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Mitä on kiertotalous?

Lineaarisesta taloudesta kohti kiertotaloutta.

Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi ja materiaalit ja niiden arvo säilyvät 

kierrossa mahdollisimman pitkään. Jätettä ei synny. Materiaaleille ja tuotteille luodaan arvoa 

myös palveluilla ja älykkyydellä. 

Kuva: Sitra
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muassa



Kiertotalouden

liiketoimintamallit

• Tuote palveluna

• Jakamisalustat, vuokraus, lainaus

• Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet

• Resurssitehokkuus, kierrätys ja sivuvirtojen ja 

hävikin hyödyntäminen.

• Käyttöiän pidentäminen; korjaus, kierrätys, 
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Miksi kiertotalous on 

tärkeä näkökulma ICT 

hankinnoissa?
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Elektroniikkajätteen määrä on yksi nopeimmin 

kasvavista jätelajeista maailmassa.

• Elektroniikkaromua syntyy vuosittain noin  

53,6 Mt /vuosi 

• 7,3 kg / hlö / vuosi

Globaalisti vain noin 17 % tästä jätemäärästä 

kerätään talteen ja kierrätetään (Euroopassa ~42,5

%).

-> Talteen otetaan lähinnä alumiinia ja kuparia, 

monet niukat materiaalit jäävät hyödyntämättä.

Yli 80 % jätteestä ei dokumentoida 

- > päätyy kehittyviin maihin, joissa 

jätehuoltojärjestelmät kehittymättömiä tai puutteellisia 

- - > saastumista ja terveyshaittoja  

Lähde ja kuva: Global E-waste monitor 2020



Näkymätön jäte

• Älypuhelin painaa noin 200 grammaa, sen 

tuotannosta syntyy yli 80 kg jätettä.

• Kannettava tietokone puolestaan painaa noin 

3kg, mutta sen tuotantovaiheessa syntyy 

jätettä noin 

1200 kg.

• Jätettä syntyy esim. materiaalien louhinnasta, 

rikastamisesta ja tuotantoprosesseista.

• Raaka-aineet tulee saada kiertoon ja 

tuotteiden käyttöikää pidentää!

16.12.2021 Lähteet: https://www.avfallsverige.se/osynligtavfall/6



Mitä kiertotalous tarkoittaa ICT 

laitteiden kohdalla?

1. Kiertotalouden mahdollistava tuotesuunnittelu

• Kierrätettävyyden ja pidemmän käyttöiän

mahdollistaminen

2. Kiertotalouden mukainen tuotanto

• Kierrätettyjen/uusiomateriaalien hyödyntäminen

valmistusprosesseissa

• Vanhojen laitteiden hyödyntäminen uusien laitteiden

valmistuksessa

• Teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen

3. Jätteiden kierrätys, arvokkaiden materiaalien

talteenotto

4. Käyttöiän pidentämisen palvelut

• Laitteiden uudelleenmyynti, päivitys ja 

korjauspalvelut
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Hankintoja tekevien rooli –

• Kysyntä ohjaa tuotantoa.

• Toimittajia kiinnostaa, mitä isot hankkijat

haluavat.

• Viesti toimittajille omista tavoitteista - > 

markkinavuoropuhelu
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Mitä voimme tehdä?  

1. Pidennä käyttöikää!!! 

• Harkitse laitteiden liisaukseen siirtymistä

- näin varmistat että laite palautuu kiertoon, eikä

unohdu varastoon. 

• Kysy, onko esim akut vaihdettavissa tai laite muuten

korjattavissa. 

• Milloin laitteella on vielä uudelleenkäyttöikää jäljellä? –

Mikä on oikea hetki myydä eteenpäin?

• Ympäristöä kuormittavin ICT laite on varastossa

seisova laite. 

• Lisää käytettyjen laitteiden hankinta tuotevalikoimaan.

2. Käytä hankinnassa vastuullisuuskriteereitä.

3. Seuraa niiden toteutumista myös

sopimuskaudella.
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Vastuullinen laitehankinta, uusiolaitteita yläkoululaisille – Case Forssa

Taustatiedot

Hankkija: Forssan kaupunki

Hankinnan kohde: Kannettavien tietokoneiden hankinta

Hankinnan vaikutus: Forssan yläkoulun luokkien 7.-9. luokkien oppilasmäärä on 250.

Taustaa
Kyseessä oli ensimmäinen julkisella sektorilla järjestetty uusiolaitteiden kilpailutus Suomessa. Jokaiselle yläkoulun oppilaalle
tarvittiin kannettava tietokone, ja ratkaisuksi haettiin taloudellista ja ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa kuin hankkia 
uudet kannettavat tietokoneet.

Hankinnan tavoite: Hankinnalla tavoiteltiin kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta): Forssan kaupunki, hankintatoimi,

ICT-asiantuntija, järjestelmäasiantuntija.

Hankintaprosessi:

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/vastuullinen-laitehankinta-uusiolaitteita-ylakoululaisille-case-forssa 



Vastuullisuuskriteereitä löytyy

Muista markkinavuoropuhelu! 

Motivan tietopankissa: monitoimilaitteet, kopiokoneet, 

tulostimet

https://www.motiva.fi/files/18160/Monitoimilaitteet_kopiok

oneet_ja_tulostimet_-

_Ohje_ymparistokriteereista_julkisissa_hankinnoissa_-

_versio_4.12.2020.pdf

EU GPP kriteerit; tietokoneet, monitorit, taulutietokoneet ja 

älypuhelimet

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/comput

ers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-FI-TRA-

00.pdf

TCO sertifiointi: https://tcocertified.com/step-by-step-

guide-for-purchasers/

Energy star: 

https://www.energystar.gov/products/office_equipment

/computers
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https://www.motiva.fi/files/18160/Monitoimilaitteet_kopiokoneet_ja_tulostimet_-_Ohje_ymparistokriteereista_julkisissa_hankinnoissa_-_versio_4.12.2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-FI-TRA-00.pdf
https://tcocertified.com/step-by-step-guide-for-purchasers/
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/computers


TCO kriteereissä huomioidaan

kiertotalousnäkökulmia

Product lifetime extension*

● Product durability: drop and temperature resistance

● Battery life and replaceability

● Availability of replacement parts and service manuals

● Secure data removal

● Standardized connectors

Manufacturing phase

Reduction of hazardous substances

● Reduction or elimination of hazardous substances including heavy 

metals (beyond RoHS)

● Only flame retardants and plasticizers independently verified as 

safer are accepted

Material recovery

● Take-back options for discarded products

● All packaging must be recyclable
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Ympäristömerkkien

vaatiminen

•Uuden hankintalain lähtökohta on, että 

hankintayksiköt voivat edellyttää 

kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta 

tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä.

•Aiemmin hankintalaki mahdollisti 

ainoastaan ympäristömerkkien taustalla 

olevien kriteerien vaatimisen ja toivotun 

ympäristömerkin perään piti lisätä 

ilmaisu ”tai vastaava”. Uuden lain mukaan 

hankintayksikkö voi vaatia tiettyä 

merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan 

kohde vastaa ympäristöominaisuuksia.

•Tiettyä merkintää voit käyttää 

vähimmäisvaatimuksena tai 

vertailuperusteena
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