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Monetra pähkinänkuoressa

▪ Tarjoaa talous- ja henkilöstöpalveluita sekä muita hallinnon tukipalveluita

▪ Juuret Oulussa, vuoden 2019 alusta toimintaa valtakunnallisesti 11 maakunnan 
alueella

▪ In-house-toimija, omistajina kunnat, kuntayhtymät ja näiden yhtiöt

▪ Liikevaihto vuonna 2021 noin 74 M €

▪ Monetrassa työskentelee noin 1 200 moniosaajaa

▪ Hankintapalvelut toimii hankintalain 4 §:n 12 kohdan mukaisena 
yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa asiakkailleen palvelu- ja 
tavarahankintoja

▪ Sopimuksia noin 400 kpl

▪ Toimittajia noin 240 kpl

▪ Sopimusten arvo noin 55 m€/v

▪ 12 hankinta-asiantuntijaa ja 2 hankintalakimiestä



Taustaa hankinnalle

▪ Kriteerien käyttö toteutettiin ”Pesu- ja siivousaineet” –hankinnassa 10.6-
16.8.2021

▪ Sopimuskausi 1.10.2021-30.9.2023 (ja 1+1 optiot)

▪ Hankinnan arvo oli noin 4 m€

▪ Hankinta muodostui seuraavista ryhmistä:

1. Instrumenttikoneiden pesuaineet 

2. Astianpesukoneiden pesuaineet, uuninpesuaineet sekä 
vaununpesukoneiden pesuaineet 

3. Henkilöhygienian tuotteet  

4. Yleispesuaineet 

5. Lattianhoitotuotteet

6. Muut tuotteet (mm. käsisaippuat)

7. Koneellinen endoskooppien pesu



Kriteerien käyttö 1/2

Pakolliset ympäristökriteerit kaikille ryhmille:

▪ Tuotteet eivät saa sisältää:

▪ SVHC-aineita: aineet, jotka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi 
(Substances of very high concern) ja löytyvät kandidaattilistalta.

▪ CMR-aineita: Aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia 
tai lisääntymismyrkyllisiä.

▪ PBT/vPvB-aineita: Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB) 
REACH-asetuksen liitteen XIII mukaan sekä aineet, joita ei ole tutkittu 
vielä, mutta jotka täyttävät nämä kriteerit.

▪ Hormonitoimintaa häiritseviä aineita: Aineet, joita pidetään 
potentiaalisina hormonitoimintaa häiritsevinä yhdisteinä EU komission 
prioriteettilistalla kategoriassa 1 ja 2 tai EU komission tulevilla 
prioriteettilistoilla.

▪ Vaatimukset eivät koske desinfioivia tuotteita (täydellinen tai osittainen 
desinfiointi), putken/viemärinavaajia ym. erikoispuhdistukseen 
tarkoitettuja tuotteita.



Kriteerien käyttö 2/2

▪ Pakollisten kriteerien lisäksi käytössä oli laatupisteytys ryhmissä 
”Astianpesukoneiden pesuaineet, uuninpesuaineet sekä 
vaununpesukoneiden pesuaineet”, ”Henkilöhygienian tuotteet”, 
”Yleispesuaineet” ja ”Muut tuotteet”

▪ Laatupisteytys rakentui siten, että eniten ympäristömerkittyjä tai 
ympäristömerkinnän kriteerit täyttäviä tuotteita ryhmäkohtaisesti 
tarjonnut tarjoaja sai laadun maksimipisteet 20 pistettä.
▪ Muut laskettiin kaavalla ”(tarjottu arvo/suurin annettu arvo) * 20”

▪ Hankintayksikkö määritteli tuoterivit, joille pyydettiin ensisijaisesti 
tarjoamaan ko. kriteerit täyttävä vaihtoehto.

▪ Poikkeus: astianpesukoneiden pesuaineissa hankintayksikkö 
määritteli KAIKKI ne rivit, joihin oli tarjottava ko. kriteerit täyttävä 
tuote. Jos ei kyennyt tarjoamaan kaikkia pyydettyjä rivejä, sai 
tarjoaja laatupisteitä nolla (0).

▪ Henkilöhygienian tuotteissa tuotteiden hankintayksikkö määritteli 
mitkä tuotteet tuli tarjota hajusteettomina ja väriaineettomina



Vaatimusten täyttymisen 
varmentaminen

▪Hankintayksikkö pidättää oikeuden tarkistaa 
ympäristökriteereiden vaatimuksen täyttymisen 
koska tahansa hankintamenettelyn tai 
sopimuskauden aikana.

▪ Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa 
tarjoajan hylkäämiseen tai sopimuskauden aikana 
sopimuksen purkamiseen.

▪ Varmentaminen tapahtuu lupanumeroiden 
perusteella



Lopputulos

▪ Ympäristömerkittyjen sopimustuotteiden määrä 
kasvoi verrattuna edelliseen hankintasopimukseen.

▪ Pisteytyksen ansiosta hinnaltaan halvin tarjoaja ei 
aina valikoitunut ryhmittäin voittajaksi, vaan se 
joka pystyi tarjoamaan eniten ympäristökriteerit 
täyttäviä vaihtoehtoja.

▪ Tavoitteena on, että kriteerejä ja vaatimuksia 
kehitetään edelleen seuraavalle 
hankintakierrokselle.



Ostojen toteuma

▪ Kahdestakymmenestä myydyimmästä 
sopimustuotteesta yhdeksäntoista on 
ympäristömerkittyjä tai ko. kriteerit täyttäviä 
(seuranta 10/2021-4/2022)

→Osoittaa sen, että laadittu kriteeristö toimi ja 
ympäristöystävällisillä tuotteilla on hyvät ja 
kilpailukykyiset hinnat verrattuna ”perustuotteisiin”.



Kiitos mielenkiinnostanne!

Lisätietoja: hankintapalvelut@monetra.fi
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