkö voi halutessaan tähdätä myös perustasoa 
korkeammalle. Edelläkävijätasolla on kahden tyyppisiä 
kriteereitä:  

a) samoja kriteereitä kuin perustasolla, mutta 
tiukempia  

b) uusia kriteereitä, joita perustasolla ei vielä ole. 

Edelläkävijätason kriteerit  

• rajaavat markkinoita perustason kriteereitä enemmän 
ja vaativat siksi enemmän paneutumista ja aktiivista 
vuoropuhelua tarjoajien kanssa jo hankinnan 
suunnitteluvaiheessa markkinatilanteen 
kartoittamiseksi  

• voidaan asettaa toteutettaviksi sopimuskauden aikana. 
• sopivat hankkijoille, jotka haluavat hankkia parhaita 

markkinoilla olevia tuotteita. 

Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen 
vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, 
yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai 
innovatiivisiin ominaisuuksiin. Vertailuperusteiden on 
liityttävä hankinnan kohteeseen hankintalain joko 94 §:n tai 
106 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle 
rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava 
syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava 
vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan 
niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. 

Kriteerien todentaminen 

Asetetut hankintakriteerit täytyy voida luotettavasti todentaa. 
Todentamisesta ja sen eri tasoista voi lukea lisää 
seuraavalta sivulta. 
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TODENTAMINEN 

Asetettujen vaatimusten ja vertailuperusteiden todentaminen on julkisissa hankinnoissa tärkeää. Oikean 
todentamiskeinon esittäminen edellyttää vuoropuhelua tilaajan ja toimittajan välillä. Tarjoajan on annettava tietoa 
siitä, miten vaatimukset täyttyvät tarjousvaiheessa, sopimuksen tekovaiheessa ja sopimuksen aikaisessa 
seurannassa. Eri todentamiskeinoilla on eri uskottavuus aste, joka on kuvattu alla olevassa kuvassa. Mitä 
korkeammalla tasolla, sen suurempi uskottavuus todistuskeinolla on.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Toimittaja vakuutus: Toimittaja vakuuttaa, että vaatimus täyttyy esimerkiksi rastimalla ruutuun kyllä. 

2. Toimittajan kuvaus: Toimittaja kuvaa kirjallisesti, miten vaatimus täyttyy oman tietämyksen mukaan. 

3. Oma väittämä: Toimittaja antaa tietoa, jonka voi tarkistaa ilman pääsyä yrityksen liikesalaisuuksiin, esimerkiksi 
kansallisista tietokannoista, tuotetiedotteesta. Tähän kuuluu myös ISO 14021 standardin mukaiset Tyypin II 
ympäristömerkit, eli omat ympäristöväittämät. 

4. Kolmannen osapuolen todistus: Riippumaton kolmas osapuoli antaa kirjallisen vakuuden siitä, että kyseinen 
tuote, palvelu tai prosessi vastaa, tai on parempi kuin, toivottu vaatimustaso. 

5. Akkreditoidun kolmannen osapuolen todistus: Akkreditoitu riippumaton osapuoli vakuuttaa kirjallisesti, että 
kyseinen tuote, palvelu tai prosessi vastaa, tai on parempi kuin, toivottu vaatimustaso. Akkreditoitu 3. osapuolen 
todistus voi koskea joko tuotetta tai organisaation laatujärjestelmää. 

Todentamisen kustannukset toimittajalle vaihtelevat. Myös todistusten saamisen helppous tuotantoketjussa 
vaihtelee, myös yrityksen koon mukaan. Todentamisvaatimus on hyvä asettaa kyseisen laatukriteerin tärkeyden 
mukaan. 
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