
Vähähiiliset julkiset 
hankinnat 
-webinaarisarja, osa III 

Perjantai 9.10.2020 klo 9.00-10.30
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Eteneminen

• Webinaari tallennetaan jälkikäteen katsottavaksi ja 
jaettavaksi.

• Esitysmateriaali tallennetaan KEINOn verkkosivuille 
ja jaetaan osallistujille webinaarin jälkeen.

• Kysymyksiä voitte kirjoittaa chattiin ja nostamme 
niitä sitten webinaarin lopussa.

• Pidättehän mikkinne mykistettynä.

• Mahdollisista teknisistä ongelmista voi laittaa viestiä 
chattiin. 
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Webinaarisarjan osiot: 
Miten hankkia vähähiilisesti?

I. Johdanto vähähiilisiin 

hankintoihin, hankintojen 

hiilijalanjälki ja muut 

ympäristövaikutukset sekä 

hankinnat keinona 

saavuttaa strategiset 

tavoitteet

o Tiistai 2.6.2020 

klo 9.00-10.15.

II. Lainsäädäntö, 

laskurien 

hyödyntäminen ja 

esimerkit

o Perjantai 11.9.2020

klo 9-10.30

III. Hankinnan 

suunnittelu, toteutus, 

seuranta ja arviointi

o Perjantai 9.10.2020 

klo 9-10.30
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Osan III sisältö

9.00 Webinaarin avaus
Elina Muurimäki, Motiva Oy

Hankinnan suunnittelu ja toteutus:
Markkinavuoropuhelun rooli
Liisa Lehtomäki, Hansel Oy

Esimerkki toteutuneesta markkinavuoropuhelusta:

Case Päästöttömät työmaat
Liisa Taskila, Helsingin kaupunki

Hankinnan seuranta ja arviointi:
Hankintasopimus
Olli Jylhä, Kuntaliitto ry

Hankintojen strategisuuden arviointi, seuranta ja tiedolla johtaminen HanSa-
järjestelmän avulla
Veera Lavikkala, Espoon kaupunki

10.20 Yhteenveto
10.30 Tilaisuus päättyy
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Webinaarisarjan tavoite

✓Hankinta-asiantuntijoiden osaaminen ja ymmärrys vähähiilisten 

hankintojen toteuttamisesta kasvaa.

✓Hankinta-asiantuntijat tunnistava hankinnat, joilla on suurin 

merkitys vähähiilisyyden edistämisessä ja millä toimenpiteillä on 

vaikuttavuutta.

✓Hankinta-asiantuntijat osaavat etsiä ratkaisuja ja vinkkejä eri 

lähteistä ja hyödyntää muita asiantuntijoita hankinnan 

valmistelussa. 
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Markkinavuoropuhelun 
rooli

Liisa Lehtomäki, Hansel Oy

23.10.2020 Esityksen tekijä 6



Käsitteitä

Markkinakartoituksella 

tarkoitetaan yleisesti kaikkea 

sitä markkinoilla olevan tiedon 

selvittämistä, jota 

hankintayksikön on mahdollista 

saada ja hyödyntää hankintaa 

suunnitellessaan ja 

valmistellessaan.
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Markkinavuoropuhelu

tarkoittaa markkinoiden 

kartoittamiseksi järjestettäviä 

tapaamisia potentiaalisten 

tarjoajien kanssa sekä hankinta-

asiakirjojen tai muun 

materiaalin 

kommentointikierrosta 

tarjoajien kanssa.

Tietopyyntö tarkoittaa 

potentiaalisille tarjoajille 

lähetettävää vapaamuotoista 

kirjallista kyselyä, jossa 

hankintayksikkö pyytää 

kirjallisesti lisätietoja 

tarjouspyynnön 

valmistelemiseksi ja hankinnan 

toteuttamiseksi.



Markkinoiden kartoittaminen osana 
hankinnan suunnittelua ja valmistelua

o Hankintayksikön on hyvä olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa markkinoilla toimivien yritysten 

kanssa.

→Teknologian kehityksen ja oman toimialan kehityksen seuraaminen ja verkostoituminen on 

tärkeää ilman konkreettista hankintatarvettakin.

o Kun hankinnan toteuttamisen aika lähestyy, on tärkeää kerätä markkinoilta tietoa erilaisista 

mahdollisuuksista hankintatarpeen täyttämiseksi.

→Hankintayksikön ei tarvitse keksiä kaikkea itse, vaan se voi viestiä omista tarpeistaan.

→Yritykset voivat kertoa omasta osaamisestaan, kokemuksestaan ja ratkaisuistaan.

o Hyvissä ajoin aloitettu markkinavuoropuhelu on tärkeää hankintojen onnistumisen kannalta.

o Hankinnan kohde ja sen määrittelyn valmius ratkaisevat, millainen markkinakartoitus ja 

markkinavuoropuhelu on järkevää ja tehokkainta toteuttaa.
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Mikä tarkoitus?

o Tarkoituksena on lisätä hankintayksikön markkinatuntemusta ja antaa hankintayksikölle 
mahdollisimman objektiivinen käsitys siitä: 

o miten hankinnan kohde kannattaisi tarjouspyynnössä määritellä ja rajata, 

o mitä vaatimuksia voidaan asettaa hankinta-asiakirjoissa tarjoajille ja hankinnan kohteelle sekä 
tarjousten tekemiselle, 

o mitä hankintamenettelyä tai hankintamallia kannattaa käyttää

o minkälaisia hinnoittelumekanismeja tietyllä alalla esiintyy, millaisia vertailuperusteita (hintaa vai 
hinta-laatusuhdetta) kannattaa käyttää ja

o minkälaisia sopimusehtoja alalla käytetään

o Markkinoilta saatava informaatio voi tukea uusia, innovatiivisia hankintoja -> uusi ratkaisu/tapa 

o Markkinavuoropuhelulla voidaan selvittää, 

o kykenevätkö tarjoajat täyttämään hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset 

o ovatko määrittelyt kohtuullisia, selkeitä ja yksiselitteisiä ja tuottavatko ne vertailukelpoisia tarjouksia.

o Markkinavuoropuhelulla voidaan osallistaa tarjoajia ideoimaan uusia ratkaisuja ja kehittämään 
vastuullisempia tuotteita ja palveluja.
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Markkinavuoropuhelu

o Hankintayksikkö julkaisee HILMA-portaalissa EU-hankinnasta tai Liitteen E mukaisista palveluista 

ennakkoilmoituksen tai kansallisesta hankinnasta kansallisen ennakkoilmoituksen 

JA 

o Hankintayksikkö pyytää tarjoajia ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun 

ja tulevaan hankintaan

o Informaatiotilaisuudet ja yrityskohtaiset tapaamiset

o Asiakirjojen kommentointikierros ennen tarjouspyynnön julkaisemista

o Tietopyynnöt ja niiden vastaukset
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Muista tarjoajien tasapuolinen 
ja syrjimätön kohtelu



Ideoita vähähiilisiin hankintoihin

Markkinakartoitus

o Aktiivinen toimialan seuraaminen

o Muiden hankintayksiköiden 

benchmarkkaus

o Kansainväliset lähteet?

o Uudet tuotteet ja palvelut

o Vähähiilisyyteen liittyvät innovaatiot?
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Markkinavuoropuhelu

o Täsmäkysymykset: Miten tällä hankinnalla 

voidaan edistää vähähiilisyyden tavoitetta?

o Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

o Osaaminen tietyn tyyppisen palvelun 

tuottamisesta tai suunnittelusta

o Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset

o Mikä on vähähiilinen/vähähiilisin tuote tai 

palvelu useasta vaihtoehdosta 

(energiatehokas, materiaalitehokas vai muu)

o Pisteytettävät vaatimukset vertailuperusteeksi

o Vaatimukset, joita kaikki eivät täytä?

o Seuranta sopimuskaudella?



Kartoituksesta tarjouksen julkaisuun

o Tietopyyntövaiheen päättymisestä ei usein ilmoiteta erikseen tietopyyntöön vastanneille

o On kuitenkin kohteliasta kertoa tietopyyntöön vastanneille, että tarjouspyyntö on julkaistu

o Muista erityisesti tarjoajien tasapuolinen kohtelu

o Kukaan ei saa enemmän informaatiota kuin toinen

o Ketään ei syrjitä tai suosita

o Hankintayksikkö esittää lopulliset kantansa tarjouspyynnössä, jonka mukaan tarjoukset tehdään.

o Kun laadit tarjouspyyntöä, ota huomioon saamasi vastaukset ja muokkaa vaatimuksia, ehtoja, 
vertailuperusteita, hinnoittelulomaketta jne. niiden perusteella tai järjestä tarvittaessa 
lisäkysymyskierros tai valitse neuvottelumenettely. 

o Hankintalaki mahdollistaa näin kilpailutukset, joissa hankintayksikkö kuuntelee tarjoajakenttää! 

o Mahdollisuus markkinavuoropuheluun on edellytys onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.
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Lisätietoa

o Uusi KEINO:n opas markkinakartoitusten ja –vuoropuhelujen toteuttamisesta

o Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: 

Markkinakartoitus Hankinnat.fi-sivulla

Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Hankinnat.fi-sivulla

o Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: 

Vaasan yliopiston julkaisu: Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet (PDF)

o Ruotsin Upphandlingsmyndigheten:

Upphandlingsmyndigheten: Marknadsanalys (ruotsiksi)

Upphandlingsmyndigheten: Request for information (RFI) och extern remiss (ruotsiksi)

o
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https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/suunnittelu-ja-valmistelu/markkinakartoitus
https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/suunnittelu-ja-valmistelu/tarjoajan-osallistuminen-hankinnan-valmisteluun
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7786/978-952-476-843-6.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/dialog/marknadsanalys/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/dialog/request-for-information-rfi/


MARKKINAVUOROPUHELU:
PÄÄSTÖTÖN 
INFRATYÖMAA

Liisa Taskila

Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennuttaminen-palvelu
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Kutsu

markkinavuoropuheluun 

julkaistiin hilmassa,

lisäksi kutsu 

sähköpostilla

urakoitsijoille



Markkinavuoropuhelun 

tavoitteet
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Kerrottiin konkreettisesti:

• Miksi kaupungeissa halutaan päästöttömiä 

työmaakoneita

• Mistä päästöistä puhutaan

• Miten Oslossa on toimittu ja muita esimerkkejä

• Millaiset kriteerit Helsinki on valmistellut

• Miten edetään
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Avattiin käsitteitä:

• Päästötön työmaa tarkoittaa, että työmaakoneiden 

käyttövoimana on käytännössä sähkö. 

• Sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, 

jolloin kulutettu sähkö voidaan laskea hiilidioksidin osalta 

päästöttömäksi, kun ei huomioida elinkaaren päästöjä. 

• Sähköllä toimiva kone ei tuota lähipäästöjä ja on 

huomattavasti hiljaisempi. 
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Hankinnan kohteen vaatimukset: 

V 1 Kaikki työmaakoneet ovat 

täysin sähköisiä

V 2 Pisteytetään koneryhmittäin käytettävien sähköisten 

koneiden osuuden mukaan:

Esim. painotus:

• Kaivinkoneet painoarvo 50 %

• Louhintakalusto 20 %

• Jyrät 20 %

• Pienkoneet 10 %

Esim. maksimipisteet ovat 10 ja

• 2 kolmesta kaivinkoneesta on sähköisiä = 2/3 *0,5*10 =3,33

• Puolet louhintakalustosta on sähköisiä = ½*0,2*10 = 1

• Jyrät ovat kaikki sähköisiä = 1*0,2*10 =2

• Muut laitteet ovat kaikki sähköisiä = 1 piste

YHTEENSÄ = 7,33 pistettä
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Työmaiden sähkön ja raskaan kuljetuskaluston vaatimukset:

V1 V2 Työkoneiden tulee täyttää vähintään STAGE IV luokan 

vaatimukset ja käyttää fossiilivapaita polttoaineita

-Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu sähkö 

-Raskaan kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään EURO VI luokan päästövaatimukset ja käyttää 

fossiilivapaita polttoaineita

-Lämmitys toteutetaan fossiilivapaasti uusiutuvalla sähköllä, biopolttoaineilla, biokaasulla tai 

uusiutuvalla tuotetulla kaukolämmöllä

Rakentamistyömaan kuljetusten tulee toteutua fossiilivapaana. Tässä yhteydessä fossiilivapaus 

määritellään siten, että kaikkien työmaakuljetusten tulee olla joko sähköisiä tai niiden käyttämän 

polttoaineen tulee täyttää EU direktiivin (2019/1161) Clean Vehicles Directive vaatimukset sillä 

lisäyksellä, että polttoaine ei saa olla fossiilista alkuperää ja uusiutuvaksi dieseliksi hyväksytään 

19540 standardin mukainen HVO. Muita polttoaineita ovat biometaani ja etanoli (esim. ED95).

Sähkö alkuperästä tulee esittää todistus. 

Lämmitys toteutetaan fossiilivapaasti uusiutuvalla sähköllä, biopolttoaineilla, biokaasulla tai 

uusiutuvalla tuotetulla kaukolämmöllä8.12.2019 Jari Viinanen 20
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V1 Todentaminen: 

- Sähkö alkuperästä tulee esittää todistus.

-Urakoitsijan tulee esittää kalustoluettelo 

tilaajalle ennen sopimuksen tekoa

-Pyydettäessä raportointi polttoaineen 

hankintatiedoista. 

V2 Todentaminen: 

-Sähkö alkuperästä tulee esittää todistus.

-Polttoaineen seuranta tilaajan esittämään 

seurantajärjestelmään

-Urakoitsijan tulee esittää kalustoluettelo 

tilaajalle ennen sopimuksen tekoa, missä on 

ilmoitettu urakassa käytettävän kaluston päästö-

luokat.

-Pyydettäessä raportointi polttoaineen 

hankintatiedoista. 

-Pyydettäessä todistus, että työkoneiden ja 

kuljetuskaluston päästöjen puhdistuslaitteisto on 

EURO ja STAGE –luokan mukaisessa kunnossa.



Yhteenveto
• Markkinavuoropuheluun osallistui 8 urakoitsijoita

• 7 urakoitsijaa osallistuivat kahdenkeskisiin keskusteluihin

• Urakoitsijat olivat yksimielisiä siitä, että ala kehittyy kohti päästötöntä 

työmaata

• Urakoitsijat olivat tyytyväisiä, että tilaaja asettaa vaatimuksia

• Osa urakoitsijoista oli käynyt Oslossa tutustumassa päästöttömään 

työmaahan

• Urakoitsijat kertoivat, että sähköisiä työkoneita on huonosti saatavilla ja niiden 

hinnat ovat 3-kertaiset normaalikoneeseen verrattuna

• Pk-yritykset olivat huolissaan mahdollisuuksistaan tarjota, kun koneita ei voi 

ostaa varastoon
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Miten markkinavuoropuhelut 
vaikuttivat vaatimuksiin:
• Pisteytys koneryhmittäin poistettiin, koska isoja koneita huonosti saatavilla
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Mitä saatiin?

Onnistunut tarjouskilpailu

• 7 tarjousta, joista 5 urakoitsijaa tarjosi sähköisiä koneita

• Kolme urakoitsijaa tarjosi 5kpl sähköisiä koneita

• Voittanut urakoitsija tarjosi 4kpl sähköisiä koneita:

3kpl Kramer 5055e pyöräkuormaaja

1kpl JCB 19C-1 ETEC Kaivinkone

Varmuus ehdotettujen minimikriteerien käytölle 

vähäpäästöisillä työmailla ja lopullinen viilaus 

päästöttömän työmaan kriteereille
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Markkinavuoropuhelu oli hyödyllinen 
keskustelun kannalta, mutta 
saatiinko siitä konkreettista hyötyä? 

Vielä(kään) ei tiedetä, mitkä ovat 
päästöttömän työmaan oikeat 
kustannusvaikutukset.
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Hankintasopimus

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Hankinta-asiantuntija Olli Jylhä
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Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa 

säännöksissä tarkoitetaan: 

hankintasopimuksella kirjallista sopimusta, joka 

on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja 

yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka 

tarkoituksena on rakennusurakan 

toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun 

suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan

Hankintalaki 4 §

28

Hankintasopimuksen 
määritelmä



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

o Sopimussuhteen käsikirjoitus

o Sopimuksesta ilmenee sopimuskumppaneiden oikeudet ja velvoitteet

o Lakikirja ongelmatilanteessa

o Hankintalaki ei pääsääntöisesti koske sopimusaikaa

o Myös julkisen puolen sopimuksiin sovelletaan sopimusoikeudellisia periaatteita

o Jos kirjallista sopimusta ei ole, mistään ei voi todentaa mitä asiasta on sovittu

o Riskienhallinnan väline

→Suositus: tee sopimus kunnolla vaikka toisena osapuolena olisikin ”vanha tuttu”

Sopimuksen merkitys
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Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Sopimuksen aikajana

30

Valmistelu

Tarjouspyyntö

Sopimuksen 
allekirjoitus

Sopimuskausi 

Mahdolliset optiot 
käyttöön

Uuden 
kilpailutuksen 

valmistelu

Sopimuskausi

loppuu

Yksittäiset 
ostojen 

sopimukset

Takuut yms. 
velvoitteet 



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

o Hankintalain 68 § määritellään että EU-hankintojen tarjouspyynnössä tai sen liitteissä on oltava 

keskeiset sopimusehdot

→Tarjouspyyntöön liitteeksi on suositeltavaa lisätä sopimusluonnos

o Sopimuksessa tulee olla sopimuksen kohteen kannalta merkittävät asiat

→Jokapäiväistä toimintaa ei (yleensä) määritellä sopimuskirjauksilla

o Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksellä on iso merkitys riitatilanteiden käsittelyssä

o Melkein aina sopimus on syytä sitoa yleisiin sopimusehtoihin

Sopimusehdot
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Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

o Hankintalain 136 § joka koskee EU-hankintoja sekä kynnysarvot ylittäviä sote- ja muita erityisiä 

palveluhankintoja ja käyttöoikeussopimuksia

o Sopimuskaudella ei saa tehdä olennaisia sopimusmuutoksia ilman uutta hankintamenettelyä

o Oikeuskäytännöstä johdettavissa että sopimusmuutokset rajoitettuja myös kansallisissa 

hankinnoissa

Sopimusmuutokset

26.1.201932



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

oOlennainen ainakin jos:

1. Muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, potentiaalisesti mukaan myös muita kuin jo 

tarjonneet muiden kuin alun perin valittujen ehdokkaiden osallistumisen 

menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymisen tai 

jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia;

2. Sopimuksesta tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi 

sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa 

ei ollut määritetty;

3. Muutos laajentaa sopimuksen soveltamisalaa huomattavasti;

4. Sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt 

sopimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla.

Olennainen muutos
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Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

o Nyrkkisääntö: mitä isompi sopimus euromääräisesti, sen tarkempi seuranta

o Sopimuskauden alussa tapaamisia syytä järjestää tiheämmällä välillä. Kaikissa merkittävissä 

sopimuksissa järkevää tavata toimijat vähintään vuosittain. 

o Tilaajan kannattaa määritellä kokouskutsussa mitä asioita käsitellään (agendalista) sekä mitä 

raportteja tuottajan tulee tapaamisessa esittää. 

o Raporteista/ voi määritellä sopimusehdolla (”tulee toimittaa vuosittain…”)

o Hiilijalanjäljen kohdalla seurannassa on syytä todentaa esim. se että annetut lupaukset on 

pystytty täyttämään

o Sopimukseen voidaan määritellä erilaisia sanktioita ja porkkanoita

Sopimuskauden seuranta
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Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

o Esimerkki 1, yleinen tarkastusoikeus:

o Hankintayksiköllä tai määräämällä kolmannella riippumattomalla taholla on kustannuksellaan oikeus 
sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Toimittajalle asetettujen ympäristö-/sosiaalista vastuuta 
koskevien sopimusehtojen noudattamista sekä raportoida havaitsemistaan tuloksista. 

o Esimerkki 2, erityinen tarkastusoikeus:

o Ovatko toimitetut tuotteet täyttäneet sopimuksen kohdassa x.x/liitteen Z kohdassa olevat 
enimmäispäästöjä koskevat vaatimukset?

o Esimerkki 3, raportointivelvollisuuden sisällön määrittely:

o Onko toimittaja sopimuskaudella kyennyt vähentämään tuotteesta/palvelusta syntyviä päästöjä? 
Jos kyllä, miten tässä on edistytty?

o Jos kyse on puitesopimuksesta, onko sopimuskauden aikana toimittajan myynti kohdistunut 
vähäpäästöisempiin tuotteisiin (esim. autot)?

Sopimuskauden seuranta

35
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Yhteenveto

• Hankintasopimus on tärkein 

sopimuskautta ohjaava dokumentti

• Hankintayksikön tulee jo 

kilpailuttamisvaiheessa ilmoittaa 

hankinnan keskeiset sopimusehdot sekä 

tarkastusoikeutta ja raportointi-

vaatimusten sisältöä koskevat seikat

• Käytännön järjestelyistä voidaan sopia 

sopimuskauden aikana 

• Hiilijalanjäljen mittaamisesta ja 

tavoitteista voidaan kirjata sopimukseen 



Tiedolla johtaminen 

hankintojen 

vaikuttavuudessa - HanSa

Keinon vähähiiliset hankinnat osa 3

Veera Lavikkala, Espoon kaupunki

9.10.2020



Sisältö:

38

1. 2. 3.

Vaikuttavuus 

Espoossa

JärjestelmätukiStrategisten tavoitteiden 

kytkeminen hankintoihin



Vaikuttavuus Espoossa



Espoon kaupungin arvot 

• Taloudellinen kestävyys

• Ekologinen kestävyys

• Sosiaalinen kestävyys

• Kulttuurinen kestävyys

• Yritysvaikutukset

– Pk-yritysten osallistumismahdollisuus

– Yritysten kasvu

– Investoinnit

• Työllisyysvaikutukset

– Työllisyys- ja työttömyysaste

– nuorten ja maahanmuuttajien työllisyys ja muut 
työllisyysvaikutukset

• Edelläkävijyys sekä asukas- ja asiakaslähtöisyys

– Uudet innovaatiot

– Osallisuus

– Palveluiden vaikuttavuus 

– Vaikutukset loppukäyttäjään
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Strategisten tavoitteiden 

kytkeminen hankintoihin



23.10.2020 [Etunimi Sukunimi]

Strategisten tavoitteiden huomioiminen

Espoo Tarina

→ Valtuusto-
kauden tavoitteet

Toimialan tarina

→ Palvelujen 
järjestämien 
periaatteet

Tulosyksikön palvelujen 
järjestämisen suunnitelma 

→ Kategoriajohtaminen, 
tavoitteet hankinnoille

Tietyn hankinnan 
tavoitteet



9.6.2020

Hankintatoimen prosessit

Toimittajahallinta 

B. 

Sovi yhteistyön 

periaatteet

C. 

Valmistele

D. 

Sitouta/

Tee yhdessä

E. 

Varmista &

seuraa

F. 

Päätä 

toimittajasuhde

0. 

Kysyntäkuvasta 

Tarpeeseen

2. 

Työmääräyksestä 

Kilpailutukseen

3. 

Kilpailutuksesta 

Sopimukseen

Kilpailutus 

4: Allekirjoitettu sopimus

A: Uuden toimittajan tiedot

4. 

Sopimuksesta Oston 

Aloitukseen

Sopimuskauden aikainen toiminta

5. 

Käytä sopimusta

6.

Lopeta ostaminen F. Päättynyt sopimus

0. Uusi hankintapyyntö

Sopimuksen elinkaaren hallinta

Kehitä, ohjaa, valvo

Tunnista 

mahdollisuudet

Huomioi hankinnassa

1. 

Tarpeesta 

Työmääräykseen

A

Käynnistä 

toimittajasuhde



Järjestelmätuki
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HanSa

Hankintojen
hallinta

Sopimusten
hallinta

Toimittajien
hallinta

Mitä HanSa mahdollistaa

Toimialani

hankinnat

Hankintasalkku

Toimialojen johto ja 

asiantuntijat

Hankintakeskuksen 

johto

Hankintakeskuksen 

asiantuntijat
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Hankinnan tiedot ja hankintadokumentit
Tiedot, 

suunnittelu, 

seuranta, 

raportointi

Tiimin 

työskentely, 

keskustelu, 

asiakirjojen 

muokkaus

Asiakirjojen 

säilytys
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Vaikuttavuuden arviointi ja tiedon kerääminen 

HanSassa
Luokitteluasteikollinen arviointi:

-2= suuri negatiivinen vaikutus

-1= kohtuullinen negatiivinen vaikutus

1= kohtuullinen positiivinen vaikutus

2= suuri positiivinen vaikutus

Esimerkiksi lyhyen aikavälin vaikutus on 

kohtuullinen negatiivinen taloudellisesti, kun 

määritellään tiukempia päästönormeja 

kuljetuskalustolle, mutta oletettavaa on, että 

palvelun hinnat nousevat, koska yrittäjät 

investoivat uuteen kalustoon, mikä vaikuttaa 

hintaan. Pitkän aikavälin vaikutuksena on 

kuitenkin kohtuullinen positiivinen vaikutus, 

koska uusiin normeihin sitoutumisen myötä, 

markkina muuttuu pikkuhiljaa siten, että 

hintapiikki tasaantuu. 
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Vaikuttavuuden raportoiminen HanSassa
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Vaikuttavuuden seuraaminen sopimuskaudella HanSassa



Kiitos
Veera Lavikkala

veera.lavikkala@espoo.fi
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Yhteenveto ja 
eteneminen



• 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.

• Keskimääräinen hiilijalanjälkitieto ei kerro yksittäisen 

tuotteen tai hankinnan todellista hiilijalanjälkeä, eikä ota 

huomioon hankinnan muita ympäristövaikutuksia. 

Vaihtoehtojen vertailun ja päästövähennyspotentiaalin 

arvioimisen tueksi tarvitaan tuotekohtaista hiilijalanjälki- ja 

ympäristövaikutustietoa.
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Muista nämä!
OSA 1

Osa I: Johdanto vähähiilisiin hankintoihin, hankintojen 
hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset sekä 
hankinnat keinona saavuttaa strategiset tavoitteet



• Uudisrakennusten ja laajamittaisten korjausten 

hiilijalanjäljen arviointiin on Ympäristöministeriön toimesta 

kehitteillä kansallinen laskentamenetelmä ja hiilijalanjäljen 

arviointityökalu, jota voi jo nyt soveltaa hankinnoissa. 

• PEF-ympäristöjalanjälkimenetelmä mahdollistaa 

hiilijalanjäljen käytön kilpailutuksessa, mikäli tuoteryhmälle 

on olemassa PEFCR-laskentasäännöt. Tällä hetkellä julkisiin 

hankintoihin soveltuville tuoteryhmille PEFC kokemuksia on 

mm. Maitotuotteiden ja IT-laitteiden hankinnoista. PEF -

menetelmää kehitetään edelleen ja sen laajempi 

käyttöönotto on odotettavissa v. 2021 ->

• Kilpailutukseen soveltuvia 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, EPD-selosteissa sekä EU GPP ja 

kansallisissa kestävien hankintojen kriteereissä. Sen 

pohjalta voidaan asettaa keskeiset hiilijalanjälkeen 

vaikuttavat kriteerit hankinnoille, jotka ohjaavat valintaa 

vähähiiliseen suuntaan.
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Muista nämä!
OSA 2

Osa II: Lainsäädäntö, laskurien 

hyödyntäminen ja esimerkit



• Systemaattisuus ja olennaisuus läpi hankinnan suunnittelun, 
toteutuksen ja sopimuskauden aikaisen seurannan tekemisessä 
on tärkeää. Se kuinka ”hieno järjestelmä” seurannan ja 
arvioinnin tekemisessä on ei ole oleellinen, kunhan se ei luo 
itsessään ylenpalttista hallinnollista taakkaa 

• Tavoitteiden/vaikuttavuuden seuranta ja toteutumisen 
informaation (datan) hyödyntäminen hankintojen johtamisessa 
on oleellista. Kysymyksiä joihin olisi hyvä etsiä vastauksia ovat; 
kuka tietoa hyödyntää, milloin ja millä tavoin; onko tieto 
ymmärrettävää käyttäjälle, jos ei niin missä muodossa se olisi; 
miten seuranta ja arviointi tietoa voisi saada mahdollisimman 
pienellä hallinnollisella taakalla; onko seurattava suure 
relevantti ja kuinka pitkään se on käyttökelpoinen ml. 
(lainsäädännön muutokset)
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Muista nämä!
OSA 3

Osa III: Hankinnan suunnittelu, 

toteutus, seuranta ja arviointi



Kiitos!

www.hankintakeino.fi

palvelu@hankintakeino.fi

@hankintakeino

http://www.hankintakeino.fi/
mailto:palvelu@hankintakeino.fi
https://twitter.com/hankintakeino

