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This Master’s thesis was assigned by the Port of Helsinki and it investigates reduction 
possibilities of the organization’s carbon footprint through the procurement process. The 
main objective of this thesis was to explore ways to impact the greenhouse gas emissions of 
procurements as well as to find out how they can be implemented to the Port of Helsinki’s 
procurement processes. Additionally, instructions that support and give recommendations to 
managing emissions in practice were to be developed. The theoretical part of the thesis 
explains the Port of Helsinki’s operations, sustainability strategy in addition to legislation 
and practices related to the organization’s procurements. Literature sources were surveyed 
to find out sources of greenhouse gas emissions in different types of procurements and 
furthermore, to find applicable tools and best practices for managing those emissions. In the 
empirical part of the thesis, semi-structured interviews were conducted to examine present 
procurement practices and the possibilities and challenges of low-carbon procurement in the 
Port of Helsinki. 

To reduce greenhouse gas emissions, the environmental impacts of procurement need to be 
considered at early stages of the procurement process. Existing environmental criteria can 
be used to control the life cycle greenhouse gases of most procurement types. However, 
directly carbon footprint related criteria are not commonly used except in the case of 
building. The selection of the most suitable low-carbon procurement criteria must be done 
case-specifically. Based on the results of this thesis, suggestions and a guideline for future 
procurement processes were given. This thesis will be utilized to reduce indirect emissions 
of the Port of Helsinki.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
Yksiköt ja merkit 

  

CO2 hiilidioksidi 

CO2-ekv. hiilidioksidiekvivalentti 

% prosentti 

§ pykälä 

t tonni 

 

Lyhenteet 

 

EU  Euroopan Unioni 

GPP  Green Public Procurement; ympäristöä säästävä julkinen hankinta 

HelSa  Helsingin Satama Oy 

Hilma  Suomen hankintailmoitusportaali 

HSL  Helsingin Seudun Liikenne 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change; hallitustenvälinen 

ilmastonmuutospaneeli 

ISO the International Organisation for Standardization; kansainvälinen 

standardoimisjärjestö 
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MÄÄRITELMÄT   

Elinkaari Sisältää vaiheet tuotteen tai palvelun raaka-aineiden 
hankinnasta ja tuotannosta alkaen sen valmistukseen, 
käyttöön, käytöstä poistoon, kierrätykseen ja 
loppusijoitukseen saakka. 

Hankinta Hankinnalla tarkoitetaan organisaation toimintaan, 
ylläpitoon, johtamiseen ja kehittämiseen tarvittavien 
ulkopuolisten resurssien hyödyntämistä ja hallintaa.  

Hankintaprosessi  Prosessiin kuuluu hankinnan luonteesta ja arvosta, 
hankintayksiköstä ja sovellettavasta hankintalaista riippuvia 
päätöksiä esimerkiksi hankintamenettelystä, 
tarjouspyynnöstä ja hankintasopimuksesta. 

Hiilijalanjälki Tuotteen tai toiminnon elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalentteina, huomioon ottaen koko 
tuotantoketju.  

Hiilidioksidiekvivalentti Kasvihuonekaasujen lämpövaikutusten yhteismitta, josta 
käytetään lyhennettä CO2-ekv.  

Kasvihuonekaasu Kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmaston lämpenemistä 
haittaamalla auringon lämpösäteilyn pääsyä ilmakehästä 
takaisin avaruuteen. Niitä esiintyy ilmakehässä 
luonnollisesti, mutta ihmisen toimien seurauksena niiden 
pitoisuudet ovat lisääntyneet, mikä on johtanut ilmaston 
muutokseen. 

Tarjouskilpailu Hankintayksikön (tilaajan) järjestämä kilpailutus, jossa 
valitaan tuotteen, palvelun tai rakennusurakan toimittaja. 
Tarjouskilpailu koostuu tyypillisesti useista eri vaiheista, 
joita ovat esimerkiksi tarjousehtojen määrittely, 
tarjouspyyntöjen lähettäminen, tarjousten vastaanottaminen 
ja arvioiminen ja lopulta parhaan tarjoajan valitseminen 
ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. 
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1 JOHDANTO 

Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi ja metaani, sitovat lämpöä ilmakehään ja aiheuttavat 

ilmastonlämpenemistä, jonka vaikutukset ovat huomattavat varsinkin arktisilla alueilla. 

Kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä alkoi nousta rajusti teollistumisen myötä ja 

kasvu jatkuu edelleen. Jo tapahtunut yhden asteen lämpötilan nousu näkyy esimerkiksi 

yleistyneinä äärimmäisinä sääilmiöinä, kuten helteinä ja rankkasateina, merenpinnan tason 

kohoamisena ja biodiversiteetin kaventumisena. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Rio de 

Janeiron vuoden 1992 ilmastosopimuksen jatkoksi solmittiin Pariisin ilmastosopimus 

vuonna 2015. Kyseisen sopimuksen tavoitteeksi asetettiin maapallon keskilämpötilan 

nousun rajoittaminen selvästi alle kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna sekä 

päästöjen ja hiilinielujen tasapainottaminen vuosisadan loppuun mennessä. Sopimus astui 

voimaan loppuvuodesta 2016, kun sen oli allekirjoittanut 55 maata, jotka aiheuttavat yli 55 

% maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. (Ympäristöministeriö 2018.)  

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi vuonna 2018 erikoisraportin, joka 

vastaa Pariisin ilmastokokouksen selvityspyyntöön 1,5 asteen lämpenemiseen liittyvistä 

vaikutuksista. Erikoisraportin mukaan ilmaston lämpötila tulee nousemaan 1,5 astetta 

esiteollisia aikoja korkeammaksi vuosien 2030 ja 2052 välillä. Sitä suurempi 

keskilämpötilan nousu tulee johtamaan pitkäaikaisiin ja peruuttamattomiin vaikutuksiin, 

kuten ekosysteemien häviämiseen. Raportissa esitellään vaihtoehtoisia päästöpolkuja ja 

keinoja, joilla tarvittavat päästövähennykset on mahdollista saavuttaa. Sen lisäksi, että 

päästöjen syntyä pitää hillitä, on ilmakehän hiilidioksidia poistettava muun muassa 

hiilinielujen ja hiilidioksidin talteenottotekniikoiden avulla. IPCC:n raportti viestii sitä, että 

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet eivät riitä, vaan 

ilmastonlämpenemisen rajoittamiseksi on tehtävä ripeämpiä toimia, jotta luontoa ja ihmisiä 

uhkaavien riskien toteutumiselta vältyttäisiin. (IPCC 2018.)  

Euroopan komission (2018) strategiassa pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu 

hiilineutraalin Euroopan saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä, mikä käytännössä 

tarkoittaa alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 

tasosta. Helsingin kaupunki tavoittelee kunnianhimoisesti hiilineutraalisuutta jo vuoteen 
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2035 mennessä. Helsingin vertailuvuoden päästöjen ollessa 3,5 Mt CO2-ekv. tavoitteena on 

laskea kaupungin päästöt 700 kt CO2-ekv. vuoteen 2035 mennessä. Mahdollisesti jäljelle 

jäävät päästöt aiotaan kompensoida, mikä tarkoittaa päästöjen vähentämisestä toisella 

maantieteellisellä alueella, tai mahdollisuuksien mukaan hoitaa kasvattamalla hiilivarastoja 

ja -nieluja, jotta vuoden 2035 nettopäästöt ovat nolla. Hiilineutraalisuudella pyritään tilaan, 

jossa pitkällä aikavälillä Helsingissä syntyvät päästöt ovat korkeintaan yhtä suuret kuin 

alueen sitomat päästöt. Kuva 1 havainnollistaa Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen määrän 

vertailuvuonna 1990 ja tavoitetason vuodelle 2035. Vuoteen 2015 mennessä 

hiilineutraalisuustavoitteesta oli saavutettu 940 kt CO2-ekv., joka vastaa noin 34 % 

kokonaistavoitteesta. Tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä pikaisia ja vaikuttavia 

toimia; jos päästövähennyksiä ei aleta tehdä nykyistä nopeampaan tahtiin, 

hiilineutraaliustavoite saavutetaan vasta vuonna 2073. (Helsingin kaupunki 2018a; 

Helsingin kaupunki 2019.)  

 

Kuva 1. Helsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 1990 ja päästövähennystavoite vuodelle 2035 
(Helsingin kaupunki 2018a, 31).  

 

Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman mukaan pääkaupungin merkittävimmät 

päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Runsaan 900 kt CO2-

ekv. päästövähennyksen on arvioitu toteutuvan Helen Oy:n, HSL:n ja valtion toimilla sekä 
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lämmitystarpeen vähenemisen myötä. Kivihiilen korvaaminen päästöttömillä lähteillä Helen 

Oy:n energiantuotannossa on yksi olennaisimmista toimenpiteistä, sillä sen myötä Helsingin 

kaukolämmön päästökertoimen ennakoidaan pienenevän jopa 74 % ja kulutussähkön 

valtakunnallisen päästökertoimen 63 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Loput 

kasvihuonekaasupäästövähennykset edellyttävät laajaa valikoimaa erilaisia toimenpiteitä, 

joiden onnistumiseen tarvitaan Helsingin asukkaita, yrityksiä ja muita organisaatioita, mutta 

myös valtion tukea ja kunnianhimoista ilmastopolitiikan toteuttamista. Esimerkiksi 

kestävien kulkumuotojen käyttöä, liikenteen hinnoittelua, maankäytön ja kaupunkirakenteen 

energiatehokkuutta sekä jakamis- ja kiertotaloutta tulee kehittää. (Helsingin kaupunki 

2018a, 7-14.) 

1.1 Työn tausta 

Tämän diplomityön toimeksiantaja on Helsingin Satama Oy.  Helsingin kaupungin 

omistamana osakeyhtiönä myös Helsingin Satama Oy on sitoutunut 

hiilineutraalisuustavoitteeseen ja on laatinut päästöjensä vähentämiseen oman 

toimenpideohjelmansa.  Helsingin Satama Oy:n toimilla on arvioitu olevan saavutettavissa 

noin kaksi prosenttia kaupungin päästövähennystavoitteesta (Helsingin kaupunki 2019, 13). 

Kestävän kehityksen edelläkävijyys asetettiin Helsingin Satama Oy:n vuonna 2018 

päivitetyn strategian yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista. Helsingin Satama Oy on Euroopan 

vilkkain matkustajasatama ja Suomen suurin satamatoimija. Sataman kautta kulkevien rahti- 

ja matkustajaliikenteen kuljetusten määrät ovat kasvussa, mutta samalla satamatoiminnoista 

aiheutuvia päästöjä on vähennettävä.  

Pyrkiessään olemaan kestävän kehityksen edelläkävijä ja vastuullinen toimija Helsingin 

Satama Oy haluaa kehittää koko organisaation vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Helsingin Satama Oy:n tehtävä on luoda puitteet ja edellytykset varustamojen sekä muiden 

satamassa toimivien sidosryhmien liiketoimintaan rakentamalla ja ylläpitämällä satamien 

infrastruktuuria. Valtaosa tuotteista ja palveluista ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta, minkä 

vuoksi Helsingin Satama Oy:n vastuullisuuteen vaikuttaa merkittävästi myös sen tekemien 

hankintojen vastuullisuus. Vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat halutaan sisällyttää 
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organisaation ydinarvojen lisäksi myös käytännön toimintaan ja kiinteäksi osaksi 

hankintaprosesseihin.  

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Satamatoiminnan ympäristövaikutukset ovat pääasiassa sataman kautta tapahtuvan 

liikenteen, eli alusten ja lastien käsittelyn aiheuttamia. Ei kuitenkaan tiedetä, miten 

vastuullisuuden huomioiminen hankintaprosessissa olisi mahdollista. Hankinnoilla on 

merkittävää potentiaalia koko organisaation vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ja 

haitallisten vaikutusten vähentämisessä, minkä lisäksi niillä on laajemmassa mittakaavassa 

tärkeä rooli kestävien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kysynnän kiihdyttämisessä. 

Vastuullisilla hankinnoilla (englanniksi Sustainable Procurement) tarkoitetaan sitä, että 

toimittajan arvioinnissa, valinnassa ja toiminnassa huomioidaan vastuu sosiaalisista, 

taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Sen rinnalla käytetään termejä kuten vihreä 

hankinta, ympäristöä säästävä hankinta ja ilmastollisesti kestävä hankinta (englanniksi 

Green Procurement), jotka käsitetään ympäristövaatimuksia sisältäviksi hankinnoiksi. Tässä 

työssä käytetään englanninkielisen termin Green Procurement vastineena termiä ympäristöä 

säästävä hankinta ja tarkemmin hiilijalanjälkeen keskittyessä käytetään termiä vähähiilinen 

hankinta (Low Carbon Procurement). Tässä työssä keskitytään ympäristövastuuseen ja 

tarkemmin ilmastonmuutosvaikutuksiin, joita hankintojen elinkaarien aikana syntyy. 

Vastuullisiin ja ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin on laadittu työkaluja, kuten 

Euroopan komission (2016) GPP-kriteerit (Green Public Procurement) ja Helsingin 

kaupungin (2015) vastuullisten julkisten hankintojen opas.  Ympäristönäkökohtien 

huomioimisen integrointi hankintaprosesseihin on ollut kuitenkin hidasta eikä julkisissa 

hankinnoissa tueta innovatiivisia ratkaisuja riittävästi. Yksi olennainen tekijä on se, että 

julkisissa kilpailutuksissa pääkriteeri on alhainen hankintahinta. Vaikka ympäristökriteerejä 

on käytettävissä, niitä ei välttämättä huomioida lopullisissa hankinnoissa muun muassa 

seuraavien Bratt et al. (2014, 310) ehdottamien syiden vuoksi:  

- johdon tuen puuttuminen ja siten laillisuus,  

- hankintayksiköiden sitoutuneisuus ja pätevyys,  

- osaamattomuus huomioida elinkaarikustannukset pelkän hankintahinnan sijaan, 
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- pelko kilpailutuksessa hävinneiden toimittajien valituksista, sekä 

- tahto pitää kilpailutukset mahdollisimman yksinkertaisina.  

Muita syitä ympäristökriteerien vähäiseen soveltamiseen Testan et al. (2012) mukaan ovat 

myös ympäristöystävällisten vaihtoehtojen korkeampi hinta sekä puutteet resursseissa 

(kuten ajassa ja rahassa), ympäristöpolitiikassa, ympäristöasioiden osaamisessa, sekä 

tarvittavissa työkaluissa tai koulutuksessa. Sen vuoksi ympäristöä säästävän hankintatoimen 

käyttöönotossa suositellaan keskittymään erilaisten ohjeiden ja työkalujen hyödyntämiseen 

sekä hankintahenkilöstön intensiiviseen kouluttamiseen. (Testa et al. 2012, 91-93.) 

Tämän työn tavoitteena on selvittää keinot, joilla Helsingin Satama Oy:n hankinnoista 

aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä hankintaprosessien kautta. Tällä 

hetkellä Helsingin Satama Oy:ssä ei ole käytössä ohjeistusta hiilijalanjäljen huomioimiseen 

hankintaprosesseissa, joten hankintojen kehittämiseksi vähähiilisempään suuntaan on 

tarpeellista tunnistaa hankintojen ilmastonmuutokseen vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 

ja tutkia soveltuvia keinoja niiden hallintaan, sekä kehittää toimintaohje hankintaprosessien 

tueksi. Tässä työssä tarkastellaan Helsingin Satama Oy:n hankintakäytäntöjä, minkä lisäksi 

tutkitaan yleisiä organisaation tekemistä hankinnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 

ja parhaita keinoja niiden vähentämiseen. Selvityksen perusteella laaditaan toimintaohje, 

jonka avulla hiilijalanjälki voidaan huomioida hankintaprosesseissa.  

Diplomityön päätutkimuskysymys ja alakysymykset ovat: 

 Kuinka Helsingin Satama Oy:n hankintojen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää?  

- Mistä kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu erilaisissa hankinnoissa?  

- Miten hankinnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää?  

- Millaisia hankintojen nykykäytännöt ovat ja miten ympäristö- ja 

päästövaikutuksia huomioidaan tällä hetkellä? 

- Miten hiilijalanjälkeä voidaan huomioida hankintaprosessissa? 

- Mitkä ovat päästövähennysten kannalta tärkeimmät hankintaprosessin 

vaiheet ja potentiaalisimmat hankintatyypit?   
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Diplomityössä hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuuksia tutkitaan hankintalain, 

hankintayksikön ja tarkemmin työn tilaajan eli Helsingin Satama Oy:n näkökulmasta. Työn 

painopiste on Helsingin Satama Oy:n julkisissa, arvoltaan suurimmissa hankinnoissa. 

Vaikka hankintojen hiilidioksidipäästöjä tarkastellaan koko elinkaaren osalta, keskitytään 

päästöjen vähentämiseen ainoastaan tilaajan näkökulmasta.  

1.3 Tutkimuksen rakenne ja metodologia 

Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen tarkoitus, tutkimusongelma, rajaukset, sekä 

tutkimuksen metodologia ja rakenne. Teoriaosan alussa kuvataan Helsingin Satama Oy:n 

toimintaa ja vastuullisuusstrategiaa. Kolmannessa pääluvussa keskitytään hankintoihin, sillä 

niitä koskevien määräysten, periaatteiden sekä menettelyjen määrittely ja ymmärtäminen on 

olennaista pohjustutusta tutkimuksen empiiriselle osiolle. Neljännessä luvussa tutkitaan 

ympäristöä säästävien ja vähähiilisten hankintojen nykytilaa, kuvataan merkittävimpien 

Helsingin Satama Oy:n hankintojen aiheuttamia päästöjä ja hankintaprosessia 

ympäristövaikutusten hallinnan näkökulmasta. Lopuksi tiivistetään hankinnoista aiheutuvia 

päästöjä ja hankintaprosessin vaiheet, joissa hankintayksiköllä on mahdollisuuksia vaikuttaa 

hankinnan hiilijalanjälkeen.  

Tutkimuksen empiirisessä osiossa perehdytään organisaation hankintojen toteutukseen ja 

selvitetään, miten hankinnoista voidaan tehdä vähähiilisempiä haastattelemalla Helsingin 

Satama Oy:n eri osastojen hankinnoista vastaavia edustajia. Haastattelujen tavoitteena on 

kartoittaa organisaatiossa vallitsevia käytäntöjä sekä mahdollisuuksista ja potentiaalisia 

haasteita, joita hiilijalanjäljen pienentämistavoite tuo, mikä palvelee tarkoitusta luoda 

yleinen toimintamalli diplomityön toimeksiantajalle. Lisäksi vähähiilisempiin hankintoihin 

avustavia työkaluja ja parhaita käytäntöjä kartoitetaan kirjallisuuskatsauksella. 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen tulosten analysoinnin jälkeen kootaan työn keskeiset 

tulokset, johtopäätökset ja toimintaohje Helsingin Satama Oy:lle. Työn lopussa koko 

tutkimuksen olennaisimmat kohdat tiivistetään yhteenvetoon. 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, johon kerätään aineistoa erilaisista lähteistä 

ja haastatteluin. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle taustoittamalla aihepiiriä ja kokoamalla 
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teoreettista viitekehystä kirjallisuuden ja tieteellisten artikkelien avulla. Tietoa hankitaan 

lisäksi tilaajaorganisaatiossa tehdyillä puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joiden 

perusteella osittain myös täydennetään teoriaosiota.   
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2 SATAMA 

Tämän luvun alussa määritellään satama, minkä lisäksi muodostetaan yleiskäsitys sataman 

toiminnoista ja toimijoista sekä Suomen satamista. Luvun pääpaino on kuitenkin HelSan 

(Helsingin Satama Oy:n) kattavassa kuvauksessa. Lisäksi käydään läpi HelSan 

vastuullisuusstrategiaa ja toimenpiteitä, joilla satamatoiminnoista aiheutuvia päästöjä 

hallitaan tällä hetkellä. Lopuksi käsitellään HelSan omia ja satama-alueella syntyviä 

hiilidioksidipäästöjä sekä Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelmassa linjattuja 

vähennystavoitteita. 

2.1 Sataman käsite ja tehtäväkenttä 

Santalan (1988, 129) määritelmän mukaan satama on lastausta, purkamista, säilyttämistä ja 

kunnostusta varten vesitien varteen järjestetty alue, joka luonnostaan tai rakennetuilla 

laitteillaan suojaa aluksia tuulelta, aallokolta, virralta ja jäältä. Satama on siis maa- ja 

meriliikenteen yhdistävä solmukohta, jossa tavaroiden ja matkustajien on mahdollista siirtyä 

maa- tai vesiliikenteen kuljetusmuodosta toiseen. Tavaroiden väliaikainen varastointi on 

myös olennainen osa satamien toimintaa.  (Logistiikan maailma 2019.) Sataman määritelmä 

vaihtelee myös riippuen siitä, millä laajuudella käsitteeseen sisällytetään eri toimintoja. 

Karvonen & Tikkala (2004, 10) ehdottavat kolmea erilaajuista määritelmää: 

- Satama fyysisenä alueena käsittää satama-alueet, kentät, laiturit sekä meri- ja 

maakuljetusväylät, 

- Satama käsittää fyysisen alueen lisäksi sataman toimintaan liittyvät rakennukset ja 

laitteet (varastot, nosturit ja terminaalit), 

- Sataman laajimmassa määritelmässä satama sisältää maa- ja vesialueen sekä 

infrastruktuurin lisäksi kaiken sen palvelutuotannon, jonka satamassa toimivat 

organisaatiot tuottavat.  

Fyysisenä kokonaisuutena satama-alue on maantieteellisesti tarkkaan rajattu alue. Sataman 

toiminnan kannalta rakennukset ja laitteet ovat olennainen osa sen toimintaa. Laajimmassa 

määritelmässä satama on kokonaisuus, jossa satamanpitäjä, satamaoperaattorit ynnä muut 
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toimijat tuottavat matkustaja- ja tavaraliikennepalveluja ja jotka kaikki vaikuttavat yhdessä 

sataman toimintaan. 

 Sataman toimijat ja toiminnot  

Satamayhteisö koostuu sidosryhmistä, joiden toiminta ja tehtävät liittyvät välittömästi 

satamaan. Sidosryhmiä ovat satamaorganisaatioiden lisäksi sataman käyttäjät, palvelujen 

tuottajat sekä viranomaiset, joita on esitetty kuvassa 2. Näiden toisistaan riippuvaisten 

organisaatioiden toiminta muodostaa sataman kokonaisuuden.  

 

Kuva 2. Sataman sidosryhmät (mukaillen Karhunen et al. 2004, 261). 

  

Satamanpitäjä voi olla satamalaitos, satamaosakeyhtiö tai teollisuuslaitos. Se on satama-

alueen ja siihen kuuluvan infrastruktuurin omistaja, haltija tai ylläpitäjä, joka hallinnoi 

satamaa ja vastaa ensisijaisesti infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta. Toimintaa 

satama-alueella ohjataan satamajärjestyksellä, jossa on määräykset sataman käytöstä ja 

alueella noudatettavasta järjestyksestä. Satamanpitäjän infrastruktuuria ovat mm. laiturit, 

varastoalueet, tietoliikenneyhteydet, sekä maan- ja rautatiet. Tehokas infrastruktuuri antaa 

edellytyksen siihen, että satamassa toimivat yritykset pystyvät tuottamaan laadukkaita 

logistiikkapalveluita. Ylläpitoa vastaan satamalaitos perii toimijoilta maksuja. Sopimukseen 

perustuvia yksinoikeudellisia maksuja, ns. palvelumaksuja, ovat muun muassa alusten 

kiinnitys- ja irrotusmaksut, satamaluotsausmaksut, alusten veden- ja sähkönkäyttömaksut, 
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alue- ja tilavuokrat sekä nostureiden ja muiden laitteiden käyttömaksut. Kunnalliset satamat 

perivät myös laissa määrättyjä julkisoikeudellisia maksuja, joita ovat tavara-, alus-, 

jätehuolto- ja matkustajamaksu. (Karvonen & Tikkala 2004, 10-12; Logistiikan maailma 

2019.) 

Satamaoperaattorit ovat ahtausliikkeitä, jotka vastaavat lastinkäsittelystä. Niiden tehtävä on 

tavaroiden ja kuljetusyksiköiden lastaus ja kiinnitys aluksiin tai muihin kuljetusvälineisiin. 

Satamaoperaattorit vastaavat myös lastien purkamisesta ja muusta tavarankäsittelystä 

satama-alueella. (Logistiikan maailma 2019.)  

Sataman käyttäjät maksavat sataman käytöstä, eli ne ovat asiakkaita. Varustamot omistavat 

tai ovat osakkaina useissa ahtausliikkeissä. Laivaaja toimittaa laivoihin lastattavat tavarat. 

Rahdinottajat ja -antajat (rahtaajat) ovat kuljetuspalveluita tarvitsevia ja kuljetettavien 

tavaroiden omistajia. Tavaroita jatkokuljettavat maaliikenneyritykset luetaan myös sataman 

käyttäjiin. (Karhunen et al. 2004, 262.) 

Satamapalvelujen tuottajat huolehtivat tarvittavista toimenpiteistä ennen laivan saapumista, 

sen satamassa ollessa ja laivan lähdettyä satamasta. Niillä on merkittävä vaikutus sataman 

toimivuuteen ja palvelutasoon. Satamissa on tyypillisesti laivanselvitysliikkeitä, jotka 

keskittyvät hoitamaan varustamojen puolesta laiva-asiakirjoista, viranomaisilmoituksista, 

miehistön asioista, satamakäyntiin liittyvästä rahaliikenteestä sekä yhteydenpidosta 

satamahenkilökuntaan, tavaran vastaanottajiin ja ahtausliikkeisiin. Huolitsijat taas toimivat 

tavaran lähettäjien tai vastaanottajien edustajina huolehtien tavaroiden siirtoon ja käsittelyyn 

liittyvistä tehtävistä. Muita oleellisia palveluita ovat laivamuonitus, bunkraus eli alusten 

polttoainetäydennys, huollot ja korjaukset, hinaus, luotsaus, tarkastustoiminta ja 

merimiespalvelu sekä lähetys. (Karhunen et al. 2004, 264-265.) 

Satamissa vaikuttavat myös meriviranomaiset, Tulli, poliisi, rajavartiosto sekä terveys- ja 

ympäristöviranomaiset. Viranomaiset valvovat mm henkilöliikennettä, merenkulun 

turvallisuutta ja ympäristöasioiden hallintaa. Ympäristöviranomaisten ohella myös palo- ja 

pelastusviranomaiset vastaavat satamien ympäristönsuojelusta ja ympäristövahinkojen 

torjunnasta. (Karhunen et al. 2004, 263-264.) 
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 Satamien luokittelu  

Satamia voidaan luokitella monin eri perustein. Yleisesti satamat jaetaan kahteen 

pääluokkaan omistuksen ja avoimuuden perusteella: yleiset satamat ja teollisuussatamat. 

Yleiset satamat jaetaan edelleen kahteen ryhmään, yleisiin ja yksityisiin yleisiin satamiin, 

joihin sovelletaan eri lakeja. Yleiset satamat ovat kaikille avoimia satamia, jotka ovat 

Suomessa kuntien omistamia. Yksityiset yleiset satamat ovat harvinaisia (yksi esimerkki on 

Inkoo Shipping Oy:n satama). Teollisuuden satamat taas ovat yksityisiä ja tarkoitettu 

palvelemaan ainoastaan teollisuusyritysten omaa tuontia ja vientiä. (Karvonen & Tikkala 

2004, 11.) 

Satamia luokitellaan myös tavaravirtojen perusteella, kun kokonaismäärästä selkeä 

enemmistö muodostuu jostain tietystä tavaralajista. Esimerkkejä ovat kappale- ja 

yksikkötavarasatamat, konttisatamat, öljysatamat, irtolastisatamat ja matkustaja-

autolastisatamat. Myös tuonti- ja vientisatamiin luokittelua käytetään, kun sataman 

kokonaisliikenteestä selvä enemmistö on joko tuontia tai vientiä. Tuontipainotteisiin 

satamien kautta tuodaan yleensä teollisuuden raaka- tai polttoaineita. Vientisatamia 

puolestaan ovat tyypillisesti sellaiset satamat, joiden kautta pääasiassa puunjalostus- tai 

muun teollisuuden tuotteita viedään ulkomaille. (Karvonen & Tikkala 2004, 11.) 

Suomen meriliikenteessä matkustaja-autolauttasatamat ovat tärkeitä. Matkustaja-

autolauttasatamien kautta kulkee pääasiassa matkustajia, autoja ja muita roro-lasteja (Roll 

on - Roll off) kuljettavia aluksia. Tyypillisesti ne sijaitsevat asutuskeskusten läheisyydessä. 

Matkustaja-autolauttasatamien toiminnassa on ominaista tarkat aikataulut sekä 

satamatoimintojen nopeus ja vakiintuneisuus. Tarvetta on myös erikoissatamille, jotka 

palvelevat ainoastaan kapeaa toimialaa, kuten esimerkiksi pika-aluksia, turistiristeilyjä, 

junalauttoja tai kemikaali- tai kaasukuljetuksia. (Karhunen et al. 2004, 260.) 

 Satamien merkitys Suomessa 

Satamat ovat elintärkeitä Suomen talouden toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta. Suomen 

Satamaliiton (2018) mukaan ulkomaan tavaraliikenteen määrä vuonna 2017 oli noin 100 

miljoonaa tonnia, minkä lisäksi ulkomaan liikenteen matkustajia oli yli 19 miljoonaa. 
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Samana vuonna 90% viennistä ja 70% tuonnista kulki satamien kautta. Satamat tekevät 

myös merkittäviä investointeja satama-alueiden, sen väylien ja satama-altaiden, kiinteistöjen 

ja laitteiden kehittämiseen; investointien arvo on vuosittain 100-200 miljoonaa euroa. 

(Suomen Satamaliitto 2018.) 

Suomen sisävesiliikennettä ja ulkomaiden välistä meriliikennettä palvelee kaikkiaan yli 50 

satamaa. Kymmenen suurimman sataman kautta kulkee noin 80 % liikenteestä, eli suurin 

osa Suomen satamista on pieniä. Alun perin satamia on perustettu luonnonolosuhteiltaan 

sopiville paikoille, missä niiden yhteyteen on kasvanut kaupunkeja, tai kaupunki on 

perustettu satamalle suotuisaan sijaintiin. Kunnalliset satamat ovat edelleen tärkeä osa 

elinkeinotoimintaa, ja niiden toiminnasta on tullut liikeyritysmäisempää. Vuodesta 2015 

alkaen kunnalliset satamat ovat olleet kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallinnoimia. 

(Iikkanen et al. 2014, 5-6.)  

2.2 Helsingin Satama Oy 

Helsingin Satamasta tuli Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö vuonna 2015.  Vuoden 

2019 alusta alkaen Loviisan Satama Oy ja Etelä-Suomen Satamapalvelut Oy ovat olleet sen 

tytäryhtiöitä. Nykyään Helsingin Satama Oy on noin 100 työntekijän 

asiantuntijaorganisaatio. Matkustajaliiketoiminnan ja rahtiliiketoiminnan yksiköitä tukee 

neljä osastoa: talous, ICT ja kehittäminen, HR, tekniset palvelut sekä viestintä. (Helsingin 

Satama Oy 2019a.) Kuva 3 havainnollistaa HelSan organisaation rakenteen. 

 

Kuva 3. HelSan organisaatiokaavio (Helsingin Satama Oy 2019a). 
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Satama-alueiden ja niihin liittyvien yritysalueiden hallinnoijana Helsingin Satama Oy vastaa 

teknisten järjestelmien ylläpidosta ja alueen liikennejärjestelyistä. Satama-alueiden 

toiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat varustamot, satamaoperaattorit, 

kuljetusliikkeet ynnä muut logistiikka- ja matkailualan yritykset.  

 

 Satamanosat 

Länsi-, Etelä- ja Katajanokan satamat sijaitsevat Helsingin keskustan ja asutuksen 

läheisyydessä. Länsisatama on Suomen vilkkain matkustaja-autolauttaliikenteeseen 

keskittynyt satama. Säännöllinen liikennöinti suuntautuu pääasiassa Tallinnaan ja Pietariin. 

Eteläsatama ja Katajanokan satama palvelevat Tallinnan ja Tukholman linjaliikenteen 

aluksia, sekä kansainvälisiä risteilyaluksia kesäkaudella. Hernesaaren risteilyliikenteen 

laitureita käyttävät suuret, yli 230 metriä pitkät, risteilylaivat. (Helsingin Satama Oy 2014.)  

Länsisataman tavaratoiminnot ja Sörnäisten sataman toiminnot siirrettiin loppuvuodesta 

2008 Vuosaaren satamaan, joka palvelee kontti- ja roroliikennettä. Se on tavaraliikenteen 

pääsatama. Vuosaaren sataman kautta kuljetetaan yksiköityä, eli konteissa, rekoissa ja 

perävaunuissa kuljetettavaa tavaraa ja automatkustamiseen perustuvaa 

matkustajaliikennettä. Satama sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta 

kehä III itäisessä päässä, minkä välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta.  (Helsingin 

Satama Oy 2012.) Satamanosat näkyvät kuvan 4 kartassa. 
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Kuva 4. HelSan hallinnoimat satamanosat (Helsingin Satama Oy 2019b). 

 

 Helsingin Satama Oy:n vaikuttavuus 

Helsingin Satama sijaitsee otollisesti Suomen tuotannon, väestön ja kulutuksen keskuksessa. 

Se on ylivoimaisesti Suomen suurin ja samalla myös koko Euroopan vilkkain 

matkustajaliikenteen satama 12,6 miljoonalla matkustajalla vuonna 2018. Matkustajamäärät 

ovat suurimmat Tallinnan-liikenteessä ja Tukholman-liikenteessä (8,9 milj. ja 2,3 milj.). 

HelSan kautta kulkee noin 81 % Manner-Suomen ja ulkomaiden välisestä 

matkustajaliikenteestä. Kappaletavaraliikenteen osalta HelSa on Suomen suurin satama (8,9 

milj. tonnia) ja tonnimääriä tarkasteltaessa kolmanneksi suurin (14,7 milj. tonnia). Helsingin 

Sataman osuus kaikkien Suomen satamien kappaletavaraliikenteestä lähes puolet. 

(Helsingin Satama Oy 2018.)  

HelSan kautta kulkeva matkustajamäärä ja rahti vaikuttaa merkittävästi pääkaupunkiseudun 

matkailupalveluihin, hotelli- ja ravintola-alaan, paikallis- ja kaukoliikenteeseen, 

vähittäiskauppaan ja työllisyyteen. Tuotteita kulkeutuu kauppoihin myös muualle Suomeen, 

ja vastaavasti koko maassa tuotettuja vientituotteita toimitetaan satamasta ulkomaille. 

Tämän suuryksikkö- ja matkustajaliikenteeseen painottuneen sataman vaikutusten voidaan 

siis sanoa ulottuvan koko maahan. (Karvonen & Jousilahti 2019, 3.) 
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HelSa tekee myös investointeja noin 55 miljoonalla eurolla vuosittain. Investoinneilla on 

merkittäviä vaikutuksia myös sataman toimintojen ulkopuolella, kuten rakennusalan 

toimialoilla. Kaiken kaikkiaan HelSan taloudellinen kokonaisvaikutus on yli 4,1 miljardia 

euroa vuodessa, kun sen kautta kulkevan liikenteen toimintojen liikevaihto ja sataman 

toiminnoista aiheutuvat tulovaikutukset summataan. Vastaavasti välittömät ja välilliset 

työllistämisvaikutukset ovat yli 25 000 henkilötyövuotta vuodessa. (Karvonen & Jousilahti 

2019, 2-3.) 

 Strategia ja ympäristövastuu 

Toiminnassaan HelSa pyrkii kantamaan vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä sekä olemaan 

alansa sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. HelSan ydinarvoja ovat tuloksellisuus, 

vastuullisuus ja yhteistyö. Vuonna 2018 hyväksytyn strategian kasvuun tähtäävän visio on 

olla “maailman toimivin satama”. Yhtiön tehtäväksi on määritelty liikkuvuuden ja arvon 

luominen kestävästi. (Helsingin Satama Oy 2019c.) 

Satamien toimintaa ohjaavat ympäristöluvat, minkä lisäksi HelSalla on standardien ISO 

9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä. Satama-alueiden 

ympäristöystävällisyyttä on parannettu valaisinvalinnoilla ja uusiutuvan energian 

tuotannolla. Viimeisimpänä valmistuneen Länsiterminaali 2 sisä- ja ulkovalaistuksesta 

tehtiin energiatehokas valitsemalla led-valaisimet. Myös Vuosaaren satamassa, missä 

energiaa säästetään hallitsemalla valaistuksen ohjausta ja käyttöä, tullaan siirtymään led-

valaistukseen kustannustehokkaasti käytössä olevien valaisimien tullessa käyttöikänsä 

päähän. Lisäksi Länsiterminaali 2 matkustajasillan päälle ja Vuosaaren sataman 

melumuuriin on asennettu aurinkopaneelit. (Helsingin Satama Oy 2019c.) 

Vastuullisia toimintatapoja edellytetään myös HelSan lukuisilta yhteistyökumppaneilta 

organisaation epäsuorien päästöjen vähentämiseksi. Ympäristövastuullisuutta on edistetty 

esimerkiksi tarjoamalla aluksille maasähköä useilla laitureilla. Maasähköön kytkettynä 

aluksen apumoottoreiden käytön tarve vähenee, mikä vähentää päästöjä ja melua. Myös 

liikenteen ruuhkautumisesta aiheutuvia päästöjä hillitään ohjaamalla kasvavaa 

rekkaliikennettä kaupunkisatamista Vuosaareen perimällä ruuhka-aikoihin korkeampia 

rekkamaksuja. (Helsingin Satama Oy 2019c.) 
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HelSa sai kansainvälistä tunnustusta ympäristöystävällisten hankkeiden toteuttamisesta ja 

haitallisten päästöjä vähentävien ympäristömääräysten ja -sääntöjen noudattamisesta 

vuonna 2018, kun Green Shipping Summit myönsi sille vuoden vihreimmän sataman 

palkinnon. HelSan siivitti voittoon sen myöntämä satamamaksualennus, jolla alusten 

jätevesiä kannustetaan jättämään sataman laitureilla suoraan Helsingin jätevesiverkostoon. 

Hintakannustin on osoittautunut toimivaksi, ja nykyään noin 90 % satamissa pysähtyvistä 

risteilyaluksista jättää jätevettä Helsinkiin. Vuodesta 2016 alkaen jätevettä jättävät 

varustamot ovat myös saaneet 20 % alennuksen kiinteiden ja öljyisten jätemaksuista. 

(Helsingin Satama Oy 2019c.)  

 

 Hiilineutraali Satama 2035  

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Helsingin 

Ilmastokumppanit -verkosto on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto, 

jossa on mukana yli 80 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sitoutunutta toimijaa. 

HelSa sitoutui Helsingin Ilmastokumppanit-verkostoon kanssa loppuvuodesta 2018. HelSa 

on laatinut oman toimenpideohjelmansa, jonka päätavoitteena on saavuttaa 100 % 

hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä vähentää koko satama-alueen päästöjä 30 % 

vuoden 2015 tasosta. Sitoumuksessaan HelSa määritteli omiksi ilmastonmuutosta 

hillitseviksi toimiksi seuraavat: 

- Vuosaaren sataman meriväylän syventäminen, 

- vähäpäästöisempien, kuten biokaasulla ja nesteytetyllä maakaasulla kulkevien 

alusten bunkrauksen edistäminen eri satamanosissa, 

- alusten maasähkön käytön edistäminen satamakäyntien aikana, 

- ympäristöperusteisten alusmaksujen alennusten mahdollistamisen jatkaminen, 

- energiatehokkuuden lisääminen muun muassa siirtymällä tarpeen mukaan 

ohjautuvaan led-valaistukseen kenttävalaistuksessa sekä parantamalla 

lämmönkulutuksen seurantaa, ja 

- ympäristökriteerien käyttö Sataman kone- ja ajoneuvokaluston uusimisen yhteydessä 

(Helsingin Satama Oy 2019c.) 

Toimintaohjelman tarkoitus ei ole olla lopullinen, vaan se on muokattavissa mahdollisten 

uusien päästövähennyskeinojen mukaisesti. Satama-alueella syntyvien päästöjen jakauma ja 
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kehitys vuodesta 2012 vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen ja samaan aikaan 

lisääntyvän tavaraliikenteen määrän trendiennuste on esitetty kuvassa 5. Satama-alueen 

alusliikenteen päästöt on laskettu aluksen saapumisesta Helsingin Sataman vesialueen 

rajalta satamaan ja satamassa oloajalta aina sataman vesialueen rajalle. 

Kumipyöräliikenteen, eli maa-alueilla tapahtuva ajoneuvoliikenteen ja eri operaattoreiden 

omistamien työkoneiden päästöt on laskettu siltä osin, kun ne liikkuvat sataman 

hallitsemalla maa-alueella.  (Helsingin Satama Oy 2019d.) 

 

Kuva 5. Satama-alueella syntyvien päästöjen kehitys ja tavaraliikenteen trendiennuste (Helsingin Satama Oy 
2019d). 

 

Vuoden 2035 tavoitteeseen pääsemiseksi on keskityttävä tekemään päästövähennyksiä 

eritoten satama-alueen alusliikenteen osalla. Aluspäästöjä pyritään vähentämään 25 %. 

Kumipyöräliikenteelle ja työkoneille on asetettu 60 % päästövähennystavoite, joka on 

valtion ja Helsingin kaupungin liikenteelle asettama. Vaikka HelSan mahdollisuudet 

vaikuttaa alueella toimivien laivayhtiöiden, liikenteen ja operaattoreiden kalustoon ja 

toimintaan ja niiden hiilidioksidipäästöihin ovat rajatut, myös satama-alueella toimivien 

yhteistyökumppaneiden päästöihin pyritään vaikuttamaan ohjaavasti esimerkiksi 

pienentämällä laivojen päästöjä sataman läheisyydessä maasähkön käytön 

mahdollistamisella ja automatisoitujen laivakiinnitysjärjestelmien, eli automooringin-

järjestelmien käytöllä. Myös minimoimalla ajoneuvojen satamassaoloaika muun muassa 

reittioptimoinnilla pyritään vähentämään kumipyöräliikenteen päästöjä. Työkoneiden 

päästöjen hillintään kaavaillaan kannustimia joko kaluston sähköistämiseen tai 

biopolttoaineiden käyttöön. (Helsingin Satama Oy 2019d.) 
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HelSan omat päästöt vuonna 2018 olivat 4575 t CO2. Päästöt aiheutuivat pääasiassa satama-

alueiden valaistuksesta, sähkön käytöstä ja myynnistä aluksille, sekä rakennusten 

lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Aiempiin vuosiin nähden päästöt ovat kasvaneet 

pääasiassa laajennusten vuoksi kasvaneesta energiantarpeesta, mutta osittain myös 

kasvaneen lämmöntuotannon päästökertoimen vuoksi. Tavoitteena on saada päästöt nollaan, 

jolloin yhdessä suunniteltujen satama-alueen päästövähennystoimien kanssa voidaan päästä 

32 % päästövähennykseen. Omiin päästöihin HelSassa voidaan vaikuttaa erityisesti 

huomioimalla energian alkuperä sekä suunnittelemalla sen käyttöä paremmin. Käytännön 

toimenpiteet keskittyvät led-valaisimien, aurinkopaneelien ja merivesilämpöpumppujen 

lisäykseen, ilmanvaihtokoneiden uusimiseen ja valaistuksen ohjaukseen ja niistä valtaosa 

toteutetaan jo seuraavan viiden vuoden aikana. Suunnitelmana on vähentää energiankäyttöä 

ja hankkia tarvittava energia hiilivapaista lähteistä, jotta päästövähennystavoitteeseen 

päästään. HelSan omistaman kaluston ja epäsuorien päästöjen määrää ei ole sisällytetty 

laskelmiin, mutta niidenkin vähentämistä edistetään esimerkiksi sähköistämällä oma kalusto 

ja kehittämällä hankinnoista vähähiilisempiä. (Helsingin Satama Oy 2019d.) 

  



 27 

3 HANKINNAT 

Tämä luku sisältää hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja teoreettisen viitekehyksen 

käsittäen hankintoihin liittyvät periaatteet, vaikuttavan lainsäädännön sekä 

hankintakäytännöt, -prosessin ja -menettelyt. Luvun lopussa keskitytään HelSan nykyisiin 

hankintakäytäntöihin.  

3.1 Keskeiset käsitteet 

Hankinta voidaan käsittää organisaation ulkoisten resurssien hallintana. Iloranta & Pajunen-

Muhonen (2008, 67) täsmentävät hankinnan määritelmää seuraavasti: ”Organisaation 

toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä 

erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta. Hankinta pyrkii 

hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan 

tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla.”  

Hankintasopimuksessa ostaja on hankintayksikkö ja myyjä on erillinen yritys tai muu 

toimittaja, ja siinä sovitaan tavaroiden ostamisesta, palvelun suorittamisesta tai urakan 

teettämisestä. Hankintayksiköt ovat julkisia ostajia, jotka ovat useimmiten valtion ja kuntien 

viranomaisia, kuntayhtymiä, kuntien liikelaitoksia ja ns. julkisoikeudellisia laitoksia. 

Julkisoikeudellisiin laitoksiin kuuluvat esimerkiksi kuntien omistamat osakeyhtiöt, jotka 

yleensä ovat viranomaisten valvonnassa tai niiden rahoittamia, ja niillä on yleistä etua 

palvelevia tehtäviä. Myös kirkon viranomaiset ja joissain tapauksissa yksityiset yritykset, 

jotka saavat julkista tukea saavat tai toimivat erityisoikeuden nojalla, ovat hankintayksiköitä. 

(Pekkala & Pohjonen 2014, 21.)  

Kilpailuttaminen tarkoittaa sitä, että hankintayksikkö ilmoittaa julkisesti tulevasta tavaran, 

palvelun tai urakan hankinnasta, sekä tarkentaa tarjouspyynnössä tarkalleen, mitä 

hankintaan ja millä perusteilla tarjous valitaan. Kilpailuttamisella pyritään julkisten varojen 

käytön tehostamiseen, laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemisen 

edistämiseen sekä yritysten ja muiden yhteisöjen tasavertaisten mahdollisuuksien 

turvaamiseen tarjouskilpailuissa. Avoimen kilpailutuksen ansiosta tarjoajalla on myös 
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mahdollisuus valittaa virheellisesti tehdystä hankintamenettelystä. (Pekkala ja Pohjonen 

2014, 21-23; Kontio et al. 2017, 27.) 

Julkisia hankintoja ovat niin sanottuja kansallisen kynnysarvon ylittävät valtion, kuntien tai 

kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintayksiköiden tekemät ostot, joita 

tehdään vastiketta vastaan oman organisaation ulkopuolelta tai kilpailutuksen seurauksena 

omalta organisaatiolta. Julkiset hankinnat on kilpailutettava kansallisia hankintalakeja ja 

EU:n hankintadirektiivejä noudattaen. (Kontio et al. 2017, 27.) Kaikkiaan julkisia hankintoja 

tehtiin Suomessa vajaalla 38 miljardilla eurolla vuonna 2015, mikä on noin 18 % 

bruttokansantuotteesta (Euroopan komissio 2015, 8-9). Esimerkiksi Helsingin kaupungin 

menoista 40 % muodostuu hankinnoista; koko konsernin hankintojen arvo on yli kaksi 

miljardia euroa vuosittain (Helsingin kaupunki 2018b, 11). Kasvua tapahtuu eniten 

palveluhankintojen määrissä, mutta myös tavarahankintojen ja rakennusurakoiden määrät ja 

arvo suurenee vuosittain. Kilpailuttamisen lisääntymisen myötä julkiset markkinat ovat 

avautuneet yksityiselle palveluntarjonnalle, mikä tukee elinkeinotoiminnan kehittymistä ja 

vilkastumista entisestään. (Kontio et al. 2017, 28-29.) 

3.2 Hankintoja koskevat säädökset 

Suomi on mukana Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa GPA-

sopimuksessa (Government Procurement Agreement). Kaikkiaan GPA-sopimuksen 

osapuolina on 164 maata, joita sopimus velvoittaa avaamaan tietyn kynnysarvon ylittävät 

julkiset hankinnat muiden sopijamaiden tarjoajille, eli sopimus takaa sopijamaista tuleville 

tarjoajille yhdenvertaisen kohtelun kotimaisiin tarjoajiin nähden ja tarjouksiin sovelletaan 

samoja ehtoja kuin mitä sovelletaan EU-maista tuleviin tarjoajiin ja tarjouksiin. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2012.) Suomessa julkisia hankintoja ohjaavat EU:n hankintadirektiiviin 

perustuva kansallinen hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista, 29 

joulukuuta 2016/1397). Laissa eroteltuja toimialoja koskee hankintalain sijaan erityisalojen 

hankintalaki (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 29. joulukuuta 2016/1398). 

Hankinnan tyyppi ja arvo määrittävät, mitä menettelyä hankintaa tehdessä on noudatettava, 

mutta hankintalakiin kirjatut yleiset periaatteet velvoittavat kuitenkin kaikissa hankinnoissa.  
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 Yleiset periaatteet 

Hankintalain periaatteiden mukaan hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimijoita on 

kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi, minkä lisäksi toiminnan on oltava avoimuuden 

ja suhteellisuuden vaatimukset huomioivaa. (Laki julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeuksista, 29 joulukuuta 2016/1397, 3 §.) 

Syrjimätön kohtelu edellyttää, että ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti 

tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankinnan toteuttamiseen liittymättömät tekijät, kuten 

ehdokkaan tai tarjoajan kansallisuus tai johonkin jäsenvaltioon, alueelle tai paikkakunnalle 

sijoittuminen, eivät saa aiheuttaa eriarvoista kohtelua. Myöskään hankinnalle asetetut 

tekniset tai muut vaatimukset eivät saa suosia paikallisia tarjoajia. Ennen tarjouskilpailuun 

ryhtymistä on myös päätettävä omana työnä toteuttamisesta, sillä syrjimättömyysperiaatteen 

vuoksi tarjouskilpailua ei saa keskeyttää sen vuoksi, että oma yksikkö on tehnyt tarjouksen. 

(Pekkala & Pohjonen 2014, 35-36.) 

Hankintojen avoimuutta lisää ilmoitusvelvollisuus; kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät 

hankinnat on ilmoitettava julkisesti, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa tarjous.  

Hankintamenettelyyn liittyviä tietoja ei myöskään saa salata, tarjouskilpailun tuloksesta 

tiedotetaan siihen osallistuneille ja hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia. (Pekkala & 

Pohjonen 2014, 36-37.) 

Suhteellisuusperiaatteen katsotaan tarkoittavan kohtuullisuuden vaatimusten huomioimista. 

Hankintamenettelyn vaatimukset on oltava suhteellisia verrattaessa tavoiteltavaan 

päämäärään. Esimerkiksi hankinnan tyyppi ja arvo on huomioitava, kun asetetaan tarjoajien 

kelpoisuusehtoja. (Pekkala & Pohjonen 2014, 38.) 

 Julkiset hankinnat 

Hankintalakia sovelletaan kolmitasoisesti, missä ratkaisevan eron tekee hankinnan arvo. 

Tasot ovat korkeimmasta matalimpaan EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat, kansallisen 

kynnysarvon ylittävät hankinnat ja pienhankinnat. Kynnysarvojen euromääräiset rajat 
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vaihtelevat hankintatyypeittäin. Hankintayksikön vastuulla on seurata kynnysarvojen 

muutoksia ja edetä hankinnoissa niiden arvojen edellyttämällä tavalla.   

Maailman kauppajärjestön julkisten hankintojen sopimuksessa sovittuja EU-kynnysarvot 

ylittäviä hankintoja kutsutaan EU-hankinnoiksi. Niiden säätely perustuu 

hankintadirektiiveihin, ja niiden menettelyjä ohjataan tarkemmin kuin kansallisten 

hankintojen menettelyjä. EU-kynnysarvot tarkastetaan komission toimesta kahden vuoden 

välein. EU-hankinnoista ilmoitetaan Suomen hankintaportaalin lisäksi myös Euroopan 

laajuisesti niin sanotussa TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily). (Kontio et al. 2017, 

69.) 

Hankinnat, jotka alittavat EU-kynnysarvon, mutta ylittävät kansallisen kynnysarvon ovat ns. 

kansallisia hankintoja. Kansalliset hankinnat voidaan kilpailuttaa hankintayksikön 

tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla, kuitenkin hankintalain periaatteita noudattaen. 

Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus Suomen 

hankintaportaali Hilmassa. (Kontio et al. 2017, 70.) Työn kirjoitushetkellä voimassa olevat 

EU- ja kansallisten hankintojen kynnysarvot on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot muille kuin valtion keskushallintoviranomaisille 2020 
alkean sekä kansallisten hankintojen kynnysarvot 2017 alkaen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020). 

Hankinta 

EU-

kynnysarvo 

[€] 

Kansallinen 

kynnysarvo 

[€] 

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 214 000 60 000 

Rakennusurakat 5 350 000 150 000 

Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat (liite E kohdat 1-4) - 400 000 

Muut erityisiä palveluhankinnat (liite E kohdat 5-15) - 300 000 

Käyttöoikeussopimukset ja -urakat - 500 000 

 

Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista käytetään nimitystä pienhankinnat. 

Pienhankinnat jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, mutta niissäkin on 
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noudatettava hankintalain periaatteita. Hankintalaki ei velvoita ilmoittamaan 

pienhankinnoista, mutta niistä saa tehdä ilmoituksen Hilmassa. (Kontio et al. 2017, 71.) 

 Erityisalojen hankintalaki 

Lain määrittelemiä toimialoja varten tehtävissä hankinnoissa sovelletaan poikkeuksellisesti 

yleislain, eli hankintalain sijaan erityisalojen hankintalakia (Laki vesi- ja energiahuollon, 

liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista, 29. joulukuuta 2016/1398). Erityisalojen hankintalaki koskee 

lentoasemien ja meri- ja sisävesisatamien ylläpitoa sekä muuta lentoasemien, meri- tai 

sisävesisatamien ja terminaalipalvelujen saattamista lento-, meri- tai sisävesiliikenteen 

harjoittajien käyttöön. Tämän työn toimeksiantaja HelSa kuuluu erityisalojen hankintalain 

piiriin. Erityisalojen toimialojen kaikki EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat on 

kilpailutettava. (Kontio et al. 2017, 316-317.) Voimassa olevat EU-kynnysarvot on esitetty 

taulukossa 2. Erityisalojen hankintalaki mahdollistaa huomattavasti joustavammat 

kilpailutusmenettelyt kuin hankintalaki. Erityisalojen hankintayksiköt saavat esimerkiksi 

aina valita neuvottelumenettelyn ilman erityistä syytä sen sijaan, että pääsääntöisesti olisi 

valittava joko avoin tai suljettu menettely. Väljempien menettelyjen syynä on erityisalojen 

yksiköiden avoimempi kilpailutilanne, minkä vuoksi niissä tehdään hankintoja kaupallisin 

perustein. Hankintayksikkö saa kuitenkin halutessaan käyttää hankintalain mukaisia 

menetelmiä, joita on esimerkiksi kilpailullinen neuvottelumenettely. (Pekkala & Pohjonen 

2014, 142 & 702.) 

Taulukko 2. Vuonna 2020 voimaan tulleet erityisalojen hankintalain 13 § mukaiset EU-kynnysarvot (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2020.) 

Hankinta EU-kynnysarvo [€] 

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 428 000 

Rakennusurakat ja käyttöoikeussopimukset 5 350 000 

 

Kokonaan lain ulkopuolelle jäävät siis kaikki erityisalojen toimialojen EU-kynnysarvot 

alittavat hankinnat. Näihin hankintoihin ei ole annettu kansallisia määräyksiä, joten 

hankintayksiköt saavat noudattaa omia menettelyjään. Erityisalojen hankintadirektiivin 

kynnysarvojen ollessa korkeita verrattaessa hankintadirektiivin ja alan joustavampien 
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neuvottelu- ja poissulkemismahdollisuuksien vuoksi erityisalojen hankintalain kattamia 

hankintoja on suhteellisen vähän. Kuitenkin myös EU-kynnysarvot alittavissa erityisalojen 

hankinnoissa on sovellettava aiemmin esiteltyjä perustamissopimuksen yleisiä periaatteita, 

kuten syrjimättömyyttä ja tasapuolisuutta, avoimuusvelvoitetta lukuun ottamatta. (Pekkala 

& Pohjonen 2014, 40-41, 700-701.) 

Erityisalojen hankintalain periaatteisiin kuuluu lisäksi lausuma siitä, että hankintatoimi on 

pyrittävä järjestämään niin, että hankintoja toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti ja 

suunnitelmallisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat 

huomioiden. Hankintayksiköt saavat myös käyttää puitejärjestelyjä, tehdä yhteishankintoja 

tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia. Lausuman tavoitteena on hallinnollisten 

tehtävien vähentäminen ja huomion kiinnittäminen ympäristönäkökohtiin. (Pekkala & 

Pohjonen 2014, 700-701.) 

Tilanteissa, joissa hankinta liittyy sekä hankintalain että erityisalojen hankintalain mukaisiin 

toimintoihin, tulee määritellä hankinnan pääasiallinen tarkoitus (hankinnan kohde tai tarve) 

ja soveltaa sen perusteella ensisijaisen soveltamisalan säännöksiä. Jos ensisijaista tarkoitusta 

ei voida määritellä, sovelletaan ankarampaa lakia, eli hankintalakia. (Pekkala & Pohjonen 

2014, 721.)  

3.3 Hankintoihin liittyvät käytännöt 

HelSan ollessa erityisalojen hankintalain mukainen toimiala hankintoihin liittyviä käytäntöjä 

kuvataan erityisalojen hankintalain näkökulmasta. Sen keskeiset sisällöt vastaavat 

hankintalakia. Hankintaprosessi ja -menettelyt koskevat HelSan tapauksessa vain EU-

kynnysarvon ylittäviä hankintoja, sillä pienempiä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, koska 

erityisalojen toimijat ovat vapaita noudattaman omia hankintaohjeistuksiaan.  

 Hankintaprosessi  

Hankintaprosessi sisältää päätöksiä esimerkiksi hankintamenettelystä, tarjouspyynnöstä ja 

hankintasopimuksesta. Prosessin yksityiskohdat vaihtelevat hankinnan luonteesta ja arvosta, 
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hankintayksiköstä ja sovellettavasta hankintalaista riippuen. (Pekkala & Pohjonen 2014, 21-

23.) Prosessi on jatkuva, ja sen kaikista vaiheista on laadittava kirjallisia asiakirjoja. Julkisen 

hankintatoimen yksiköt eivät voi yhdistää tai jättää tekemättä prosessin vaiheita, vaan ne on 

suoritettava oikeusohjetta noudattaen.  (Kontio et al. 2017, 157.) Hankintaprosessin 

sisältämien vaiheiden määrä ja kesto siis vaihtelee, mutta keskeiset vaiheet on esitetty 

ketjumaisessa muodossa kuvassa 6.  

 

Kuva 6. Hankintaprosessin päävaiheet (mukaillen Kuittinen & le Roux 2017a, 27). 

 

Hankintaprosessin kulku voidaan yksinkertaistaa Pekkalan ja Pohjosen (2014, 24-26) 

mukaan seuraavana kuvattuihin vaiheisiin. Vaiheet koskevat avoimen ja rajatun menettelyn 

mukaan tehtäviä hankintoja. Koska erityisalojen hankinnoissa ei ole pakko noudattaa 

avointa tai suljettua menettelyä, on hankintaprosessissa mahdollista käyttää myös 

neuvottelumenettelyä. Hankintaprosessi on kuvattu siitä vastuussa olevan tahon eli 

hankintayksikön näkökulmasta, vaikka tarjouksen tekeminen koskeekin tarjoajaa.  

1) Hankintastrategia ja hankintaohjeet 

Hankintatoimeen liittyvät yleiset periaatteet ja ostotavat tulisi olla etukäteen päätetty. 

Ohjeen tulee sisältää johtosäännöt kulloinkin toteutettaviin hankkeisiin, sekä maininnat 

mahdollisista ulkoistamiseen tai kumppanuusjärjestelyihin liittyvistä suunnitelmista. 

 

2) Hankintatarpeen kartoittaminen ja hankinnan suunnitteleminen 

Hankintayksikön tehtävä on kartoittaa, mitä tuotteita ja palveluille on tarve, kuinka 

palvelua tuotteistetaan, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on ja millaisia ominaisuuksia 

ostettavalta palvelulta tai sen tarjoajalta tulee edellyttää. Vaiheeseen liittyy myös 

hankinnat aikataulun suunnittelu. 

 

3) Hankintamenettelyn valinta 
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Menettelytavasta riippuen tarjouspyyntö lähetetään joko kaikille halukkaille tarjoajille 

tai vain tarjoajiksi valituille. Ilmoitusten julkaisemiseen ja tarjousten vastaanottamiseen 

on asetettu vähimmäismääräaikoja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 

 

4) Tarjouspyynnön laatiminen 

Tarjouspyyntö on hankintaprosessin tärkein asiakirja, joten se tulee laatia huolellisesti. 

Tarjouspyynnössä tulee kuvata tarkasti oston kohde, millaisia laatuvaatimuksia tai muita 

ominaisuuksia siltä halutaan ja kuinka ominaisuuksia tullaan pisteyttämään ja 

mittaamaan tarjouksia valitessa. Lisäksi tarjoajien kelpoisuudelle asetetaan 

vähimmäisedellytyksiä. Tarjouspyynnön vähimmäissisältö on määritelty laissa. 

 

5) Hankintailmoituksen julkaiseminen 

Ennakkoilmoitus julkaistaan budjettivuoden alussa tai vasta ennen aiottua hankintaa 

Hilmassa. Ilmoitus sisältää hankinnan keskeisen sisällön CPV-koodien mukaisesti, ja 

sen perusteella yritykset voivat saada tarjousasiakirjat nähtäväkseen. Suorahankinnoista 

ilmoittaminen on vapaaehtoista.   

 

6) Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen 

Tarjouspyyntö lähetetään kaikille halukkaille ja kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää 

tarjouksen avoimessa menettelyssä. Jos hankinnassa käytetään rajattua menettelyä, 

hankintayksikkö valitsee varsinaiseen tarjouskilpailuun parhaat tarjoajat. 

 

7) Tarjousten laatiminen 

Tarjoajien tulee laatia tarjoukset siten, että se vastaa kaikkiin hankintayksikön asettamiin 

ehtoihin, sillä tarjouspyyntöön vastaamatonta tarjousta ei saa hyväksyä. 

Hankintayksikölle on tarvittaessa mahdollista esittää lisäkysymyksiä. Tarjous ja kaikki 

siihen vaaditut liitteet on toimitettava määräajan sisällä.  

 

8) Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 

Kaikki tarjoukset avataan samaan aikaan tarjousajan umpeuduttua. Tarjoukset ovat 

luottamuksellisia eikä niihin liittyvää tietoa saa antaa ennen hankintapäätöstä. Tarjouksia 

ei myöskään ole lähtökohtaisesti mahdollista muuttaa tai täydentää tarjousajan päätyttyä.  
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9) Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 

Aluksi tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat kaikki niille asetetut vähimmäisehdot eli 

kelpoisuusehdot. Mikäli tarjoaja ei täytä edellytyksiä, se hylätään eikä hänen tarjoustaan 

oteta huomioon vertailussa. Rajatussa menettelyssä tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu 

jo aiemmassa vaiheessa. 

 

10) Tarjousten vertaileminen 

Tarjouksista tarkistetaan, että ne täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja että ne sisältävät 

vaaditut asiakirjat. Tarjouksien vertailu tapahtuu arvioimalla ja mittaamalla kaikkia 

ilmoitettuja valintaperusteita ja tarjousten sisältöjä. Tarjouksista tulee valita hinnaltaan 

halvin tai ns. kokonaistaloudellisesti edullisin riippuen siitä, mitä on ennakkoon 

ilmoitettu.  

 

11) Hankintapäätöksen tekeminen 

Päätöksen lisäksi tulee laatia kirjallinen perustelu, miksi tietty tarjous on valittu 

parhaaksi, kuinka tarjousten vertailu ja arviointi on tehty sekä miksi eri 

vertailuperusteista on annettu tietyt arviot. 

 

12) Tarjoajien informoiminen 

Rajatussa menettelyssä jo osallistumishakemuksen perusteella hylätyiksi tulleille on 

ilmoitettava hylkäämisestä viimeistään tässä vaiheessa. Kaikille vertailun perusteella 

hylätyille tarjoajille on ilmoitettava hankintapäätöksestä perusteluineen, minkä lisäksi 

on toimitettava muutoksenhakuohjeet. 

 

13) Hankintasopimuksen tekeminen 

Hankinnasta pitää laatia kirjallinen hankintasopimus. EU-kynnysarvot ylittävät 

hankinnat saa allekirjoittaa vasta 21 päivää hankintapäätöksestä ilmoittamisen jälkeen.  

 

14) Jälki-ilmoituksen julkaiseminen 

Takaraja EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on 48 päivää hankintasopimuksen 

allekirjoittamisesta.   
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15) Hankinta käytössä ja käytön aikaiset toimet 

Sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen sen toteutumista tulee valvoa.  

 

 Hankintamenettelyt 

Hankintamenettelyt voidaan jaotella yksi- ja kaksivaiheisiin menettelyihin. Avoimessa 

menettelyssä hankintayksikkö julkaisee tarjouspyynnön ja halukkaat tarjoajat vastaavat 

siihen toimittamalla tarjouksensa. Menettely on yksivaiheinen, sillä kaikki halukkaat 

tarjoajat voivat lähettää tarjouksen ja heidän kelpoisuutensa arvioidaan vasta tarjousten 

perusteella. Kaksivaiheisissa menettelyissä, kuten rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä, 

hankintayksikkö julkaisee ensin hankintailmoituksen ja valitsee kelpoiset tarjoajat, minkä 

jälkeen käydään varsinainen tarjouskilpailu. Kaksivaiheisissa menettelyissä keskeinen ero 

on se, tarjoajien kelpoisuus arvioidaan ennen tarjousten vastaanottamista erillisen 

osallistumishakemuksen perusteella. (Hyvönen et al. 2007, 97.) 

Avoin menettely on selkeä ja se soveltuu kaikkiin hankintoihin. Hankintailmoitus on 

julkinen ja tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan kaikille kiinnostuneille toimittajille. 

Osallistujien määrää ei ole rajattu, ja myöhemmissä vaiheissa tarjoajia voi rajata pois vain 

yleisten kelpoisuusvaatimusten nojalla. (Hyvönen et al. 2007, 98.) 

Rajoitettu menettely on myös aina mahdollinen hankintamenettely. Rajoitetussa 

menettelyssä ehdokkaiden määrää rajataan jo ennen varsinaista tarjouskilpailua, eli 

hankintayksikkö voi keventää tarjousvertailua. Hankintayksikkö julkaisee 

hankintailmoituksen, jonka perusteella halukkaat osallistujat lähettävät 

osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee ja pyytää tarjoukset sopivilta 

ehdokkailta. Tarjouskilpailuun on valittava vähintään viisi osallistujaa, mutta 

vähimmäismäärä voi olla pienempi, jos soveltuvia tarjoajia ei ole riittävästi. (Hyvönen et al. 

2007, 99.) 

Neuvottelumenettely on joustava hankintamenettely, jolla hankintayksikkö voi saada 

hyvän tarjouksen neuvottelemalla saamistaan tarjouksista.  Hankintailmoituksella pyydetään 
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osallistumishakemukset ja hankintayksikkö valitsee sopivat tarjoajat neuvotteluihin. 

Neuvottelumenettelyn käyttöön tulee hankintalain mukaan olla perustelu, kuten esimerkiksi 

se, että hankinnan voi toteuttaa markkinoilla olevilla vaihtoehtoisilla tavoilla, mutta 

erityisalojen toimialalla menettely on aina sallittu. Hankintayksikön tulee huolehtia 

ehdokkaiden tasapuolisesta kohtelusta. Neuvottelumenettelyä on mahdollista käydä 

vaiheittain, jos vaiheittaisuuden perusteista ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 

tarjouspyynnössä. (Hyvönen et al. 2007, 99-102.) 

Kilpailullinen neuvottelu soveltuu hankintoihin, jotka ovat erityisen monimutkaisia ja 

laajoja. Menettelyssä tarjoajat osallistuvat aktiivisesti hankinnan määrittelyyn ja sisällön 

hahmottumiseen. Menettelyn aluksi hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja 

valitsee kiinnostuneista ehdokkaista sopivat neuvotteluihin. Neuvottelujen tavoite on 

määrittää paras tapa toteuttaa hankinta. Tarjoajille on mahdollista maksaa palkkioita tai 

antaa palkintoja, sillä kilpailuun osallistuminen vaatii tarjoajilta resursseja. (Hyvönen et al. 

2007, 106-108.) 

Puitejärjestely on menettely, jossa tulevien hankintasopimuksien toimitusehdot, kuten 

hinnat ja suunnitellut määrät, ovat kilpailutuksen sisältönä. Toimittajat on mahdollista valita 

avoimella, rajatulla tai neuvottelumenettelyllä tai muilla menettelyillä, kun niille asetetut 

ehdot täyttyvät. Puitejärjestely saa olla voimassa korkeintaan kahdeksan vuotta eikä sen 

ehtoihin saa tehdä olennaisia muutoksia sopimukset voimassaolon aikana. (Laki vesi- ja 

energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista, 29. joulukuuta 2016/1398, 45 §.) Erityisaloilla puitejärjestely voi 

kuitenkin olla vapaamuotoisempi yhteistyösopimus, sillä kun puitejärjestely ja kilpailutus 

on tehty erityisalojen mukaisesti, järjestelyn sisäiset hankinnat on mahdollista tehdä 

suorahankintoina. Tarkkoja vähimmäismääriä tai hintoja ostettaville tuotteille ei siis tarvitse 

määritellä, vaan puitejärjestely voi olla vain yleisiä periaatteita kattava sopimus. (Hyvönen 

et al. 2007, 123.) 

Suorahankinta tarkoittaa sitä, että hankintailmoitusta ei julkaista, vaan hankintayksikkö 

tekee hankinnan valitsemaltaan yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Suorahankinnan 
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käyttöedellytykset on säädetty hankintalain 40 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 43 §:ssä 

(Hyvönen et al. 2007, 125.)  

3.4 Hankinnat Helsingin Satama Oy:ssä 

Helsingin Satama Oy on siis satamanpitäjä, jonka tehtävä on hallinnoida satamaa ja rakentaa 

ja ylläpitää sen infrastruktuuria. HelSassa on käytössä hajautettu hankintamalli, eli 

tulosyksiköissä tehdään itsenäisesti erityyppisiä hankintoja. Teknisten palveluiden osasto 

suunnittelee, tilaa ja rakennuttaa sekä tuottaa teknisiä palveluita, ja kyseisen osaston 

hankinnat ovat suurimpia investointihankkeita. Muut osastot tekevät pääasiassa pienempiä 

palvelu- ja laitehankintoja. Tässä työssä keskitytään kuvassa 7 näkyvässä HelSan 

osastojaottelussa vihreällä värillä korostettujen osastojen hankintoihin.  

 

Kuva 7. HelSan osastojaottelu ja osastot, joiden tekemiä hankintoja tässä työssä käsitellään (Helsingin 
Satama Oy 2019a). 

 

Kaikki EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava erityisalojen hankintalain 

vaatimusten mukaisesti. Pienemmissä hankinnoissa kilpailutuksen järjestämisestä ja 

laajuudesta päätetään hankinnan merkittävyyden perusteella. Omia ohjeistuksia 
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noudattaessa myös hankintoja ohjaavat yleiset periaatteet ja Helsingin kaupungin harmaan 

talouden torjunnan ohjeistus velvoittavat tilaajaa. (Helsingin Satama Oy 2019a.) 

 

EU-kynnysarvot ylittäviin hankintamenettelyihin liittyvä tietojenvaihto on pitänyt olla 

sähköistä 18.10.2018 alkaen. HelSassa käytetään sähköistä Cloudia-hankintajärjestelmää 

kaikissa yli 30 000 euron arvoisissa hankinnoissa. Cloudiassa on kevennetty 

kilpailutustoiminto EU-kynnysarvon alittaville hankinnoille ja sitä on mahdollista käyttää 

myös alle 30 000 euron hankinnoissa. Hankintajärjestelmän avulla HelSan 

hankintakäytäntöjä sekä hankintojen raportointia ja seurantaa saadaan yhtenäistettyä. 

(Helsingin Satama Oy 2019a.) 

 Hankintaprosessi  

HelSan hankintojen ohjaukseen on luotu hankintaprosessin kuvaus ja ohjeistus. 

Tarvehankintojen tapauksessa voidaan tehdä suorahankinta. Muutoin hankintaprosessi alkaa 

kannattavuuslaskelman laatimisella, mitä varten suurissa hankinnoissa voi olla tarve 

konsultoinnille. Kun hankinta on sovitettu budjettiin ja budjettivastuullinen on hyväksynyt 

päätöksen hankinnasta, päätetään kilpailuttamisesta. EU-kynnysarvon ylittävissä 

hankinnoissa kilpailuttaminen ja tarvittavien ilmoitusten tekeminen on pakollista, mutta 

myös pienemmissä hankinnoissa saa noudattaa hankintamenettelyjä. Jos kilpailutusta ei 

katsota tarkoituksenmukaiseksi, tehdään tilaus ja sopimus suoraan toimittajan kanssa tai 

konsernihankinnan kautta. (Helsingin Satama Oy 2019a.) 

Kilpailutettavissa hankinnoissa menettelyksi valitaan joko avoin, rajattu, neuvottelu, 

kilpailullinen neuvottelu tai puitejärjestely. Seuraavassa vaiheessa valmistellaan 

tarjouspyyntö, johon kuuluu olennaisesti hankinnan kriteerien ja valintaperusteiden 

määrittely. Myös tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja hankintalain rajoitteet tulee 

huomioida.  Kun tarjouspyyntö on lähetetty ja tarjousten vastaanottamisen aikaraja on 

umpeutunut, vastaanotetut tarjoukset avataan. Ensin tarkastetaan, että ne ovat 

tarjouspyynnön mukaisia ja sitten tehdään hyväksyttyjen tarjousten vertailu 

tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien perusteella. Tilanteesta riippuen valitun tarjouksen 
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kanssa edetään sopimusneuvotteluihin tai suoraan budjetin tarkistamiseen, ja tehdään 

lopullinen hankintapäätös. (Helsingin Satama Oy 2019a.) 

 

HelSan kilpailutusohjeissa kehotetaan huomioimaan markkinoiden muutos ja kehitys 

teknisten ominaisuuksien, palvelun laadun ja hinnan osalta. Valinnassa tulee huomioida 

kokonaisratkaisun vastaavuus HelSan tarpeisiin nähden. Yhdestä toimittajasta riippuvuutta 

tulee välttää. (Helsingin Satama Oy 2019a.)  

 

 Velvoite harmaan talouden torjuntaan 

Helsingin kaupunkikonsernin ohje harmaan talouden torjuntaan pyrkii edistämään yritysten 

välistä tasavertaisuutta ja työehtojen noudattamista. Harmaan talouden torjuntaohje 

velvoittaa myös HelSan täyttämään tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet 

hankinnoissaan ja sopimuskäytänteissä, sekä huolehtimaan sopimuskumppaneiden 

luotettavuudesta ja lainsäädännön noudattamisesta. Tarjouskilpailuun saa ottaa mukaan vain 

tarjoajat, jotka ovat rekisteröityneet lainsäädännön edellyttämiin rekistereihin ja ovat 

maksaneet verot ja lakisääteiset eläkevakuutusmaksut (myös sopimussuhteen aikana). 

Lisäksi tarjouskilpailun voittajan tai suorahankinnassa hankintamenettelyyn valitun ja sen 

alihankkijoiden on noudatettava työehtosopimusta ja keskeisiä työehtoja. Vaatimukset 

pätevät myös ulkomaisiin tarjoajiin, minkä lisäksi ulkomaisten työntekijöiden työnteko-

oikeuden perusteita on valvottava. (Helsingin kaupunki 2018b.) 
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4 HANKINTOJEN HIILIJALANJÄLKI 

Tutkimuksessa siirrytään hankintojen hiilijalanjäljen käsittelyyn. Luvun aluksi määritellään 

hiilijalanjälki ja perehdytään vähähiilisen hankinnan käsitteeseen, minkä lisäksi tutkitaan 

vähähiilisiin hankintoihin liittyviä haasteita sekä yleisesti ympäristöä säästävien hankintojen 

kehitystä ja vaikutuksia tähän saakka, katsastaen myös niihin liittyviä tulevaisuudennäkymiä 

ja ensimmäisiä hankintojen hiilijalanjäljen laskelmia. Sen jälkeen paneudutaan HelSan 

kannalta olennaisten hankintaryhmien ja -lajien aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin ja 

selvitetään, mistä päästöjä pääasiassa syntyy. Olennaisimpana luvussa selvitetään, miten 

hankintayksikkö voi huomioida ympäristövaikutuksia ja näin ollen vaikuttaa 

kasvihuonekaasupäästöihin hankintaprosessissa. Aihepiirin katsauksella pyritään 

kartoittamaan, mitä vaikutuksia tilaajan tulee huomioida ja mitä keinoja hankintaprosessissa 

on käytettävissä hankintojen hiilijalanjäljen pienentämiseen.  

4.1 Hiilijalanjälki 

Elinkaariarviontiin (eng. Life Cycle Assessment, LCA), eli tuotteen tai palvelun koko 

elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien ja potentiaalisten ympäristövaikutusten (kuten 

luonnonvarojen käytön ja päästöjen vaikutusten ympäristössä) analysointiin ja arviointiin 

keskittyvät maailmanlaajuisen kansallisten standardoimisjärjestöjen liiton standardit ISO 

14040 ja 14044. Elinkaarella tarkoitetaan kaikkia vaiheita tuotteen tai palvelun raaka-

aineiden hankinnasta ja tuotannosta alkaen sen käyttöön, käytöstä poistoon, kierrätykseen ja 

loppusijoitukseen saakka, eli ns. kehdosta hautaan. Elinkaarinäkökulmasta toteutetulla 

järjestelmällisellä katsauksella voidaan tunnistaa ja mahdollisesti välttää potentiaalisten 

ympäristökuormien siirtyminen sekä elinkaaren vaiheiden että yksittäisten prosessien 

välillä. Tuloksia voidaan hyödyntää tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen lisäksi 

muun muassa poliittisessa päätöksenteossa, strategisessa suunnittelussa tai markkinoinnissa. 

(ISO 14040:2016.)  

Hiilijalanjälki ilmaisee hiilidioksidipäästömäärän, joka muodostuu tuotteen, palvelun tai 

prosessin elinkaaren (tai jonkin muun määritellyn ajanjakson) aikana. Hiilijalanjälki 

määrittää tarkastelun kohteen ilmastovaikutuksen sekä osoittaa päästöjen syntymiseen 
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vaikuttavat tekijät. Sen rajaukset ja määritelmät eroavat pääasiassa sen mukaan, mitä 

kasvihuonekaasupäästöjä huomioidaan, mitä rajauksia ja elinkaaren vaiheita tarkasteluun 

asetetaan. Hiilijalanjäljen avulla voidaan tarkastella tuotteen, palvelun tai prosessin 

elinkaaren aikana suurimpia päästöjä aiheuttavia vaiheita ja pohtia niiden hallintaan sopivia 

keinoja. (Klöpffer & Grahl 2014.) 

Nimestään huolimatta hiilijalanjälki ei kuitenkaan sisällä ainoastaan hiilidioksidia, vaan se 

kuvaa muidenkin kasvihuonekaasujen määrät muunnettuna hiilidioksidiksi. Kioton 

pöytäkirjassa määritellään seitsemän kasvihuonekaasua ovat hiilidioksidi (CO2), metaani 

(CH4), dityppioksidi (N2O), HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet 

(perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF3). Kasvihuonekaasut 

lämmittävät ilmastoa vaihtelevilla voimakkuuksilla, minkä vuoksi eri kaasuille on määritelty 

hiilidioksidiin suhteutetut ilmaston lämmityspotentiaalit, joita nimitetään GWP-kertoimiksi 

(Global Warming Potential). Esimerkiksi metaanin GWP-kerroin on 21, eli se lämmittää 

ilmastoa 21 kertaa voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Muiden kasvihuonekaasujen GWP-

kertoimia on esitetty taulukossa 3. Kertomalla eri kaasuista muodostuneet päästöt omilla 

GWP-kertoimillaan saadaan kaikki kasvihuonekaasupäästöt muunnettua 

hiilidioksiekvivalentiksi (CO2-ekv.), joka kertoo kaikkien kasvihuonekaasujen 

yhteisvaikutuksen. Näin tarkastelun kohteen elinkaaren aikana syntyvien päästöjen vaikutus 

ilmastonmuutokseen saadaan ilmaistua yhdellä luvulla. Hiilijalanjälkilaskennassa 

kasvihuonekaasupäästöjen ilmaston lämmityspotentiaalia kuvataan 100 vuoden ajanjaksolla 

(GWP100). (Klöpffer & Grahl 2014.) 

Taulukko 3. Joidenkin kasvihuonekaasujen ilmastonmuutosvaikutus suhteutettuna hiilidioksidiin 100 
vuoden ajanjaksolla (United Nations Framework Convention on Climate Change 2019). 

Kasvihuonekaasu GWP100 

Hiilidioksidi, CO2 1 

Metaani, CH4 21 

Typpidioksidi, N2O 310 

HFC-23, CHF3 11 700 

Rikkiheksafluoridi, SF6 23 900 
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Organisaation kasvihuonekaasupäästöt lajitellaan yleisesti kolmeen ulottuvuuteen.  

Ensimmäinen ulottuvuus on suorat päästöt, joita syntyy organisaation omistamista tai 

hallitsemista lähteistä, kuten yrityksen omilla ajoneuvoilla tapahtuvat kuljetukset. Toinen 

ulottuvuus käsittää epäsuorat organisaation käyttämästä energiasta aiheutuvat päästöt. 

Energia on siis organisaatiossa käytettyä sähköä, lämpöä, höyryä tai kylmää, joka on 

kolmannen osapuolen tuottamaa. Kolmannen ulottuvuuden raportointi on vapaaehtoista ja 

se sisältää useita kategorioita, jotka ovat organisaation toimintoihin liittyvää, mutta joiden 

päästöjä se ei omista tai hallitse. Laskenta keskittyy organisaation muihin epäsuoriin 

päästöihin, sisältäen esimerkiksi ostettujen materiaalien tuotannosta, ulkoistetuista 

toiminnoista ja jätehuollosta aiheutuneet päästöt. Kolmannen ulottuvuuden kautta on 

mahdollista havaita innovatiivisia keinoja hallita kasvihuonekaasupäästöjä, ja myös 

hankintojen hiilijalanjälki on mahdollista arvioida sen mukaisesti. (GHG Protocol 2015, 25; 

Correia 2013, 60.)  

4.2 Hiilijalanjälki hankinnoissa 

Kestävät hankinnat tarkoittavat, että hankintojen tekijät huomioivat taloudelliset, sosiaaliset 

ja ympäristölliset ongelmat hankintaprosesseissaan. Ainoastaan ympäristöllisiin kohtiin 

keskittyviä hankintaprosesseja nimitetään ympäristöä säästäviksi hankinnoiksi. Euroopan 

komission määritelmän mukaan ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public 

Procurement, GPP) ovat ”prosessi, jonka avulla viranomaiset pyrkivät hankkimaan sellaisia 

tavaroita, palveluja ja työsuorituksia, joiden ympäristövaikutukset ovat koko niiden 

elinkaaren ajan pienemmät kuin niiden, joita ne muutoin hankkisivat samaa ensisijaista 

tarkoitusta varten”. (Euroopan komissio 2016, 4.)  

Ainoastaan ilmastovaikutuksien hillintään keskittyville hankinnoille ei puolestaan ole 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Correia et al. (2013, 60) ehdottivat vähähiiliselle 

hankinnalle seuraavanlaista määritelmää: ”Prosessi, jolla organisaatiot pyrkivät tuottamaan 

tuotteita, palveluita, työsuorituksia ja hyödykkeitä, joilla on pienempi elinkaaren 

hiilijalanjälki ja/tai jotka johtavat organisaation kokonaishiilijalanjäljen pienenemiseen, 

kun huomioidaan suorat ja epäsuorat päästöt.” Myös Suomen julkisten hankintojen 

vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen tähtäävässä hankkeessa vähähiilinen 
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hankinta määriteltiin samansuuntaisesti: ”Vähähiilinen hankinta tarkoittaa, että tuotteen tai 

palvelun koko elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt on otettu hankinnassa huomioon 

ja niille on asetettu vaatimuksia ja/tai vertailukriteerejä. Vähähiilisyydessä korostuvat 

erityisesti energian ja materiaalien käyttö. Energiatehokkuudella, uusiutuvan energian 

käytöllä sekä oikeilla materiaalivalinnoilla hankinnan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.” 

(Alhola et al. 2019, 10.) 

Ympäristöä säästävillä hankinnoilla siis tähdätään elinkaaren ajalta vähemmän 

ympäristövaikutuksia aiheuttaviin hankintoihin. Vähähiilisten hankintojen tavoitteena on 

keskittyä tarkemmin ilmaston lämmitysvaikutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen, joko itse hankinnan hiilijalanjäljen kautta ja/tai hankinnan vaikutuksilla 

organisaation hiilijalanjälkeen. Määritelmien välistä eroa kuvastaa myös Correia et al. 

(2013) laatima kuvaus kestävien, ympäristöä säästävien ja vähähiilisten hankintojen 

suhteesta (kuva 8). Vähähiilisyys on osa ympäristöllistä käsitettä, jotka molemmat ovat osa 

laajempaa kestävyysongelmaa. Näiden kolmen käsitteen suhde on hierarkkinen, muttei 

kuitenkaan täysin päällekkäinen. Sekä ympäristöä säästävillä että vähähiilisillä hankinnoilla 

on kestäviä hankintoja laajemmat ulottuvuutensa, jotka ovat keskenään vain osittain 

päällekkäiset. (Correia et al. 2013, 60.) 

 

Kuva 8. Kestävien, ympäristöä säästävien (vihreiden) ja vähähiilisten hankintojen suhde (Corraia et al. 2013, 
61). 
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Useiden tutkimusten mukaan ympäristökriteerien käyttö hankintaprosesseissa ei ole 

yleistynyt odotetusti. Muun muassa Testan (2012) ja Bratt et al. (2014) tutkimusten mukaan 

julkisissa hankinnoissa ei painoteta ympäristöystävällisyyttä riittävän tiedon ja koulutuksen 

puutteen takia. Euroopan komission luomia ohjeistuksia ja kriteeristöjä osataan hyödyntää 

vain osittain erityisesti puutteellisen oikeudellisen tiedon vuoksi, eli on epävarmuutta siitä, 

kuinka sisällyttää ympäristöllisiä edellytyksiä tarjouspyyntöihin juridisesti oikein (Sarmela 

2011, 7). Alholan (2012) havaintojen mukaan yksi ongelma on, etteivät Suomen julkiset 

hankintayksiköt tiedä kuinka tiukkoja ympäristökriteerejä voidaan vaatia, minkä vuoksi 

kriteerit asetetaan yleensä liian alhaisiksi. Alhola ja Kaljonen (2017, 11) korostavat myös 

puuttuvan tai puutteellisen hankintastrategiaan olevan yksi pääsyistä siihen, että julkisen 

sektorin hankinnoissa taloudellisen ja elinkeinopoliittisen merkityksen painoarvo on 

vähäinen ja kestävien hankintojen tekemiseen resursointi on ollut riittämätöntä. 

Hiilijalanjäljen huomiointi on vieläkin harvinaisempaa kuin laajempien ympäristöllisten 

näkökohtien painottaminen. Correia et al. (2013) määritelmä vähähiilisille hankinnoille 

edellyttää hankinnan erityyppisten päästöjen sovittamista ja koko elinkaaren käyttöä 

vaihtoehtojen punnitsemisessa. Lisäksi standardisoidut ja vertailukelpoiset 

hiilijalanjälkityökalut ovat keskeisiä avustamaan hankintayksiköitä. Tutkijat korostavat 

ongelmaa, että pelkkiin vähähiilisiin kriteereihin keskittyminen voi joissain tapauksissa 

tarkoittaa, että muut merkittävät, hiilijalanjälkeä kattavampiin käsitteisiin kuuluvat 

ympäristöongelmat, kuten myrkyllisten kemikaalien ja veden käyttö, tai sosioekonomiset 

näkökohdat, kuten työolosuhteet jäävät huomioimatta. Hankintayksiköt joutuvat 

priorisoimaan valintojaan tilanteissa, joissa selvästi kaikista näkökulmista parasta ratkaisua 

ei ole. (Correia et al. 2013, 60.) 

 Kehitys ja tulevaisuudennäkymät 

Jo Euroopan kestävän kasvun strategiassa vuoteen 2020 alettiin korostaa hankintojen 

keskeistä roolia siirtymässä kohti resurssitehokasta vähähiilistä taloutta. Julkiset hankinnat 

ovat suuren mittakaavan ansiosta yksi tehokkaimmista mekanismeista, joilla hallitukset 

voivat ohjata käytänteitä vähähiilisempään suuntaan. Strategiassa EU:n jäsenvaltioita 

kannustetaan hyödyntämään hankintoja keinona vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta 
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myös tukea innovaatioita ja teollisuuden sopeutumista vähähiilisiin tuotantoprosesseihin ja 

tuotteisiin. (Euroopan komissio 2010.) Suuren volyymin vuoksi julkisilla hankinnoilla on 

ohjaavaa vaikutusta markkinoihin, joten ne vaikuttavat alueelliseen kilpailukykyyn ja 

elinvoimaan. (Sarmela 2011, 5.)  

Ympäristöä säästävien hankintojen tilaa on raportoitu EU:ssa runsaan 10 vuoden ajan, mutta 

seuranta ei ole säännöllistä eikä kasvusuunnassa olevaa kehitystä ole voitu arvioida 

luotettavin menetelmin. Vuosina 2009-2010 EU:ssa tehdyistä hankinnoissa 55 % sisälsi 

vähintään yhden GPP:n perusvaatimuksen ja kaikki perusvaatimukset sisältäviä, eli GPP:n 

mukaisia ympäristöä säätäviä hankintoja oli 26 %. Arviot ovat vain suuntaa-antavia, koska 

joillain mailla ja viranomaisilla on omia GPP-kriteerien kanssa täysin tai osittain 

päällekkäisiä kriteeristöjä, minkä vuoksi GPP-kriteerien käytön mittaaminen on haastavaa. 

(Pricewaterhouse Coopers 2009; Renda et al. 2012.) 

Suomen hankintaportaali HILMAssa julkaistuissa tarjouspyynnöissä energia- ja 

ympäristönäkökulma oli kirjattu vähintään yleisellä tasolla 66 %:iin tarjouspyynnöistä ja 44 

% sisälsi ainakin yhden selkeästi määritellyn ympäristökriteerin. Koko elinkaaren 

huomioiden määritetty energia- ja resurssitehokkuuteen tai muuhun ympäristönäkökulmaan 

liittyvä kriteeri näkyi vain 15 %:ssa tarjouspyynnöistä. Ympäristökriteerien käyttö näyttää 

kuitenkin nousseen aiemmasta vuoden 2015 Nissisen ja Liesimaan tekemästä 

tarjouspyyntöanalyysistä, jossa vähintään yleistasoinen ympäristönäkökohta oli 47 %:ssa 

tarjouspyynnöistä ja selkeästi määritetty kriteeri 29 %:ssa. (Alhola & Kaljonen 2017, 20-

21.) Selkeimpiä ympäristökriteerejä, joita Alholan ja Kaljosen (2017, 3) tutkimiin 

tarjouspyyntöihin oli sisällytetty, olivat laadunhallinta, energiatehokkuus ja kuljetuskaluston 

Euronormi-luokka.  

Vuosina 2006-2007 EU:n Green-7 jäsenmaissa tehdyn tutkimuksen mukaan GPP-kriteerien 

käyttö vähensi hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 25 % tutkituissa kymmenessä 

hankintalajissa. Päästöt vähenivät perustason GPP-kriteereillä eniten puutarhanhoidon (-100 

%), tekstiilien (-76 %), rakennusten (-69 %) ja sähkön (-26 %) hankinnoissa. Ympäristöä 

säästävät hankinnat olivat elinkaarikustannuksiltaan keskimäärin prosentin edullisempia 

alentuneiden käyttökustannusten vuoksi. Eniten kustannukset alenivat rakentamisen (-57 
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%), sähkön (-17 %), tietoteknisten laitteiden (-10 %) ja siivouspalveluiden (-6 %) 

hankinnoissa. (Pricewaterhouse Coopers 2009.) 

Yhtenä pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena hiilineutraalin ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaavan Suomen saavuttamiseksi on vahvistaa Suomen roolia 

kiertotalouden edelläkävinä, minkä vuoksi julkista ja yksityistä kuluttamista halutaan 

tehostaa. Se edellyttää, että valtion ja kuntien on näytettävä suuntaa ympäristöystävällisten 

ratkaisujen käyttöönotossa, mutta hallitusohjelman tavoitteina on lisäksi kasvattaa 

hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin julkisiin hankintoihin ja 

laatuarviointeihin.  Hankintalakia on tarkoitus muuttaa niin, että ympäristövaikutuksiltaan 

merkittävissä hankinnoissa hankintakriteeriksi lisätään hiili- ja ympäristöjalanjälki. Kestäviä 

ja innovatiivisia koskevien hankintakäytäntöjen yleistymistä halutaan vauhdittaa, ja edistää 

kestävää kulutusta halutaan edistää lisäämällä kuluttajien mahdollisuuksia saada tietoa 

palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä näyttää ilmasto- ja 

ympäristövaikutukset vahvemmin hinnoissa. (Valtioneuvosto 2019, 44-45.)  

Eräs toinen hallitusohjelman päätavoitteista liittyy Suomen elinvoimaisuuteen ja 

edelläkävijyyteen teknologisessa kehityksessä, innovatiivisissa hankinnoissa ja 

korkeakulttuurissa, missä julkisilla hankinnoilla nähdään olevan teknistä kehitystä sekä 

laajemmin kestävää kehitystä, innovatiivisuutta sekä elinkaaritaloudellisuutta vahvistava 

rooli. Sen vuoksi muun muassa kilpailullisuutta vahvistetaan ja kasvatetaan innovatiivisten 

hankintojen määrää sekä hankintalakia kehitetään suuntaan, jossa hankintayksiköt 

huomioivat kokonaistaloudellisuuden kriteereinä ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja 

kokonaiskustannuksia. Täten pelkkää hankintahintaa käytettäisiin kriteerinä vain rajatusti. 

(Valtioneuvosto 2019, 109.)  

 Suomen ja Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki 

Suomen julkisten hankintojen hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa Suomen 

ympäristökeskuksen toimesta vuonna 2019. Vuoden 2015 tietojen perustuvan laskennan 

perusteella hiilijalanjälki oli 8,3 miljoonaa t CO2-ekv., mistä 57 % aiheutui kuntien, 22 % 

kuntayhtymien ja 21 % valtion hankinnoista. Kuntien ja kuntayhtymien hankintojen 
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päästöistä 52 % aiheutui aineista, tarvikkeista ja tavaroista ja 43 % palveluista. Valtion 

hankinnoissa puolestaan hiilijalanjäljestä muodostuu 42 % palveluiden ostosta, 38 % 

tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista, 12 % vuokrista ja 8 % muista kuluista. Suurimmat 

päästöt hankintalajeittain aiheutuivat lämmön ja sähkön hankinnoista, rakennus- ja 

kunnossapitopalveluista sekä matkustus- ja kuljetuspalveluista.  Kun julkisiin hankintoihin 

lisätään julkisten organisaatioiden tekemät investoinnit, hiilijalanjälki on yhteensä 11,0 Mt 

CO2-ekv. Laskennassa käytettyissä hankintojen määrässä ja päästökertoimissa on kuitenkin 

epävarmuutta, mikä tulee pitää mielessä arvioita katsellessa. (Nissinen ja Savolainen 2019, 

24-25.)  

Helsingin kaupunki teki pioneerityötä selvittäessään hankintojensa hiilijalanjäljen 

ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja koko maailmassa. Helsinki tekee vuosittain 

hankintoja noin 2,5 miljardin euron edestä, ja vuonna 2018 hankinnoista aiheutui 

kokonaisuudessaan 0,81 milj. t CO2-ekv. Arvossa mitattuna suurimmat hankintakohteet ovat 

rakentaminen, toimisto- ja asiantuntijapalvelut sekä IT-hankinnat niihin liittyvien 

palveluiden kera. Rakennusinvestoinnit ja niihin liittyvät rakennus- ja kunnossapitotehtävät 

vaikuttavat kustannusten lisäksi eniten myös kaupungin hiilijalanjälkeen. Toiseksi eniten 

päästöjä aiheuttavat rakennusten ja huoneistojen lämmitys ja sähkönkulutus niiden 

korkeiden päästökertoimien vuoksi. Kaiken kaikkiaan kaupungin hiilijalanjäljen rakenne on 

tyypillinen kunnan päästörakenne; hankintojen päästöistä 34 % johtuu palvelujen ostoista, 

32 % tavaroista ja tarvikkeista ja 27 % investoinneista ja 8 % ulkoisista vuokrakuluista. 

Merkittävää laskennan tuloksissa on se, että vaikka palveluhankintojen päästökerroin on 

pieni verrattuna tavaroihin, joten niiden suuren määrän vuoksi palvelut aiheuttavat paljon 

päästöjä. (SYKE 2019.) 

4.3 Hankinnoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 

Keskeiset hankintaryhmät, eli tuote- ja palveluhankinnat sekä rakennusurakat ovat hyvin 

erityyppisiä, ja sen vuoksi niiden elinkaaretkin muodostuvat eri vaiheista. 

Tavarahankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ostoa, leasingia, vuokrausta tai osamaksulla 

hankkimista. Hankinta voi sisältää myös kokoamis- ja asennustöitä varsinaisen tavaran 

lisäksi. Palveluhankintojen sopimuksen kohteena on palvelun tuottaminen. Myös hankinta, 
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jossa palvelujen oston lisäksi ostetaan tavaroita, mutta palvelujen arvo on suurempi, 

katsotaan palveluhankinnaksi. Rakennustöiden sisältyminen palveluhankintaan on myös 

mahdollista. Rakennusurakalla tarkoitetaan hankintalain liitteen B mukaisia toimintoihin 

liittyvän rakennustyön tai -urakan toteuttamista tai rakennusurakan toteuttamista tai 

suunnittelua ja toteuttamista yhdessä. On mahdollista, että rakennusurakka on talon-, maan- 

tai vesirakennustöiden muodostama kokonaisuus. (Kontio et al. 2017, 57-58.)  

Seuraavissa alaluvuissa syvennytään näiden eri hankintaryhmien kasvihuonekaasupäästöjen 

muodostumiseen vaikuttaviin tekijöihin HelSan tyypillisimpien hankintalajien kautta. 

Tavarahankinnoista käsitellään IT- ja kuvantamislaitteita. Tärkeimpiä kolmansilta 

osapuolilta ostettavia palveluja ovat siivous-, turvallisuus- ja konsulttipalvelut. 

Rakennusurakat, joita HelSassa tehdään ovat pääasiassa laituri- ja kenttärakenteita 

talonrakennuksen ollessa vähäisempää. Koska tässä työssä ei käsitellä todellisia 

hankintaesimerkkejä ja hankintalajienkin välillä on suuriakin tapauskohtaisia eroja, 

hankintojen kasvihuonekaasupäästöjä tarkastellaan yleisellä tasolla. 

Kasvihuonekaasupäästöihin on syytä perehtyä jokaisessa todellisessa hankintaprosessissa 

tapauskohtaisesti. 

HelSassa on tehty periaatepäätökset led-valaisimiin ja fossiilivapaisiin energianlähteisiin 

siirtymisestä, joten valaisin- ja energiahankintoihin keskittymistä ei tässä työssä nähdä 

tarpeellisena, vaikka ne muuten olisivatkin merkittäviä hankintalajeja. Lisäksi 

kiinteistöhuollon osaston tekemät hankinnat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle niiden 

laajuuden ja hajanaisuuden vuoksi. 

 Tavarahankinnat  

Tuotteiden valmistukseen käytettävät materiaalit ja tuotantoprosessit sekä tuotteen pakkaus 

ja kuljetukset aiheuttavat väistämättä kasvihuonekaasupäästöjä. Käytön aikana päästöjä 

syntyy mahdollisesta energian- ja vedenkulutuksesta. Tuotteiden kestävyys sekä 

kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuudet vaikuttavat siihen, miten hyvin tuotteet voidaan 

hyödyntää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja sen jälkeen. (Euroopan komissio 2016a, 

30.) 



 50 

IT-laitteet 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristöjalanjäljet ovat suuria yleensä käytettyjen raaka-

aineiden, laitteiden energiankulutuksen ja käyttöiän päätyttyä tapahtuvan hävittämisen 

vuoksi. (Euroopan komissio 2016a, 70.) GPP-kriteerit on laadittu elinkaariarviointien 

pohjalta, joissa tietokoneiden ja näyttöjen merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi 

tunnistettiin laitteiden valmistus- ja käyttövaiheet. Kyseisten vaiheiden merkitys vaihtelee 

laitteen mukaan. Pöytäkoneiden ja näyttöjen tapauksessa käyttövaihe on elinkaaren 

ympäristövaikutusten kannalta merkittävin, ja eri konetyyppejä vertailtaessa pöytäkoneet 

kuluttavat eniten sähköä. Kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa valmistuksen päästöt taas 

ovat merkittävämpiä, sillä kyseiset laitteet kuluttavat vähemmän sähköä. Pöytäkoneiden 

valmistusvaiheessa merkityksellisimpiä komponentteja ovat emolevy (sisältäen prosessorin) 

ja piirilevy, mutta tablettien, kannettavien tietokoneiden ja pelkkien näyttöjen tapauksessa 

emolevyn lisäksi TFT-näyttöjen (eli ohutkalvotransistorinäyttöjen) ja akkujen valmistus 

aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset johtuvat pääasiassa 

raaka-aineiden talteenotosta ja jalostamisesta, mistä merkittävimmät ovat emolevyissä 

käytettävä hopea, kulta ja palladium, näyttöjen ja taustavalaistuksen vaatimat indium ja 

gallium, sekä litiumakuissa käytetty koboltti. (Dodd et al. 2016, 16-17.)  

Kuvantamislaitteet 

Tulostimien, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden ympäristövaikutukset liittyvät 

pääasiassa paperinkulutukseen. Muut ympäristövaikutukset liittyvät a) energiankulutukseen 

käyttövaiheessa, b) vaarallisten ainesosien käyttöön ja tuotesuunnittelussa tehtyihin 

materiaalivalintoihin c) resurssien, kuten musteen ja patruunojen kulutukseen tuotteen 

elinkaaren aikana. (Euroopan komissio 2014, 4.) 

 Palveluhankinnat 

Palvelun ympäristövaikutukset riippuvat henkilöstön asiantuntemuksesta ja pätevyydestä 

suorittaa palvelu ympäristöä säästävällä tavalla sekä käytössä olevista ympäristövaikutusten 

minimointiin pyrkivistä hallintomenettelyistä. Luonnollisesti myös palveluiden 

toteutuksessa tarvittavat tuotteet ja materiaalit, energian- ja vedenkulutus sekä syntynyt jäte 

aiheuttavat ympäristövaikutuksia.  (Euroopan komissio 2016a, 30.) Mikäli palveluun liittyy 
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palveluntuottajan tiloissa suoritettavaa työtä, palvelun suorittaminen vaatii uuden energiaa 

käyttävän tuotteen ostamista tai palveluun liittyy paljon matkustamista, voi 

palveluntuottajan käyttämien tilojen, tuotteiden ja kulkuneuvojen päästöt olla olennaisessa 

osassa palvelunaiheuttamissa kasvihuonekaasupäästöissä. (GPP 2020 2015a, 11-12.) 

Siivouspalvelut 

Siivouspalveluista aiheutuvaan ympäristökuormitukseen vaikuttavat eniten siivouksessa 

käytetyt tuotteet, siivouslaitteiden energian- ja vedenkulutus ja siivouksessa syntyvät 

kiinteät ja nestemäiset jätteet. Siivoustuotteissa huomionarvoisinta on siivoustuotteiden 

laimentaminen ja kertakäyttöisten siivoustarvikkeiden raaka-aineiden käyttö, valmistus ja 

hävittäminen. (Medyna et al. 2018, 9.) Imurit, lattiakoneet ynnä muut siivouslaitteet 

kuluttavat sähköä ja siivouksen suorittamiseen käytetään yleensä vettä, jonka lämmitykseen 

kuluu energiaa. Jäteveden lisäksi jätteitä syntyy esimerkiksi siivoustuotteiden pakkauksista, 

muovipusseista, kertakäyttöisistä siivousvälineistä ja kohteessa vaihdettavista 

hygieniatuotteista. Siivoukseen liittyy useimmiten kuljetuksia, joten ajokaluston ja 

ajotavalla on vaikutus siivouspalvelun hiilijalanjälkeen. (Motiva 2018a.) 

Konsulttipalvelut 

HelSan osastoilla, joihin tässä työssä keskitytään, hankitaan pääasiassa rakennusten ja 

infrastruktuurin suunnittelua. Vaikka suunnittelun ja rakentamisen prosessit ovat toisistaan 

riippuvaisia, tutkimuksen rakenteen selkeyden vuoksi rakentamisen ja infran suunnittelua 

käsitellään konsulttipalveluhankintojen yhteydessä ja rakennusurakoita erillisenä 

kokonaisuutena.  

Arkkitehti- ja insinööripalveluilla on merkittävä vaikutus päästöihin sekä raaka-

ainevalintojen kautta että valmiin rakennuksen loppuelinkaaren aikana, sillä 

suunnitteluvaiheessa tehtyjä valintoja on vaikeaa tai jopa mahdotonta muuttaa jälkikäteen. 

Alhola et al. (2019, 4) korostavat, ettei hiilijalanjälki suinkaan ole ainoa kestävyyden mittari. 

Kiertotalouden mukaiset tavoitteet, kun rakennetun ympäristön muuntojoustavuus ja 

tilatehokkuus eivät näy hiilijalanjälkilaskelmissa, mutta ne toteutuessaan pienentävät 

päästöjä. Myös neitseellisten materiaalien käytön vähentäminen ja korvaaminen 
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uusiomateriaaleilla edistää resurssitehokkuutta, vaikka merkitys yksittäisen rakennelman 

hiilijalanjäljessä on pieni. 

Turvallisuuspalvelut 

Turvallisuuspalveluihin liittyy kohteessa tehtävää valvontaa sekä vartioiden että kameroiden 

ja turvajärjestelmien toimesta. Suurissa kohteissa vartioiden käyttämien ajoneuvojen 

aiheuttamat päästöt voivat olla suuressa osassa palvelun hiilijalanjäljen muodostumisessa. 

Valvonnassa käytettävistä kameroista ja muiden laitteiden käytöstä aiheutuu luonnollisesti 

myös ympäristövaikutuksia; aiemmin käsiteltyjen tietoteknisistä laitteden merkittävimpiä 

vaiheita ovat laitteiden valmistus, käytön energiankulutus ja lopullinen hävitys. 

 Rakennusurakat  

Rakennusurakoiden merkittävimmät päästövaikutukset riippuvat rakennusten käytöstä, 

energiankulutuksesta ja rakennusmateriaaleista, mutta rakentamisessa on huomioitava muun 

muassa myös vedenkulutus, vaikutukset maankäyttöön ja liikenteeseen ja syntyvä 

rakennusjäte. (EU 2016, 66.) Rakennukset ovat monimutkaisia ja toisistaan eroavia 

kokonaisuuksia, minkä vuoksi niiden elinkaarien aikaiset kasvihuonekaasupäästöt voivat 

vaihdella paljon. Rakennuksen elinkaari voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat 

rakentaminen, käyttövaihe ja purkaminen. Kokonaisuus helpompi hahmottaa, kun elinkaari 

on jaoteltu pienenpiin vaiheisiin. Taulukossa 4 on esitetty standardin EN 15804:2012 

mukaiset rakennuksen elinkaaren vaiheet ja mitä niiden hiilijalanjäljen laskennassa 

huomioidaan. Rakennustuotteita ja rakentamista koskevat vaiheet A1-A5, käyttöä vaiheet 

B1-B7 ja purkua vaiheet C1-C5, minkä lisäksi vaiheessa D voidaan huomioida muita 

mahdollisia ympäristöhyötyjä, joita syntyy elinkaaren ulkopuolella. 

Taulukko 4. Rakennuksen elinkaaren vaiheet (FIGBC 2020). 

Vaihe Vaiheen keskeinen sisältö 

A1-A3 
Tuotevaihe 

Rakennustuotteiden koko valmistusketjun päästöt EN 15804 mukaisesti. 
Laskenta huomioi vain rakennuksen ja sen osat eikä esim. huonekaluja tai 
käyttäjien laitteita. Rakennustuotteita koskevat rajaukset on esitetty 
tarkemmin kappaleessa 0. 

A4 
Kuljetukset 
työmaalle 

Rakennustuotteiden ja koneiden kuljetukset, kuljetuksista aiheutuva 
hävikki. Maansiirto, jossa siirrellään tai vaihdetaan maa-aineksia. 
Työvoiman kuljetuksia ei huomioida. 
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A5 Työmaa-
toiminnot 

Kaikki työmaan toiminnot, sisältää maansiirron, varastoinnin, 
energiankäytön, jätehuollon ja väliaikaiset rakenteet (kuten valumuotit ja 
suojamateriaalit). Työkoneiden ja muiden käytettävien koneiden ja 
laitteiden valmistuksen päästöjä ei huomioida. 

B1 Käyttö 
Kylmäainevuodot ja mahdolliset muut suorat kasvihuonekaasupäästöt 
ilmakehään. 

B2 
Kunnossa-
pito 

Huollossa, ylläpidossa ja siivouksessa käytettävät tuotantopanokset ja 
näiden kuljetus ja jätehuolto. Ylläpidolla tarkoitetaan tässä suunniteltua 
ja ennakoitua ylläpitoa. Pintojen maalaus ja ulkoalueiden hoidon energian 
kulutus kuuluvat tähän osa-alueeseen. 

B3 Korjaus 
Rikkoutuneiden rakennusosien korjaamiseen tarvittavat materiaalit ja 
niiden käsittely sekä rikkoutuneiden osien jätteen käsittely. Korjaus 
kohdistuu rikkoontumisiin, joita ei ole suunniteltu tai ennakoitu. 

B4 Osien 
vaihto 

Merkittävien rakennusosien suunniteltu vaihto niiden teknisen tai 
taloudellisen elinkaaren päässä. Esim. ilmanvaihtokoneen tai ikkunoiden 
vaihtaminen, kattopäällysteen uusiminen tai energiajärjestelmien 
vaihtaminen. Sisältää osien kuljetukset ja vaihdettujen osien ja muun 
syntyneen jätteen käsittelyn. Tässä tarkoitetut osat vaihdetaan 
toiminnallisesti vastaaviin osiin (muuten kyseessä on muuntaminen). 

B5 Laaja-
mittaiset 
korjaukset 

Rakennuksen merkittävä korjaus tai muuntaminen, kuten peruskorjaus, 
tilaohjelman muutos, rakennuksen vaipan muunnokset, tai 
energiaratkaisujen muutokset. Jos tarkasteltu rakennushanke on 
muutoshanke, kohdistuvat päästöt tähän vaiheeseen. Vaihe kattaa 
prosessissa käytetyt materiaalit, jätehuollon, logistiikan ja prosessissa 
kulutetun energian päästöt. Peruskorjaus sisältää putkien, sähköjen ja 
vesikaton korjaukset sekä tekniikan ja ovien ja ikkunoiden vaihdon, jos ei 
voida osoittaa muuta. 

B6 Energian 
käyttö 

Sisältää kaiken rakennuksen järjestelmien kuluttaman rakennukseen 
ulkopuolelta tuodun energian, jota käytetään lämmitykseen, lämpimän 
käyttöveden tuottamiseen, ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, valaistukseen 
tai rakennusautomaatioon. Sisältää myös muun tontilla kulutetun 
energian kuten pihavalaistukset tai sulatukset. Ei sisällä 
kuluttajalaitteiden energiaa (esim. viihde-elektroniikka, kodinkoneet, 
tietokoneet). Niin haluttaessa voidaan raportoida erillisiä kuluttajalaitteet 
huomioivia lisäskenaarioita. Katso 0 Rakennuksen energiavirtoja ja 
kuljetuksia koskevan tiedon vaatimukset. 

B7 Veden 
käyttö 

Sisältää puhtaan veden tuotannon ja tuotetun jäteveden käsittelyn päästöt 
käytön ajalta. Veden kulutuksessa ei tulisi huomioida kuluttajalaitteiden 
(kuten pyykin- ja astianpesukoneiden) kulutusta. Haluttaessa nämä 
voidaan raportoida erillisessä lisäskenaariossa. Rajaus sisältää tontilla 
tapahtuvan kulutuksen (esim. kastelu). 

C1 
Purkaminen 

Rakennuksen purkaminen rakennuspaikalla ja sen välittömässä 
läheisyydessä ja tähän liittyvien koneiden käyttämä energia ja koneiden 
kuljetukset. 

C2 
Purkuvaiheen 
kuljetukset 

Kaikki purkujätteestä ja työkaluista aiheutuva kuljetus End-of-Waste 
tilaan saakka, huomioiden mahdolliset välivarastointi- ja 
siirtokuormauskuljetukset. 
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C3 
Purkujätteen 
käsittely 

Kaikki jätteen käsittelyn vaiheet, kunnes jäte saavuttaa End-of-Waste 
tilan. Määrittelyn kriteerit ovat: a) syntyneellä raaka-aineella on tunnettu 
käyttötarkoitus, b) jolle on kysyntää markkinoilla (mahdollisesti 
positiivinen ostohinta), c) raaka-aine täyttää käyttötarkoituksen vaatimat 
tekniset ja muut ominaisuudet ja d) raaka-aineen käyttö ei vaaranna 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 

C4 
Purkujätteen 
loppusijoitus 

Kaikki sellaisen jätteen käsittelystä syntyvät päästöt, jonka käsittelytapa 
on loppusijoitus tai energian tuotanto, ja jonka elinkaari päättyy 
lopullisesti. 

D Elinkaaren 
ulkopuoliset 
vaikutukset 

Nettomääräiset ympäristöhyödyt, joita syntyy, kun rakennuksen energia- 
ja jätevirrat vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa ja mahdollistavat 
muiden uusioraaka-aineiden käytön vähentämistä.  

 

Tavanomaisen rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten energian käyttö ja 

rakennustuotteiden valmistus. Varsinaisen rakentamisen ja purkamisen merkitys on 

verrattaen vähäinen. Vaikka käytön aikainen energiankulutus muodostaa tällä hetkellä 

valtaosan rakennusten hiilijalanjäljistä, energiajärjestelmien kehitys ja uusiutuvan energian 

käyttö muuttaa tilannetta. Kuten kuva 9 havainnollistaa, rakennusten elinkaaripäästöt 

pienenevät jatkuvasti energiatehokkuuden parantuessa, mistä seuraa materiaalien osuuden 

päästöistä muodostuvan jatkuvasti suuremmaksi. Osaltaan myös energiaintensiivisten 

materiaalien päästöt ovat alenevassa kehityssuunnassa, minkä lisäksi energiatehokkuuden 

paranemisen seurauksena materiaalien ja talotekniikan tarve lisääntyy, jolloin materiaalien 

valmistuksesta ja elinkaaren aikaisesta ylläpidosta, korjauksista ja vaihdoista syntyvät 

päästöt kasvavat.  (Bionova Oy 2017, 11). 

 

Kuva 9. Ara-kohteiden hiilijalanjälki yksikössä COe-ekv/m2/a (Bionova Oy 2017, 11). 
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4.4 Tilaajan ohjauskeinot 

Ilmastonmuutosta tai kasvihuonekaasupäästöjä ei toistaiseksi mainita 

hankintalainsäädännössä, vaan sen sijaan säännöksissä käytetään termejä kuten 

ympäristövaikutukset, -ominaisuudet ja -vaatimukset sekä kestävä kehitys.  

Kasvihuonekaasupäästöjen huomiointi voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän ympäristöön ja 

kestävään kehitykseen.  Tässä työssä keskitytään EU-kynnysarvot ylittäviin erityisalojen 

hankintalain alaisiin hankintoihin. Valitusta näkökulmasta huolimatta ympäristönäkökohtia 

saa huomioida samoilla keinoilla myös muissa hankinnoissa, ja täten ohjauskeinot 

vähähiilisyyteen ovat sovellettavissa myös muihin kuin erityisalojen hankintalain 

soveltamisalan EU-hankintoihin. 

”Tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden 

perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia” on erityisalojen 

hankintalaissa asetettu täsmällisyysvaatimus (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 29. 

joulukuuta 2016/1398, 71 §). Täsmällisyysvaatimus heijastaa tasapuolisuuden, 

syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Ympäristövaatimukset on laadittava 

selkeiksi, jotta ne tuottavat keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, joita on mahdollista 

arvioida tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Suhteellisuusperiaatteen mukaan tarjouspyynnön 

edellytykset tulee liittyä kyseenomaiseen hankintaan. Näin ollen kulloinkin kyseessä 

olevaan hankinnan kohteeseen liittyvät ympäristövaikutukset tulee selvittää 

tilannekohtaisesti. Voi aiheutua syrjivyyttä, jos tarjouspyynnössä edellytetyt seikat eivät 

liity hankinnan kohteeseen, ja se johtaa potentiaalisien tarjoajien vetäytymiseen 

tarjouskilpailusta. (Sarmela 2011, 13-14.) 

Hankinnan kohteelle ja tarjoajille voi asettaa ympäristöasioihin liittyviä 

soveltuvuusvaatimuksia useilla eri tavoilla. Aina hankinnan kohteesta johtuen 

ympäristövaikutusten huomiointi ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä esimerkiksi 

asiantuntijapalveluiden ympäristövaikutuksia on vaikea määrittää. Yleisesti tilaaja voi 

vaikuttaa hankinnan ympäristövaikutuksiin seuraavissa vaiheissa: 

- tarvehankinta  
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- tarjoajien soveltuvuusvaatimukset 

- hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset  

- tarjousten valinta- ja vertailuperusteet 

- sopimusehdot ja niiden noudattamisen valvonta. (Hansel 2019; Kuittinen & le Roux 

2017a, 41.) 

 

 Tarveharkinta 

Tarveharkinnalla valmistellaan hankintaa katselmoimalla siihen kohdistuvia todellisia 

tarpeita ja tavoitteita. Teknisiä ratkaisuja ei ole tarpeellista pohtia alussa, vaan liikkeelle 

lähdetään valmistelemalla lähtötiedot tarpeesta ja asettaa koonnin perusteella lähtökohta 

hankinnalle. Tarvehankinnalla ja markkinakartoituksella haetaan sopiva hankintatapa ja 

linjataan hankinnan luonne, sitä koskevat vaatimukset, tavoitteet sekä hankintatilanne. 

Vaiheella on suuri vaikutus lopputulokseen, koska siten hankinta saadaan lähtökohtaisesti 

vastaamaan tarpeeseen ja lisäksi tilaaja saa käsityksen ympäristövaatimuksista, joita 

hankinnalle voidaan asettaa. (Motiva 2014, 6-8.) 

Hankintojen ollessa erityyppisiä ja monimutkaisia kokonaisuuksia myös niiden 

hiilijalanjäljet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy hankintojen 

elinkaarissa muun muassa raaka-aineiden hankinnasta, kuljetuksista, tuotteiden tuotannosta, 

energiankulutuksesta ja jätteenkäsittelystä. Hiilijalanjäljen hillintä tulee aloittaa hankinnan 

kohteen merkittävimpien päästölähteiden kartoittamisesta, jotta tiedetään, mihin 

hankintaprosessissa käytettävissä olevia mahdollisuuksia kannattaa kohdistaa. Ennen 

hankintaprosessin aloittamista tapahtuvalla markkinakartoituksella on mahdollista selvittää 

mitä toimittajalta ja hankinnan kohteelta kannattaa vaatia, minkä lisäksi se viestii jo 

ennakkoon odotettavissa olevista edellytyksistä. Täten voidaan asettaa vaatimuksia ja 

vertailuperusteita, jotka eivät rajaa tarjontaa liikaa, mutta jotka rajaavat huonoja vaihtoehtoja 

kilpailun ulkopuolelle tai auttavat poimimaan vain parhaiten tavoitteita vastaavia tarjouksia. 

(Hansel 2019.) 
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 Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset 

Tarjoajaa koskevia kelpoisuusvaatimuksia voivat olla esimerkiksi todistus 

vastuuhenkilöiden koulutuksesta tai ammatillisesta pätevyydestä. Soveltuvuusvaatimukset 

ovat tarjouskilpailuun pääsyn ehtoja. Luonnollisesti lain edellyttämät pakolliset 

poissulkemisperusteet on myös täytyttävä; erityisalojen hankintalain mukaan ehdokas tai 

tarjoaja on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos se on tuomittu rangaistukseen jostain 

pykälässä eritellystä rikoksesta viimeisen viiden vuoden aikana tai se on laiminlyönyt veroja 

tai sosiaaliturvamaksujen maksuvelvollisuutensa. (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen 

ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 29. 

joulukuuta 2016/1398, 82 §.) 

Palvelun tai rakennusurakan ehdokkaalta tai tarjoajalta saa pyytää selvityksen 

ympäristövaikutusten hallintaa koskevista toimenpiteistä hankinnan kohteen sitä 

edellyttäessä. Laadunvarmistustoimenpiteiden selvitystä voi pyytää tavarahankintoja 

kilpailuttaessa. Hankintayksikön on viitattava unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin olemassa oleviin eurooppalaisiin tai 

kansainvälisiin asianmukaisiin standardeihin.  Jos tarjoajalla ei todistettavasti ole 

mahdollisuutta saada todistuksia määräajan kuluessa, on hyväksyttävä myös muu näyttö 

ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvarmistustoimenpiteistä. (Sarmela 2011, 29-30.) 

 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset 

Vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia, joten niitä on asetettava harkiten. 

Vähimmäisvaatimukset täyttävän ratkaisun tulee täyttää kaikki ne tekniset kelpoisuusehdot, 

jotka sille on tarjouspyynnössä asetettu, sillä vähimmäisvaatimukseksi asetettuja ei korvata 

toisella ominaisuudella. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi energiatehokkuutta, 

voimassa olevia säädöksiä tai standardeissa esitettyjä vaatimuksia. Vähimmäisvaatimusten 

tasoa voidaan ajan saatossa nostaa, kun uusia ratkaisuja kehittyy ja vaatimustasot päivittyvät. 

(Sarmela 2011, 22.) 

Hankinnan kohteen teknisten eritelmien määrittely perustuu hankintayksikön harkintaan. 

Hankintalaki mahdollistaa teknisten vaatimusten asettamisen tuotteen tai palvelun 
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ympäristönsuojelun tason perusteella. Tekniset vaatimukset voivat olla kilpailutuksen 

vähimmäisvaatimuksia, kunhan asetetut vaatimukset eivät rajoita kilpailua perusteettomasti. 

Teknisissä eritelmissä voidaan esittää ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia 

esimerkiksi tuotantomenetelmään tai materiaaliin liittyen, jos ne vaikuttavat selkeästi 

hankittavan tavaran, palvelun tai urakan ominaisuuksiin tai toiminnallisuuteen. (Sarmela 

2011, 22.) 

Ympäristömerkkeihin liittyviä perusteita tai niiden osia voidaan käyttää 

ympäristövaatimusten todentamiseen. Ympäristömerkkien tulee olla kansallisesti, 

monikansallisesti tai yhteisön yhdenmukaistetun järjestelmän myöntämä. Tiettyä 

ympäristömerkkiä ei saa vaatia, vaan muut vastaavat merkit tai muunlainen selvitys, kuten 

valmistajan tekninen asiakirja tai tunnustetun toimielimen laatima tekninen raportti on 

hyväksyttävä näyttönä. Standardeihin viitattaessa on käytettävä ilmaisua ”tai vastaava”, sillä 

myös muut hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset täyttävät tuotteet, palvelut tai 

materiaalit on hyväksyttävä tarjoajan voidessa osoittaa sen asianmukaisella tavalla. (Sarmela 

2011, 21.) 

 Valinta- ja vertailuperusteet 

Lopullisessa tarjousvertailussa lasketaan kokonaispistemääriä, jotka koostuvat 

hankintahinnasta, käyttökustannuksista, tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ylittävistä 

ja vertailussa lisäarvoa antavista rakenne- ja käyttöominaisuuksista. Tarjouksen 

valintaperuste voi olla vain kokonaistaloudellisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin voi 

olla joko hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. 

(Kontio et al. 2017, 218-219.) 

Muissa kuin tavarahankinnoissa halvimman hinnan käyttäminen valintaperusteena on 

perusteltava, sillä hankintayksiköitä halutaan kannustaa kiinnittämään huomiota myös 

laatutekijöihin. Hinnan käyttäminen valintaperusteena voi olla paras vaihtoehto esimerkiksi 

hankinnan kohteen ollessa markkinoilla laajalti saatavissa oleva tuote, jonka laadusta 

voidaan varmistua määrittelemällä vähimmäisvaatimuksia. (Kontio et al. 2017, 218-219.) 
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Kustannuksiltaan edullisin ei tarkoita pelkkää tuotteen, palvelun tai rakennusurakan 

hankintahintaa, vaan esimerkiksi elinkaarikustannuksia, jotka muodostuvat muun muassa 

tuotannosta, kuljetuksista ja ylläpidosta. Myös ympäristövaikutukset, kuten 

kasvihuonekaasupäästöjen kustannukset, on mahdollista huomioida. Elinkaarikustannusten 

arviointimenetelmä on oltava syrjimätön, kaikkien saatavilla oleva ja yleisesti käytetty. 

(Kontio et al. 2017, 218-219.) 

Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet voivat olla laatuun, yhteiskuntaan, ympäristö- ja 

sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin liittyviä. Vertailuperusteiden 

lisäksi voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia, jotka ovat tarjouskilpailuun pääsyn ehtona. 

Kilpailutus voidaan tehdä myös käänteisesti ns. ranskalaisena urakkana, jossa hinta-

laatusuhde asetetaan kiinteäksi hinnaksi, ja kilpailutuksessa vertaillaan ainoastaan 

laadullisia tekijöitä. (Kontio et al. 2017, 218-219.) 

Vertailuperusteet ja niiden sisältö on ilmoitettava tyhjentävästi eikä niitä saa jättää 

käyttämättä, laajentaa tai supistaa tarjousten vertailua tehdessä. Vertailuperusteiden on 

oltava hankinnan kohteeseen liittyviä, objektiivisia ja syrjimättömiä ja niiden tulee ilmetä 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Vertailuperusteet eivät saa mahdollistaa 

hankintayksikön rajoittamatonta valinnanvapautta tai liittyä tarjoavan yrityksen 

ominaisuuksiin. EU-hankinnoissa vertailuperusteet ja mahdolliset alakriteerit ilmoitetaan 

painoarvotettuina, eli jokaiselle vertailuperusteelle ja alakriteerille on ilmoitettava 

prosentuaalinen tai muu vastaava painoarvo. Painotuksen ilmaisun ollessa mahdotonta, 

vertailuperusteet on ilmoitettava vähintäänkin tärkeysjärjestyksessä. (Kontio et al. 2017, 

221.) 

Hankintayksiköillä on vapaus laatia omat vertailumallinsa. Mallin perusteet tulee olla 

selvästi laadittu ja sen tulee johtaa yleisten periaatteiden mukaisiin tasapuolisiin ja 

syrjimättömiin tuloksiin. On suositeltua ilmoittaa avoimesti jo tarjouspyynnössä, miten 

vertailu toteutetaan. Yleisesti käytetään esimerkiksi hintavertailumalleja, jossa halvimmalle 

hinnalle annetaan täydet pisteet ja kalliimmat saavat suhteessa huonompia pisteitä. (Kontio 

et al. 2017, 222.) 
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Usein ympäristövaikutusten kannalta lähellä sijaitsevat tarjoajat tuotetut tuotteet ja palvelut 

voisivat olla parempia vaihtoehtoja. Lainsäädäntö ei kuitenkaan salli lyhyen kuljetusmatkan 

suosimista perusteena, koska se asettaa paikalliset toimijat parempaan asemaan 

tarjouskilpailussa. Tämä on vastoin syrjimättömyysperiaatetta, jos kuljetusmatka ei liity itse 

hankinnan kohteeseen ja aiheuttaa paikallisten tuotteiden ja tuotannon suosimista. 

Hankinnan vertailuperusteet on siis perustuttava muihin tarjoajan ja hankinnan kohteen 

ominaisuuksiin. Kuljetusmatkoihin liittyviä päästöjä saa arvioida, jos ne liittyvät 

välittömästi hankinnan kohteeseen, ja kuljetuksiin liittyviin näkökohtiin voidaan vaikuttaa 

myös sopimusehtojen kautta. (Sarmela 2011, 38.) 

Tarjouksille asetettavat valintakriteerit ja vertailutapa luovat siis pohjan, joka määrittelee, 

miten tarjouksia arvotetaan. Mitattavissa olevien valintakriteereiden käyttöä suositellaan, 

jotta valintakriteerit ovat selkeästi todennettavia eikä niiden tulkinnassa synny 

erimielisyyksiä. Mitattavissa olevilla valintakriteereillä tarkoitetaan laskelmia, todistuksia, 

sertifikaatteja ja teknisiä raportteja. (Kuittinen ja le Roux 2017a, 41.) 

 Sopimusehdot 

Sopimusehtoihin voidaan sisällyttää ympäristönäkökohtia, jotka liittyvät 

hankintasopimuksen kohteeseen ja toteuttamiseen. Ympäristöehdot on ilmoitettava 

etukäteen tarjouskilpailussa tai hankinta-asiakirjoissa, jotta tarjoajat ovat tietoisia 

velvoitteista ja voivat ottaa ne huomioon tarjouksen hinnoittelussa. Ehtoja on sovellettava 

kaikkiin tarjoajiin hankinta-asiakirjoissa vahvistetulla tavalla, ja tilaaja saa määrätä 

sulkevansa tarjouskilpailusta ulos sellaiset toimijat, jotka eivät hyväksy sopimusehtoja. 

Hankintaprosessin aikana tehtyjä erityisiä sitoumuksia voidaan myös lisätä 

sopimusehtoihin. (Euroopan komissio 2016a, 60.) 

Hankkija voi vaatia tavaran toimituksen tai palveluiden tai urakoiden suoritusten tapahtuvan 

mahdollisimman vähäisillä ympäristövaikutuksilla, ja toteutuksen tehokkuuden 

varmistamiseksi sopimusehtoihin voidaan liittää sakkoja ja kannustimia. Sen vuoksi 

sopimusehtojen seurannasta ja raportoinnista on kirjattava velvoite sopimukseen. 

Esimerkkejä sopimusehtoihin kirjattavista ympäristöehdoista ovat mm. kuljetusten 
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hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, takuuehdot tai jätteiden kierrätys. (Euroopan komissio 

2016a, 60.) 

 Kooste ympäristövaikutusten huomiontimahdollisuuksista 

Tilaaja voi asettaa hankinnalle ympäristötavoitteita monin eri tavoin. Kuva 10 tiivistää 

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteet ja vaihtoehtoisia keinoja, 

joita hankintayksikkö voi käyttää saavuttaakseen hankinnalle asetettuja tavoitteita. 

Riippumatta siitä, miten kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta haetaan, voi 

ympäristötavoitteita käyttää tarjoajien tai ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksina, hankinnan 

kohteen vähimmäisvaatimuksina tai hankintasopimuksen erityisehtoina sekä parasta hinta-

laatusuhdetta hakiessa myös laadullisena vertailuperusteena. 

 

Kuva 10. Ympäristövaikutusten huomiointi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa 
(mukaillen YM 2017, 44). 

 

Kriteerien ollessa vaatimuksena tarjoajan tai ehdokkaan valinnassa tai hankinnan kohteen 

kuvauksessa, ne ovat kilpailutukseen osallistumisen edellytys. Näin ollen 

soveltuvuusvaatimuksilla määritellään taso, joka tarjoajien osaamisen on yllettävä. 

Vähimmäisvaatimuksilla taas määritellään tavoitteet, joita hankinnalla halutaan saavuttaa. 

Tavoitteita voidaan kirjata myös sopimusehtoihin, jolloin niiden toteutusta voidaan tehostaa 

liittämällä kannustimia ja sakkoja. Vaihtoehtona on myös asettaa kriteerejä 

kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteeksi, minkä ansiosta laatuvertailussa saatavat 
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lisäpisteet kannustavat tarjoajia viemään ympäristövaikutusten huomioinnin 

minimivaatimustasoa pidemmälle.  

Ympäristökriteerien on liityttävä suoraan hankinnan kohteen aiheuttamiin 

ympäristövaikutuksiin ja niillä pyritään kertomaan, millainen hankinnan kohteen tai 

toimittajan tulee olla. Liian kattavilla termeillä – kuten vastuullinen – ei välttämättä päästä 

haluttuihin tuloksiin eivätkä sellaiset ole hankintoja ohjaavien perusperiaatteiden mukaisia, 

koska laveat määrittelyt voidaan tulkita monin tavoin tai ne voivat aiheuttaa syrjivyyttä. 

Hankintaa koskevat vaatimukset on siis määriteltävä selkeästi. (Hansel 2019.)  
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5 HANKINTAYKSIKÖIDEN HAASTATTELUT 

Tässä luvussa käsitellään Helsingin Satama Oy:n hankintayksiköiden edustajien 

haastatteluja. Aluksi esitellään käytetty tutkimusmenetelmä, haastattelujen toteutustapa ja 

haastateltavat, minkä jälkeen koostetaan haastattelujen tulokset.  

5.1 Haastattelu tutkimusmenetelmänä  

Tutkimushaastattelua määrittää sen strukturointiaste, eli se, kuinka tarkkaan muotoilluissa 

kysymyksissä pitäydytään ja missä määrin tilanne on haastattelijan jäsentämä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 43.) HelSan hankinnoista vastaavia henkilöitä haastateltiin niin sanotulla 

puolistrukturoidulla haastattelulla, jonka kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastattelija 

voi vaihdella kysymysten järjestystä ja sanamuotoa. Haastateltaville ei myöskään anneta 

vastausvaihtoehtoja, vaan he saavat vastata omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.)  

Haastattelujen kysymysrunko laaditaan aiheeseen perustuvan tutkimuksen perusteella. 

Täten haastattelijalla on mahdollisesti aiheeseen liittyviä oletuksia ja jotain haastattelun 

näkökohtia on lyöty lukkoon, mutta tavoitteena on kerätä haastateltavilta heidän 

kokemuksiinsa perustuvaa subjektiivista tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) Toisiinsa 

vertailukelpoisten vastausten saavuttamiseksi haastattelutilanteessa käsitellään kaikki 

ennalta laaditun liitteessä I esitetyn kysymysrungon sisältämät kysymykset. Näin 

haastateltavien omien näkemysten ja kokemusten ilmaisulle ja eri aiheiden painotukselle 

annetaan tilaa samalla kun kaikkien haastattelujen teema pidetään yhtenäisenä. 

5.2 Haastattelujen tarkoitus ja toteutus 

Työn tilaajaorganisaation hankintayksiköiden haastattelujen tavoitteena on kartoittaa 

hankintojen nykykäytäntöjä, ympäristöasioiden huomiointimahdollisuuksia sekä 

mahdollisia hyötyjä ja haittoja, joita ympäristönäkökohtien integroinnissa 

hankintaprosesseihin nähdään. Haastatteluissa esiin nousseita näkökohtia käytetään tämän 

työn tuloksissa hankintaprosessia tukevan mallin laatimiseen, jotta siinä saadaan huomioitua 

nimenomaan HelSassa havainnoituja ongelmakohtia ja jotta se palvelee organisaation 
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tarpeita mahdollisimman hyvin. Haastattelut toteutettiin syys-lokakuussa 2019. Haastattelut 

toteutettiin kasvokkain HelSan tiloissa yhtä puhelinhaastattelua lukuun ottamatta ja ne 

äänitettiin myöhempää tekstiksi purkamista ja analysointia varten.  

 

Haastateltavat ovat HelSan eri osastojen päälliköitä ja myös hankintoja tekevää henkilöstöä. 

Haastateltavana oli teknisistä palveluista tekninen päällikkö Ari Parviainen ja 

rakentamispäällikkö Pekka Haikonen, maaliikennepalveluista matkustajaliikennepäällikkö 

Arto Satuli, turvallisuuspäällikkö Eero Laaksonen ja kiinteistöpäällikkö Joni Nyholm, 

rahtiliikennepalveluista kehittämispäällikkö Pekka Hellström sekä IT-osaston päällikkö Esa 

Salonen. Tarkemmat tiedot haastatteluista on nähtävissä lähdeluettelossa haastateltavien 

sukunimen mukaan, vaikka yksittäisten henkilöiden kommentteihin ei tässä työssä 

viitatakaan nimillä.  

 

5.3 Haastattelujen tulokset 

HelSan eri osastojen hyvin erilaisista tarpeista johtuen niiden hankintatyypit ja -käytännöt 

poikkeavat toisistaan. Haastateltavien esiin tuomien asioiden käsittely täysin yhtenäisenä 

kokonaisuutena ei näin ollen ole mahdollista, vaan on otettava huomioon erityyppisiin 

hankintoihin liittyvät piirteet ja lajiteltava vastauksia.  

Teknisten palveluiden ja rahtiliikennepalveluiden kehitysosaston hankinnat ovat 

samantyyppisiä, keskittyen rakentamiseen ja muihin asiantuntijapalveluihin. Teknisissä 

palveluissa tehdään investointiprojekteja, jotka pääasiassa infra- tai talonrakentamista. 

Joihinkin projekteihin kuuluu laitehankintoja, jotka ovat myös satamatoimintaan liittyvää 

perusinfraa. Pääasiallisesti hankinnat ovat siis rakennusurakoita, tuotehankintoja ja 

suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Rahtiliikenteen kehittämiseen liittyy 

asiantuntijapalveluhankintoja, tyypillisimmin suunnittelua ja konsulttiprojekteja. Hankinnat 

ovat enimmäkseen rakennuspalveluita ja -työhankintoja.  

Matkustajaliikennepalveluiden osastoilla suurin rooli on palveluhankinnoilla, joita 

vuositasolla 12 miljoonan henkilön matkustamisen mahdollistaminen edellyttää. 

Kiinteistöpuolen palveluhankintoja ovat jätehuolto, siivous, ulkoalueiden kunnossapito, 
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tekniset palvelut sähkö- ja lvi-, lasi-, ja lukkoliikkeiltä, sekä korjaukset ja remonttipalvelut. 

Matkustajaliikennepalveluihin sisältyy terminaalipalvelut, siivous, järjestyksenvalvonta, 

sekä asiakas- ja satamapalvelu.  Turvallisuuspuolella hankitaan palveluita, kuten vartiointia 

ja järjestyksenvalvontaa. Lisäksi turvallisuuteen sisältyy tavarahankintoja kuten 

turvallisuusjärjestelmä, kamerat, aitarakenteet ja lukitukset. IT-osaston hankintoihin 

kuuluvat järjestelmät ja laitteet. Esimerkkejä ovat kameravalvonta- ja 

toiminnanohjausjärjestelmät, tietokoneet ja näytöt. 

 Nykykäytännöt 

Yleisesti HelSassa ei ole hankintoja ohjaavia periaatteita, vaan hankinnan 

tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteet on hankintayksikön harkittavissa. Prosessiin on 

ohjeistus ja hankinnan kulun seurantaan on tullut työkalu. HelSan kaikkea toimintaa ohjaa 

ympäristölupa, jonka velvoitteet on huomioitava muiden mahdollisten lakisääteisten 

lupakäytäntöjen, kuten rakennuslupien lisäksi. Hankintayksiköiden omat tavoitteet liittyvät 

pääasiassa kustannustehokkaiden ja mahdollisimman hyvin tarpeeseen vastaavien, 

laadukkaiden, hankintojen tekemiseen. Hyvä haastatteluissa mainittu tiivistetty periaate on 

”pyrkiä kustannustehokkaisiin hankintoihin sillä tavalla, että ne olisivat koko elinkaaren 

ajalta kustannustehokkaita ja kestäviä sekä käytettävyydeltään hyviä”.  

Ennen hankintojen aloittamista pyritään selvittämään perusteellisesti, mitä markkinoilla on 

saatavissa ja mitä kannattaa lähteä hankkimaan. Tarjouspyyntöjen laatimiseen 

hyödynnetään paljon olemassa olevia kontakteja ja yhteistyökumppaneita esimerkiksi 

potentiaalisia toimittajia tapaamalla ja referenssikohteisiin tutustumalla. Osasyy olemassa 

olevien suhteiden hyödyntämiseen on toiminnan suuri mittakaava, jonka takia pienet 

toimijat eivät pysty vastaamaan HelSan tarpeisiin, sekä joissain tapauksissa lisäksi satama-

alaan erikoistuneen toimittajakentän suppeus. Käytännössä erikoisosaamista vaativissa 

tilanteissa ja tarjoajakentän ollessa suppea  parhaita ratkaisuja haetaan tarjoajan kanssa, jotta 

haluttuihin tavoitteisiin päästään. Tarvittaessa varsinkin rakennushankkeissa tehdään 

kattavampia selvityksiä pitkän aikavälin parhaiden ratkaisujen löytämiseksi niin 

kustannusten kuin päästöjenkin kannalta. Palveluntarjoajat ovat alan tunnettuja ja isoja 

toimijoita, joiden toiminta on havaittu laadukkaaksi, minkä vuoksi tarjouspyynnöt 
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lähetetään vain sopivimmille toimijoille, minkä jälkeen hankinta tehdään usein hyvinkin 

hintavetoisesti. Perustavanlaatuiseen hankintoja edeltävään tiedonhakuun käytetään 

internetissä saatavilla olevaa tietoa, kuten isojen toimijoiden nettisivuja ja asiantuntijoiden 

raportteja. On tietenkin olemassa myös käsikirjoja, alakohtaisia lehtiä ja tapahtumia, mutta 

käytännössä niiden hyödyntäminen on useimmiten ajankäytön kannalta mahdotonta.  

Toimittajien valinnassa huomioidaan tekninen ja taloudellinen suorituskyky, ja useimmiten 

minivaatimuksia on täytettävä edetäkseen tarjouskilpailuun. Esimerkiksi siivouksen ja 

järjestyksenvalvonnan kannalta terminaalit ovat niin laajoja kohteita, että palveluntuottajia 

rajataan liikevaihdon perusteella. Tarjousten vertailussa pyritään saamaan 

kokonaisvaltaisesti ja -taloudellisesti paras tarpeeseen vastaava ratkaisu. Hankintojen 

haasteena nähtiin laadun ja hinnan tasapainottaminen. Laatua haetaan useimmiten 

turvallisuuteen, pitkäikäisyyteen ja käytettävyyteen liittyvien kriteerien kautta, 

luonnollisesti tarkempien määritelmien vaihdellen hankinnan kohteen mukaan. Loppujen 

lopuksi hinta on merkittävin tekijä. Mittavissa hankinnoissa pyritään jatkuvuuteen sekä 

pitkäikäisiin ja kestäviin ratkaisuihin, minkä vuoksi erityisesti palveluhankintojen 

tapauksessa parhaan laadun saamisen varmistamiseksi oltaisiin valmiita maksamaan 

kalliimpaa hintaa.  

Sopimuskauden aikainen yhteistyö toimittajien kanssa yleisesti ottaen on aktiivista. 

Investointihankkeiden ohjauksessa seuranta on tiivistä ja pyritään jatkuvasti omaamaan 

ajantasainen tieto hankkeen etenemisestä. Palvelu- ja järjestelmätoimittajien kanssa 

seurantapalavereja pidetään kahdesta neljään kertaa vuodessa, ja vuoropuhelun pohjalta 

asetettujen vaatimusten täyttymistä seurataan ja toimintaa kehitetään. Aina muodollista tai 

dokumentoitua seurantaa esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttipalveluiden sopimuskauden 

aikana ei suoriteta, vaan käsitys toimittajan toiminnasta perustuu mielikuvaan ja 

luottamukseen siitä, että toimittajavalinnassa esille tuodut valmiudet toteutuvat. 

 Päästövähennyskeinojen tuntemus ja käytännön sovellettavuus 

Haastattelujen perusteella ympäristönäkökohtien huomioimisen mahdollisuudet 

hankintaprosessissa ovat hyvin tiedossa, mutta käytäntöön nähtiin tarvittavan enemmän 
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osaamista, ohjeistusta ja soveltuvia työkaluja. Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 

tarjouspyyntöihin nähtiin suurimpana haasteena. Useat haastateltavat pohtivat, kuinka 

hiilijalanjälki on mahdollista saada tarjouspyyntöihin ja miten tarjoajilta saisi 

vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja. Tarjouspyyntöihin valittavien suureiden tulisi olla 

sellaisia, että toimittajien on ne helppo ymmärtää ja ilmaista, mutta myös tilaajan 

näkökulmasta helposti ja luotettavasti vertailukelpoisia.   

Keinoja, joilla hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa, mainittiin runsaasti, ja ne vaihtelevat 

hankintatyyppien mukaan. Konkreettisia keinoja laitehankinnoissa olisi esimerkiksi 

laitteiden virrankulutuksen enimmäistason määrittely ja paljon työkonetyötä vaativissa 

hankinnoissa uusiutuvien polttoaineiden käytön tai uusimman EURO-luokan edellyttäminen 

jo tarjouspyynnössä. Pelkän työvoiman ostamisen tapauksessa päästöjen hillinnän 

huomiointi koettiin haastavana ja jopa keinotekoisena. Esimerkiksi konsulttipalvelut ja 

järjestyksenvalvonta ovat työsuorituksia, joihin ei liity materiaalien tai kemikaalien käyttöä; 

tämän tyyppisissä hankinnoissa hiilijalanjälki ei ole kiinni niinkään toimittajasta, vaan siitä, 

että vuoropuhelu palveluntoimittajan kanssa toimii ja oikeat toimintatavat, kuten 

jätelajittelun käyttäminen, toteutuvat kohteessa toimiessa. Usein palveluntoimittajilta 

edellytetään sertifikaatteja, joiden luotetaan todistavan heidän ympäristöasioiden hoitamisen 

hyvä taso, eikä yksityiskohtaisempien selvitysten edellyttämistä nähty tarpeenmukaisena. 

Huolenaiheeksi nousi myös se, että jos ympäristöasioihin kiinnittää palveluhankinnoissa 

liikaa huomiota, voi substanssiosaamisen varmistamiselle jäädä vähemmän tilaa. 

Kilpailutuksen materiaalit ovat tiiviitä ja niissä tulee keskittyä laadun varmistamiseen, eikä 

kattavien ympäristötavoitteiden kuvaamiseen. Tehokkaammaksi toimintatavaksi nähtiin 

sopimuskaudella palveluntuottajan kanssa käytävän vuoropuhelun välityksellä tapahtuva 

käytännön toiminnan seuranta ja kehittäminen. Sillä tavalla tärkeistä huomioista voidaan 

muistuttaa ja varmistaa, että toiminta on HelSan tavoitteiden mukaista.  

Suunnitteluhankinnoissa toimijoiden vertailu nähtiin vaikeana, sillä ympäristövaikutukset 

eivät niinkään liity toimittajaan, vaan lopputuotokseen. Suunnitteluhankinnoissa 

ympäristövaikutusten hallinnan tietynlainen osaoptimointi, eli pieniin osioihin kuten 

materiaalivalintoihin keskittyminen, nähtiin epätarkoituksenmukaisena, sopimuksen 

tavoitteen asettamisen ja toimituksen aikana tapahtuvan valvonnan ollessa järkevämpi 
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toimintatapa. Toki materiaalien kierrätettävyydelle ja koneille voi asettaa vaatimuksia, mutta 

toisaalta usein hankkeiden lopullista toteutustapaa tai materiaaleja ei tiedetä ennakkoon, 

vaan suunnitelmat muotoutuvat toimittajan valinnan jälkeen, joten tavoitteen (kuten 

hiilijalanjäljen) asettaminen lopulliselle tuotokselle ja sen täyttymisen seuranta olisi 

mielekkäämpää. Sama suunnittelulle asetettu tavoite olisi mahdollista viedä eteenpäin 

urakkavaiheeseen.  

HelSassa on tehty jo useita hankintoja ympäristönäkökohdat huomioiden. Kustannus- ja 

hiilidioksidipäästövähenemien laskentaa on teetetty etenkin rakennusurakoiden yhteydessä, 

ja sitä kautta on saatu myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Lisäksi Vuosaaren 

satamaan suunnitellun Ruokaviraston tarkastusrakennukseen teetettiin 

hiilijalanjälkilaskelma. Ympäristönäkökohtien huomiointia oli aloitettu pitkäjänteisissä 

investointihankkeissa edellisvuonna elinkaarikustannusten kautta, mutta ongelmaksi 

havaittiin kuitenkin soveltuvien laskentatyökalujen puute.  

Hankinnan hiilijalanjäljen pienentäminen ei vaikuta tuovan mahdotonta lisätaakkaa 

nykyiseen hankintaprosessiin nähden. Se nähtiin yksinkertaisesti lisäpykälänä, joka tarvitsee 

muistaa hankinnan suunnittelusta alkaen ja iskostaa käytännön toimintaan.  Yleisesti 

koettiin, että kehityksen myötä niin toimittajat kuin HelSakin joutuu kiinnittämään 

tarkempaa huomiota vastuullisuuden huomiointiin, joten hankintojen hiilijalanjäljen 

huomioon ottamiseen haasteineenkin suhtauduttiin positiivisella kiinnostuksella. Kehitystä 

tukee lisäresurssit organisaation ympäristöosaajien muodossa. Haastattelujen yhteydessä 

ilmeni, ettei hankintaprosessin tueksi haluta raskasta ja tulkinnanvaarista ohjeistusta 

hiilijalanjäljen huomiointiin, vaan tiivistetty tarkistuslista muistutuksena huomionarvoisista 

seikoista erityyppisistä hankinnoista tukisi käytäntöä parhaiten. Ongelmaksi mainittiin, että 

käytännössä ei tarkalleen ymmärretä, mitä tietoja toimittajilta kannattaisi pyytää 

hiilijalanjälkeen liittyen. Toisaalta kommenteissa korostui myös ulkopuolisten 

asiantuntijoiden selvitysten tarpeellisuuden kasvaminen, mikäli hiilijalanjälkeä aletaan 

huomioimaan kaikissa hankinnoissa.  
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 Koetut hyödyt ja haasteet 

Hankintojen hiilijalanjäljen huomioimisen keskeisinä hyötyinä nähtiin organisaation 

kärkihankkeen tukeminen, ilmastonmuutokseen hillintä ja imagoarvo. 

Kustannusvaikutusten arveltiin myös olevan enimmäkseen positiivisia, sillä usein 

hiilijalanjäljen pienentäminen edellyttää energiansäästötoimia ja näin ollen se vähentää 

kuluja koko elinkaaren aikana. Ensisijaisena esteenä hankintojen kehittämisessä mainittiin 

osaamisen puute. Hiilijalanjäljen huomiointi hankinnoissa lisää myös työmäärää ja voi sitä 

kautta nostaa kustannuksia. Uuden näkökohdan integrointi hankintaprosessiin on 

mahdollista ottamalla maltillisia askelia, kun tieto ja osaaminen kertyy kokemuksen kautta. 

Usein mahdollisesti lisääntyneestä resurssien käytöstä johtuvien kulujen arvioitiin olevan 

marginaalisia kokonaisuuteen nähden.  

Kilpailutuksissa ympäristövaatimukset tuovat uuden haasteen, sillä ne eivät saa rajata liian 

monia muutoin hyviä toimijoita kilpailutuksen ulkopuolelle ja seurauksena laskea 

hankittavalta palvelulta, tuotteelta tai rakennusurakalta saatavaa suorituskykyä. Toimijoilta 

ei voi vaatia mahdottomuuksia ympäristösuorituskyvyn suhteen. Toimittajien ollessa 

suuryrityksiä palveluiden ja tuotteiden ympäristövaikutusten arveltiin olevan hyvin 

samankaltaisia, joten haasteena nähtiin tasapainon löytäminen, jotta tarjouspyynnössä 

vaatimukset eivät ole liian matalia tai vastaavasti liian korkeita. Ensisijaisesti kriteereillä 

pyrittäisiin siis erottelemaan tarjonnasta vaihtoehdot, joiden hiilijalanjäljet ovat pienimmät. 

Keskittymispisteen tulee säilyä hankinnan kohteen täyttämässä tarpeessa, joten sopivien 

ympäristönäkökohtiin keskittyvien minimivaatimusten kautta voitaisiin saada rajattua 

vaihtoehdot hiilijalanjäljen kannalta parhaisiin toimijoihin, ja loppupeleissä vertailu 

tapahtuisi hinta- ja laatukriteereillä.  
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6 TYÖKALUJA JA PARHAITA KÄYTÄNTOJÄ VÄHÄHIILISIIN 

HANKINTOIHIN 

Hankintojen ympäristövaikutusten hallintaan ja todentamiseen on tarjolla useita 

vaihtoehtoja, kuten valmiita ympäristökriteerejä sekä standardisoituja ympäristöjärjestelmiä 

ja -merkkejä. Näihin ja muihin todentamiseen soveltuviin työkaluihin paneudutaan tässä 

luvussa. Lisäksi parhaita käytäntöjä tutkitaan kirjallisuuskatsauksella. Työkaluista ja 

hankintaesimerkeistä etsitään hyviä toimintatapoja Helsingin Satama Oy:n hankintoihin. 

Luvun lopussa parhaista työkaluista ja käytännöistä koostetaan tiivistelmät, minkä jälkeen 

tutkitaan hankintaprosessin kehittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Tunnistettuja parhaita 

käytäntöjä valikoivasti soveltamalla ja huomioimalla hankintaprosessin kehittämiseen 

liittyvä teoria voidaan kehittää tähän työn toimeksiantajan hankintoja vähähiilisempään 

suuntaan. 

6.1 Työkaluja vähähiilisten hankintojen toteuttamiseen  

Julkisten hankintojen ympäristökuormituksen pienentämistä edistetään pääasiallisesti 

yhteishankintayritysten esimerkkien ja ohjeistusten kautta. Olennaisia ja laajoja muutoksia 

hankintakäytäntöihin ei nähdä yleisesti tapahtuvan, elleivät tärkeimmät kansalliset toimijat 

kuten Hansel, Kuntaliitto ja Motiva, hyväksy niitä. Hansel on valtion yhteishankintayritys, 

joka hoitaa keskitetysti kilpailutuksia ja tekee hankintayksiköiden käyttöön 

puitesopimuksia. Kuntien yhteishankintoja ohjeistetaan Kuntaliitosta, ja Hanselin tapaan 

kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja hallinnoi puitesopimuksia. 

Suomessa tehtäviä hankintoja ohjaa Hanselin ja Kuntaliiton ohjeistukset, puitejärjestelyt, 

mallisopimukset ja esimerkit; ne näyttävät, kuinka tehdä hankintoja, millaisia käytäntöjä 

noudattaa ja mikä on ylipäätään mahdollista. Lisäksi valtion omistama Motiva Oy tarjoaa 

hankintapalveluita-, neuvontaa ja -koulutusta. Yhteishankinnoilla ja yleisohjeistuksilla 

pyritään säästämään rahaa, aikaa ja työvoimaa, minkä lisäksi asiantuntemuksen tarjoaminen 

on tarpeen yksittäisille hankintayksiköille, joilla ei ole riittäviä resursseja mutkikkaiden 

hankintaprosessien itsenäiseen suorittamiseen. (Eettisen kaupan puolesta 2015, 8.) 
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Ilmastollisesti kestäviä hankintoja on pyritty edistämään edellä mainittujen tahojen lisäksi 

muun muassa Helsingin seudulla vuosina 2009-2011 tehdyssä Julia 2030-hankkeessa, jonka 

osana työstettiin JUHILAS-työkaluja hankintojen hiilidioksidipäästöjen laskentaan ja 

laadittiin käsikirja hankintojen ympäristökriteereistä (HSY 2019.) Esimerkkejä ja 

ohjeistuksia ympäristöystävällisempiin hankintoihin julkaistaan kasvavissa määrin muun 

muassa Euroopan komission ja erilaisten yhteistyöverkostojen kautta. Myös Helsingin 

kaupunki kehittää parhaillaan hankintojen ilmastokriteerejä osana hiilineutraalisuustyötään 

(SYKE 2019). 

 Hiilijalanjälkityökalut 

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu elinkaariarviointiin keskittyviin standardeihin ISO 14040 

ja 14044. Yleisesti käytettyjä tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa koskevia kansainvälisiä 

standardeja ovat PAS 2050, siihen pohjautuva ISO 14067 ja GHG Protocol Product 

Standard.  Lisäksi on olemassa maakohtaisia standardeja. Standardit antavat periaatteet, 

vaatimukset ja ohjeet hiilijalanjäljen määrittämiseen ja raportointiin, täten tuottaen 

läpinäkyviä ja toisiinsa vertailukelpoisia tuloksia.  

Tarjouspyynnöissä voidaan käyttää hiilijalanjälkeä vertailuperusteena. Edellä mainittujen 

standardisoitujen menetelmien lisäksi on käytettävissä yksinkertaisia laskureita, jotka ovat 

kaikille saatavissa, ja joihin voidaan viitata tarjouspyynnöissä. Julkisten hankintojen 

hiilijalanjäljen laskentaan on kehitetty JUHILAS-työkalu viidelle tuoteryhmälle; IT-

laitteille, paperille, toimintotuoleille, ulkovalaistukselle ja hygieniatuotteille. (SYKE 2013.) 

Muutamien tuotteiden elinkaaren hiilidioksidipäästöt voidaan laskea myös Euroopan 

komission (2019) elinkaarikustannustyökaluilla. Rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan on 

julkaistu äskettäin ensimmäinen version, joka tullaan testausten jälkeen sisällyttämään 

osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvun puoliväliin mennessä (Ympäristöministeriö 2019). 

 Elinkaarikustannukset  

Hankintahinnaltaan halvin vaihtoehto ei suinkaan ole aina kokonaistaloudellisesti paras. 

Esimerkiksi useissa laitteissa käyttö- ja huoltokustannuksista voi aiheutua huomattavasti 

hankintahintaa korkeammat kulut, joten energiatehokkaaseen vaihtoehtoon investointi 
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maksaa itsensä takaisin. Elinkaarikustannuslaskennalla (Life Cycle Costing, LCC) saadaan 

arvioitua hankinnan kokonaiskustannukset, eli laskennassa huomioidaan investoinnista, 

toiminnallisista kustannuksista, kuten huolloista, ylläpidosta ja hävittämisestä, sekä 

mahdollisesta laitteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Laskentamenetelmän avulla 

voidaan määrittää koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja siten kokonaistaloudellisesti 

edullisimmat tarjoukset. (Helsingin kaupunki 2015, 10.) 

Erityisalojen hankintalain mukaan elinkaarikustannusten arviointimenetelmä on oltava 

syrjimätön, kaikkien saatavilla oleva ja yleisesti käytetty (Laki vesi- ja energiahuollon, 

liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista, 29. joulukuuta 2016/1398, 93 §). Hankintayksikön on 

ilmoitettava ehdokkaille ja tarjoajille mitä tietoja kustannusten laskentaan on toimitettava ja 

mitä menetelmää elinkaarikustannusten laskennassa käytetään. Muun muassa Motiva on 

luonut elinkaarikustannuksille laskentatyökaluja, joita voidaan soveltaa tarjousten 

arvioinnissa ja vertailussa, mutta myös jo hankinnan suunnittelussa ja tarvekartoituksessa. 

Elinkaarikustannuslaskentaan on luotu yleinen työkalu, minkä lisäksi henkilöautoille, 

jääkaapeille ja pakastimille, pyykinpesukoneille sekä valaistukselle on omat työkalunsa.  

(Motiva 2018b.) Lisäksi Euroopan komission julkaisemia elinkaarikustannusten ja -

päästöjen laskentatyökaluja on tietokoneille ja näytöille sekä sisä- ja ulkovalaistukselle. 

(Euroopan komissio 2019a.) 

 Ympäristökriteerit 

Useiden kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten elimien toimesta on laadittu 

hankintakriteerejä, joiden hyväksyntämenettelyt vaihtelevat.  Tunnetuimpia ovat Euroopan 

komission ympäristöä säästäviin hankintoihin tähtäävät GPP-kriteerit. Myös Motivalla on 

vastaavanlainen tietopankkinsa, johon on koottu tietoa merkittävimpien julkisen sektorin 

hankintaryhmien ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämiseen soveltuvia 

ympäristökriteerejä.  
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GPP-työkalut 

Euroopan komissio on laatinut ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin käsikirjan ja 

suositusluonteisia ympäristökriteerejä. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat lyhennetään 

yleisesti kirjaimin GPP englanninkielisen termin Green Public Procurement mukaisesti. 

Niiden tavoite on avustaa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen suunnittelemisessa ja 

toteuttamisessa; GPP-työkalujen soveltaminen on vapaaehtoista, mutta niitä voidaan 

hyödyntää sekä hankintadirektiivin mukaisten kynnysarvojen ylittäviin että alittaviin 

hankintoihin. (Euroopan komissio 2016a.)  

GPP-kriteereillä hankintoihin voidaan sisällyttää ympäristövaatimuksia, jotka ovat selkeitä 

ja varmistettavia. Kriteerien laatimiseksi on tehty tuoteryhmäkohtainen tekninen 

taustaraportti, jossa tärkeimmät huomioon otettavat ympäristönäkökohdat on määritelty. 

Suoraan tarjouskilpailuasiakirjoihin sovellettavia GPP-kriteerejä on laadittu jo yli 20 eri 

tuote- ja palveluryhmälle. Jokaisen tuoteryhmän kriteerit on tehty kaksitasoisiksi. 

Perusvaatimuksilla pyritään mahdollisimman helppoon ympäristötehokkuuden 

huomioimiseen yhdellä tai useammalla keskeisellä osa-alueella tai yrityksen hallinnollisten 

kulujen minimoimiseen. Lisävaatimuksilla voidaan huomioida useampia näkökohtia tai 

vaatia parempaa ympäristötehokkuutta, sekä viedä ympäristö- ja innovaatiotavoitteiden 

tukeminen pidemmälle. (Euroopan komissio 2016a.) 

Motivan tietopankki 

Suomessa Motiva ylläpitää kestävien julkisten hankintojen tietopankkia, jossa on 

hankintaohjeita erityisesti julkisen sektorin tuote- ja palveluryhmille, joilla on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Tietopankissa on kuvaukset hankintojen merkittävimmistä 

ympäristövaikutuksista ja keinoja, joilla ympäristökuormitusta voi vähentää. Esimerkkejä 

kategorioista ovat kuljetuspalvelut, rakentaminen ja rakennukset, ruokapalvelut, 

siivouspalvelut ja teknokemian tuotteet, sekä sähkö ja valaistus. (Motiva 2018a.) 

Muut hankintakriteerien lähteet  

Tähän mennessä Suomessa on julkaistu rakentamiseen ja purkutöihin kattavat oppaat ja 

kriteerejä, jotka tähtäävät vähähiilisyyteen ja kiertotalouden vahvistamiseen. Kuittinen ja Le 

Roux (2017a; 2017b) ovat laatineet ohjeistuksen ja hankintakriteerit vähähiiliseen 
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rakentamiseen. Ympäristöministeriö on myös julkaissut Kuittisen (2019) laatimat 

hankintakriteerit rakennusten purkukartoituksiin ja -töihin, joilla tähdätään kiertotalouden 

vahvistamiseen. 

 Ympäristö- ja laadunvarmistusjärjestelmät  

Ehdokkailta ja tarjoajilta saa pyytää selvityksen ympäristöasioiden hallinta- ja 

laadunvarmistustoimenpiteistä. Tavarahankinnoissa ympäristöjärjestelmän sijaan voidaan 

edellyttää laadunvarmistustoimenpiteitä. Ympäristö- ja laadunvarmistusjärjestelmien ja 

ympäristömerkkien tarkoitus on tarjota standardisoitua tietoa tavaran tai palvelun 

ympäristövaikutuksista, mikä auttaa kuluttajia ja hankintayksiköitä tunnistamaan 

kestävämpiä vaihtoehtoja ja arvioimaan tarjoajan ympäristöasioiden hallinnan tason. 

Kolmannen osapuolen myöntämät merkit perustuvat objektiivisiin ja läpinäkyviin 

kriteereihin.  

Ympäristö- ja laadunvarmistusjärjestelmät voivat olla työläitä ja hankalia hankkia pienille 

yrityksille. Tarjoajilla ei myöskään välttämättä ole mahdollista saada sertifioitua 

järjestelmää kyseisen tarjouskilpailun määräaikojen sisällä. Kun ympäristö- tai 

laatujärjestelmää edellytetään tarjouspyynnössä, pitää viitata alan standardisarjoihin 

perustuviin järjestelmiin, mutta hankintayksikön tulee sallia myös muut vastaavat 

todennukset vaadittujen asioiden hallinnasta. (Sarmela 2011, 30.) 

Ympäristöjärjestelmät  

Tärkeimmät kansainväliset ja kaikille organisaatiolle sopivat ympäristöjärjestelmät ovat ISO  

14001 ja sen pohjalta tehty julkinen ympäristöselonteko EMAS (the Eco-Management and 

Audit Scheme). ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä tarkoittaa 

käytännössä, että organisaatio noudattaa johtamistyökalua huomioidakseen ja 

ymmärtääkseen toimintaansa ympäristövaikutukset ja parantaakseen ympäristöasioihin 

liittyvää suorituskykyä tavoitteellisesti. Organisaatio siis seuraa ympäristövaikutusten 

hallinnan toteutumista, kehittää toimintaansa ja raportoi ympäristöasioista tavoitteenaan 

jatkuva ympäristöasioiden edistäminen. (ISO 2019.) ISO 14001-standardiin pohjautuvia, 

mutta kevyempiä ympäristöjärjestelmiä ovat muun muassa suomalainen Ekokompassi, joka 
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on muiden pohjoismaisten ympäristöjärjestelmien kaltainen, ja toimistotiloille sopiva WWF 

Green Office. 

Palveluhankintojen ja rakennusurakoiden tapauksessa tarjoajalta voidaan edellyttää 

ympäristöjärjestelmä, jos suoritukseen voidaan katsoa ympäristövaikutuksia, joiden 

hallintaan edellytys liittyy. Ympäristöjärjestelmällä voidaan arvioida palveluntarjoajan 

ympäristöasioiden hallinnan tasoa.  Toinen vaihtoehto on tarkentaa ympäristöjärjestelmän 

ydinindikaattoreita hankintakriteeriksi, jolloin voidaan varmistua, että työsuorituksessa 

huomioidaan sen kannalta olennaisimmat ympäristönhoitotoimenpiteet. (Sarmela 2011, 30.) 

Laadunvarmistusjärjestelmät 

Laadunvarmistustoimenpiteistä voidaan pyytää varmistus palveluhankintojen ja 

rakennusurakoiden lisäksi myös tavarahankinoissa. ISO 9001-standardin mukaisen 

laadunhallintajärjestelmän tarkoitus on auttaa organisaatiota parantamaan suorituskykyään 

kokonaisvaltaisesti ja toimia perustana kestävän kehityksen mukaisille hankkeille. 

Laadunhallintajärjestelmän avulla organisaation kyky tuottaa johdonmukaisesti 

asiakkaiden, lakien ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluita kasvaa.  

Käyttämällä prosessimaista toimintamallia laadunhallintajärjestelmässä organisaatio voi 

suunnitella prosessinsa ja niiden vuorovaikutukset, minkä lisäksi PDCA-mallilla 

(suunnittele, toteuta, arvioi, toimi) varmistetaan riittävät resurssit ja hallinta sekä niiden 

parantamismahdollisuuksien määrittely ja hyödyntäminen. Riskiperusteisella 

lähestymistavalla organisaatio voi määritellä riskitekijöitä ja ottaa käyttöön ehkäiseviä 

hallintakeinoja, mitä kautta vältytään paremmin haitallisilta vaikutuksilta, jotka aiheuttavat 

prosessien ja laadunhallintajärjestelmän poikkeamista suunnitelluista tuloksista. 

Seurauksena asiakastyytyväisyys sekä kyky käsitellä toimintaympäristöön ja tavoitteisiin 

liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia lisääntyy. (ISO 9001:2015)  

 Ympäristömerkit 

Yleisimmin hankinnoissa käytetään useaan kriteeriin perustuvia ISO 14024-standardin 

mukaisia tyypin I ympäristömerkkejä. Vapaaehtoisella ympäristömerkinnällä on tarkoitus 

erotella kustakin tuote- tai palveluryhmästä ympäristölle suosiollisimmat vaihtoehdot. 
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Ympäristömerkit sopivat monentyyppisille toimijoille ja ne voivat olla joko kansallisia, 

alueellisia tai kansainvälisiä. Ympäristömerkit on laadittu tuotteen tai materiaalin 

elinkaariarvioinnin pohjalta ja keskittyen tuoteryhmien merkittävimpien 

ympäristövaikutusten pienentämiseen. (EN ISO 14024:2018.) 

Ympäristömerkkien perusteena olevat vaatimukset ovat julkisesti saatavilla, ja niitä voidaan 

käyttää hankinnan kriteerinä. Mikäli tarjoajalla ei ole ollut todistettavasti mahdollisuutta 

saada vaadittua merkkiä, on hyväksyttävä muut todistuskeinot merkkien indikaattoreiden 

toteutumisesta. (Sarmela 2011, 24.) 

Euroopan ympäristömerkin loi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vuonna 1992. 

EU-maiden lisäksi EU-ympäristömerkkiä käytetään Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa 

ja Sveitsissä. Kussakin maassa merkin käytöstä ja kehitystyöstä huolehtii oma 

organisaationsa; Suomessa EU-ympäristömerkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy. 

Myöntämiskriteerejä on yli 30 tuoteryhmälle. Kriteereillä vähennetään tärkeimpiä 

ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren aikana ja ne perustuvat parhaaseen 

ympäristönsuojelulliseen tasoon, joka markkinoilla vallitsee. Ympäristönsuojelullinen taso 

on korkea, sillä tavoitteena on, että vain noin 10-20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien 

tuoteryhmien tuotteista voi saada merkin. EU-ympäristömerkkejä pidetään ajantasaisina 

noin neljän vuoden välein tapahtuvilla tarkastuksilla. (Ympäristömerkintä Suomi Oy 

2019a.) 

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuonna 1989 perustama 

ympäristömerkintäjärjestelmä. Joutsenmerkki edellyttää tuotteilta ja palveluilta tiukkoja 

elinkaariajatteluun perustuvia ympäristövaatimuksia sekä laatuun, terveyteen ja 

turvallisuuteen liittyviä kriteerejä. Myöntämiskriteereitä on 65 tuoteryhmälle ja yli 200 

tuotteelle. Joutsenmerkin kriteerien tasoa tiukennetaan noin 3-5 vuoden välein, jolloin myös 

luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Kriteerit tarkastetaan muun muassa 

kehittyvän ympäristötiedon, tekniikan ja markkinoiden mukaan. (Ympäristömerkintä Suomi 

Oy 2019b.) 
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Lisäksi on olemassa yhden asian ympäristömerkkejä, kuten toimistolaitteiden Energy Star 

-merkki ja IT-laitteille kestävän kehityksen sertifikaatti TCO Certified, joka kattaa laitteiden 

koko elinkaaren sekä huomioi ympäristöllisten näkökohtien lisäksi sosiaaliset näkökohdat.  

Alakohtaisia ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi metsäsertifiointijärjestelmät FSC 

(Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification). (EU 2016, 17.) Hyväksyntä- ja hylkäyskriteerien sijaan ekologisen 

kestävyyden perusteella luokittelevia merkkejä on esimerkiksi EU:n energiamerkki. EU-

maiden yhtenäistä energiamerkki on pakollinen useille kotitalouslaitteille, valaisimille ja 

autoille, mitkä ovat tuoteryhmiä, joita alueella myydään paljon. Merkintä kertoo laitteiden 

energiankulutuksesta valmistajien standardin mukaan mittaamien tietojen pohjalta 

luotettavasti ja vertailukelpoisesti asteikolla A-G. (Euroopan komissio 2019a.)  

6.2 Parhaat käytännöt 

Tässä osiossa käsitellään samoja hankintoja kuin aiemmassa, hankintojen 

kasvihuonekaasupäästöjä käsittelevässä luvussa. Keskittymiskohde on hiilijalanjäljen 

pienentämiseen tähtäävissä hankintaesimerkeissä, joita on haettu Euroopan komission ja 

Motivan julkaisuista. Myös yleisesti ympäristövaikutusten hallintaan pyrkiminenkin antaa 

osviittaa keinoista, jotka ovat sovellettavissa hiilijalanjäljen pienentämiseen tilanteissa, 

joissa vähähiilisiä hankintaesimerkkejä ei ole saatavissa.  

 Tavarahankinnat 

IT- ja kuvantamislaitteiden päästöjen vähentämiseen suositeltujen käytäntöjen lisäksi 

esitellään kaksi IT-hankintatapausta. 

IT-laitteet  

Sen lisäksi, että elektroniikkalaitteiden valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja ja 

raskasmetalleja, niiden tuotantoa pidetään riskialana pitkien ja monivaiheisten 

tuotantoketjujen vuoksi. Eri maissa ja eri yritysten vastuulla tapahtuvissa tuotantovaiheissa 

ihmis- ja ympäristöoikeuksien ynnä muiden vastuiden toteutumista on vaikeaa valvoa. 

(Eettisen kaupan puolesta ry 2015.) Lisäksi GPP-kriteerien taustaraportissa mainitaan 
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mahdollisuuksien vaikuttaa yksittäisen komponentin valmistukseen olevan rajatut, koska 

mahdollisia parantamismahdollisuuksia esimerkiksi emolevyjen tuotannossa ei voida 

selvittää tietosuojan takia. Siksi GPP-kriteereissä keskitytään tuotteiden pitkäikäisyyteen ja 

kierrätettävyyteen, jotta elinkaaren lopussa laitteissa käytetyt kriittiset raaka-aineet saadaan 

helposti uudelleenkäytettyä ja näin jatkossa primäärituotannon aiheuttamalta 

ympäristökuormitukselta vältytään. Kriittisten raaka-aineiden erottaminen ja talteenotto 

elinkaarensa lopussa olevista tietokoneista ja näytöistä on parhaillaan EU:n 

ekosuunnitteluvaatimuksien keskittymiskohteena. (Dodd et al. 2016, 17-18.)  

GPP-käsikirjassa suositellaan ostamaan tuoteryhmän korkeimmassa 

energiatehokkuusluokassa olevia laitteita. Esimerkiksi Joutsenmerkin viimeisimmissä 

myöntämiskriteereissä tietokoneilta ja näytöiltä edellytetään Energy Star 6.0 mukaista 

energiatehokkuusluokkaa (Ympäristömerkintä 2019b).  Tietoteknisten laitteiden 

hankinnassa suositellaan myös, että laitteet on suunniteltu resurssitehokkaiksi ja 

uudelleenkäytettäviksi tai kierrätettäviksi, minkä lisäksi pitkäikäisyydelle, varaosien 

saatavuudelle ja takuulle tulee asettaa vähimmäisvaatimukset tai antaa lisäpisteitä 

pidemmästä tai kattavammasta takuusta. Lisäksi vaarallisten aineiden pitoisuuksia laitteissa 

on aiheellista rajoittaa. Edellyttämällä laitteiden käyttöohjeet ja oletusasetukset 

energiatehokkuus saadaan maksimoitua. (Euroopan komissio 2016a, 71.)  

Kuvantamislaitteet 

Tulostimia, kopiokoneita ja monitoimilaitteita koskevissa GPP-kriteereissä painotetaan 

paperinkäytön hallintaa ja laitteen energiatehokkuutta. Paperinkäytön vähentämiseksi 

voidaan vaatia kaksipuoleinen tulostus oletusasetuksena ja mahdollisuus tulostaa ja/tai 

kopioida kaksi tai useampi kuva yhdelle sivulle. Kuvantamislaitteiden tulee olla vähintään 

Energy Star 2.0 mukaista energiatehokkuusluokkaa, minkä lisäksi energiatehokkaan käytön 

tukemiseksi on edellytettävä käyttöohjeet. Hankittavien laitteiden tulee myös mahdollistaa 

suunnittelullaan resurssitehokkuuden, vähäisen jätteen synnyn sekä uusiokäytön ja 

kierrättämisen esimerkiksi niin, että mustetta käyttävien laitteiden patruunat voidaan käyttää 

uudelleen. (Euroopan komissio 2014, 4-7.) Samaan tapaan kuin tietoteknisten laitteiden 

hankinnoissa myös kuvantamislaitteiden pitkäikäisyydelle, varaosien saatavuudelle ja 

takuuajalle on suositeltavaa asettaa vähimmäisvaatimukset. (Euroopan komissio 2016a, 71.) 
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Hankintaesimerkki: Joensuun seudun hankintatoimen IT-hankinnan 

ympäristöominaisuudet 

IT-laitteiden kokonaisuuteen kuului pöytäkoneet, kannettavat, kevytpäätteet, tabletit, näytöt 

ja medical-pc:t. Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä sähköisessä huutokaupassa. 

Kokonaistaloudellinen edullisuus asetettiin tarjousten vertailuperusteeksi. Pisteytettäviä 

kriteerejä painotettiin seuraavasti: hinta 61 %, energiankulutus 27 % ja melu 12 %. 

Energiankulutuksesta jaettavissa pisteissä painotettiin pöytäkoneiden ja kannettavien 

normaalitilan sähkönkulutusta (18 %). Melutasoille tyhjäkäyntitilassa ja kiintolevyä 

luettaessa asetettiin enimmäistasot. Vähimmäisvaatimuksiksi asetettiin Energy Star -merkin 

ympäristövaatimusten täyttäminen (tietokoneille ja näytöille vähintään versio 5.0 ja 

tulostimille versio 2.0), tuotteen mukaan vaihdellen takuuaika 2-4 vuodeksi ja 

varaosapalvelu viideksi vuodeksi. Haitallisien aineiden osalta vaadittiin vain lain mukaista 

minimitasoa, eli RoHS-direktiivin noudattamista. Tulostimissa tuli olla automaattinen 

kaksipuoleinen tulostus. Näyttöjen tuli täyttää TCO Certified Displays 5 -merkinnän 

ympäristövaatimukset ja tukea myös virranhallintaominaisuuksia. (Motiva 2018c.) 

Energiankulutustiedon pyytäminen normaali-, valmius- ja lepotilassa osoittautui ainoaksi 

kompastuskiveksi, sillä tilojen määrittely aiheutti toimittajissa eriäviä tulkintoja ja 

kysymyksiä, minkä lisäksi termien englanninkielisistä vastineista tiedusteltiin. Muilta osin 

Joensuun hankintatoimi koki ympäristökriteerien käytön selkeäksi ja hankinnan kulkuun 

sekä edellistä sopimuskautta edullisempaan hintaan oltiin tyytyväisiä. (Motiva 2018c.) 

Hankintaesimerkki: Valtion IT-hankinnan sosiaalisen vastuun kriteerit 

Finnwatch ja valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy toteuttivat yhteistyöhankkeena 

pilottiprojektin, jossa pyrittiin sosiaalisen vastuun kriteerien kunnianhimoiseen huomiointiin 

sekä kilpailutuksen kulun ja siitä saatujen oppien dokumentointiin. Vaikka pilottiprojektina 

toiminut Hansel Oy:n valtion tietokoneiden puitesopimuksen kilpailutus ei koskekaan 

suoraan ympäristövaikutuksia, siihen kehitetyt toimintatavat ja kokeilussa havaitut ongelmat 

ovat hyvää antia myös muun tyyppisten näkökohtien edellyttämiseen.  

Tuotehankinnan kohteeksi valittiin tietokoneet nimenomaan siitä syystä, että tuotantoketjun 

osia tapahtuu maissa, joissa on kohonnut riski tuotannossa tapahtuviin 
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ihmisoikeusloukkauksiin. Sosiaalisen vastuun kriteerejä asettaessa haluttiin keskittyä 

yritysvastuun kannalta helppoon ja vakiintuneeseen tuotannon vaiheeseen, minkä 

perusteella kriteerien asettaminen rajattiin pääasiassa koskemaan laitteen viimeistä 

kokoonpanopaikkaa. Teollisuudessa on parannettu toimintaa esimerkiksi auditointi- ja 

vastuullisuusjärjestelmien avulla, mutta todellisuudessa ihmisoikeusriskejä on edelleen 

alempana arvoketjussa, komponenttien ja niissä käytettävien raaka-aineiden valmistuksessa. 

(Finnwatch 2018, 4-6.)  

Sosiaalinen vastuu sisällytettiin tarjouspyyntöön kolmessa osassa. Sopimusehtona oli Code 

of Conduct, joka määritti tuotteiden sosiaalisen vastuun vähimmäistason. Laadullisen 

vertailun perusteet esitettiin tarjouspyynnön vastuullisuusliitteessä. Lopulta 

hankintasopimukseen kirjattiin hankinnan perusehdot ja toimet, joita noudatetaan, jos 

toimittaja ei vaadi esitettyjen vaatimusten mukaan. Ennen näiden kolmen tarjouspyynnön 

edellytyksen laatimista tehtiin esiselvitys sopimustoimittajilta sekä käytiin vuoropuhelua 

alan muiden toimijoiden ja toimittajien kanssa, minkä kautta saatiin tietoa sopivimmista 

sosiaalista vastuuta koskevista vaatimuksista ja markkinoiden tarjonnasta. (Finnwatch 2018, 

4.) 

Ennen tarjouskilpailua tapahtunut vuoropuhelu markkinatoimijoiden kanssa oli kriittistä 

kilpailutuksen onnistumisen kannalta, sillä siinä saatiin tietoa sopivista vertailuperusteista, 

minkä lisäksi se kannusti toimittajia selvittämään ja aloittamaan keskustelut edustamiensa 

laitevalmistajien vastuullisuusorganisaatioiden kanssa ennen varsinaisen kilpailutuksen 

alkua. Pilottihankkeessa kuitenkin havaittiin, ettei toimittajien välille syntynyt merkittäviä 

eroja pääasiassa siksi, että lähes kaikki tarjoajat noudattivat samaa työelämän oikeuksiin 

keskittyvää minimistandardia, eikä sosiaalisen vastuun käytäntöjä oltu viety pidemmälle. 

Tämän vuoksi laatua oli vaikeaa painottaa suhteessa hintaan. Kokemuksen perusteella 

suositettiin edellyttämään tarjouspyynnössä sopimuskauden aikaista seurantaa, mittareita 

sekä asettamaan vaatimuksia toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Sopimuskauden aikainen 

seuranta vaatii luonnollisesti hankintayksiköltä mittareiden luomista sekä riittävää 

resursointia ja asiantuntemusta. (Finnwatch 2018, 18-19.) Pilottihankkeessa tehdyn 

vuoropuhelun perusteella myös Tukholman alueella sosiaalisen vastuun kriteereillä 
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toteutetuissa IT-hankinnoissa on päätetty panostaa erityisesti sopimuskaudella tapahtuvaan 

seurantaan (Finnwatch 2018, 8).  

 Palveluhankinnat 

Palveluhankintojen parhaita käytäntöjä käsitellään saatavissa olevan tiedon pohjalta ja niitä 

havainnollistetaan siivouspalveluita koskevan hankintaesimerkin kautta. 

Turvallisuuspalvelujen lopussa listataan keinoja, joilla palveluntuottoon liittyvien 

kuljetusten ja tilojen käytön päästöt voidaan huomioida. 

Siivouspalvelut 

Kulmakivi on välttää turhaa siivoamista ja sitä kautta energian, kemikaalien ja veden 

tuhlausta määrittämällä todellinen siivouksen tarve ja sopivat menetelmät. Siivouksen 

perusteellisuuden ja tiheyden tarve kannattaa siis määrittää huolellisesti, jotta ympäristöä 

kuormittavien menetelmien ja puhdistusaineiden käyttö saadaan rajattua vain niitä todella 

tarvitseville alueille. Menetelmävalinta riippuu siivottavasta kohteesta; esimerkiksi 

mikrokuitusiivous toteutetaan kemikaalittomasti ja vedettömästi, mutta se ei sovi kaikkiin 

siivouskohteisiin. Sen vuoksi siivousalan ammattilaisten tietämyksen hyödyntäminen voi 

olla hyvin hyödyllistä jo palvelutarpeen määrittelyssä. (Motiva 2018a.) 

Sopivien siivousmenetelmien valinnan lisäksi oikeiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden 

käytöllä kuormitusta saadaan alas. Kemikaalien käyttöä voidaan vähentää mahdollisimman 

paljon välttämällä turhaa käyttöä ja annostelemalla oikein. Sen lisäksi tulee käyttää 

puhdistusaineita, jotka eivät ole myrkyllisiä, luonnossa heikosti hajoavia ja/tai 

ravintoketjuihin kertyviä. Siivoukseen liittyvien tuotteiden valmistamisesta aiheutuvia 

päästöjä voidaan vähentää käyttämällä kertakäyttöisten tarvikkeiden sijaan esimerkiksi 

pitkäkestoisia ja uudelleenkäytettäviä siivoustekstiilejä ja käsipyyherullia sekä suosimalla 

kierrätysmateriaaleista valmistettuja siivousvälineitä ja pehmopapereita. Kertakäyttöisten 

tuotteiden välttäminen vähentää myös jätteiden syntyä. Jätteen määrän ja käsittelyn tarpeen 

minimoimiseksi siivousyrityksen tulee lajitella ja kierrättää jätteet, joiden syntyä ei voi 

välttää. Lisäksi energian kulutusta voidaan vähentää välttämällä lämpimän veden kulutusta. 

(Motiva 2018a.)  
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Yleiseen siivouspalveluyrityksen ympäristöasioiden hallintaan kuuluu muun muassa 

ympäristöjohtaminen, joka sisältää siivouksen ympäristöominaisuuksien mittaamisen ja 

seurannan, siivoojien ja työnjohtajien koulutuksen aiheeseen sekä ympäristönäkökohtien 

huomioiminen työohjeissa (Motiva 2018a.) GPP-kriteerien mukaan palveluntarjoajalta 

tuleekin edellyttää kokemusta ja osaamista ympäristöasioiden hallinnasta vähintäänkin 

vaatimalla ympäristöasioihin perehdytettyä henkilökuntaa (koskien siivousaineiden 

annostelua ja laimennusta, jätevesien käsittelyä ja jätteiden lajittelua) ja 

ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käyttöä. Myös mikrokuituisten tai 

ympäristömerkittyjen tekstiilien osuutta kaikista siivousteksteistä voidaan käyttää 

vähimmäisvaatimuksena. Sopimuskaudella voidaan myös edellyttää siivouksessa 

käytettyjen aineiden, välineiden, veden ja energian sekä syntyneen jätteen säännöllistä 

seurantaa ja taltioimista. Muut kriteereillä siivouspalvelun toimittajaa edellytetään 

ympäristömerkittyjen käsienpesuaineiden ja pehmopaperien toimittamiseen ja korkean 

energiatehokkuusluokan imurien käyttöön. (Euroopan komissio 2018b.) 

Konsulttipalvelut 

Suomen ympäristökeskuksen Kiertotalouskiihdyttämö-hankkeen tulosten mukaan parhaat 

edellytykset vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien huomioimiseen julkisissa 

hankinnoissa on aikaisin hankintaprosessissa, jolloin lopputulokselle asetetaan tavoitteet. 

Rakennushankkeissa varsinkin päälämmitysjärjestelmää koskevat valinnat olivat 

vähähiilisyyden kannalta merkittäviä, eikä hiilijalanjälkeen pystynyt vaikuttamaan enää 

merkittävästi, kun päälämmitysjärjestelmä oli valittu. Myöhemmässä vaiheessa tehdyt 

materiaalivalinnat ja oman uusiutuvan energian tuotanto pienensivät hiilijalanjälkeen enää 

rajallisesti. (Alhola et al. 2019, 3.) On siis tärkeää varmistua, että tarjoajalla on valmius kyetä 

toteuttamaan tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa lopputuloksessa. Ympäristöministeriön 

vähähiilisen rakentamisen suunnittelun hankintakriteereissä ja Helsingin kaupungin 

kestävien hankintojen oppaassa soveltuvuusvaatimuksina suositellaan edellyttämään 

tarjoajalta referenssejä energiatehokkaiden ja vähähiilisten rakennusten suunnittelusta sekä 

energia- resurssitehokkuus ja elinkaariasiantuntijan mukanaoloa suunnitteluryhmässä. 

Lisäksi voidaan edellyttää LEED ja BREEAM -pätevyysvaatimuksia tai jotain muita 

suunnittelupätevyyksiä ja ilmastovaikutusten arvioinnin tekemisestä suunnittelun 

yhteydessä. (Kuittinen & le Roux 2017b, 30; Helsingin kaupunki 2015, 24).    
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Hankinnan kohteelle asetettaviksi vähimmäisvaatimuksiksi suositellaan vähintään 10 % 

määräystasoa korkeampaa energiatehokkuutta ja rakennuksen laitteet valitaan parhaasta tai 

toiseksi parhaasta energiatehokkuusluokasta. Materiaaleista vähintään 10 % tulisi olla 

vähähiilisiä kierrätettyjä tai uusiutuvia materiaaleja. Energiaa ja materiaaleja koskevien 

vaatimusten lisäksi niiden päästölaskentaa edellytetään osana rakennuksen elinkaaren 

hiilijalanjälkeä. Lisäpisteitä voidaan antaa tarjoajan ehdottamista innovatiivisista keinoista 

rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kustannusten optimointiin. (Kuittinen & le 

Roux 2017b, 30.) 

Turvallisuuspalvelut 

Vartioinnista aiheutuvia turhia ajoja ja niiden päästöjä voidaan vähentää automatisoimalla 

vartiointipalveluja, eli hyödyntämällä tietokoneliikenne- ja turvajärjestelmiä. (ISS 2019.) 

Sen lisäksi valvontalaitteita, mahdollisesti tarvittavia tavarahankintoja ja vartijoiden 

käyttämiä ajoneuvoja koskevilla hankintakriteerillä voidaan hallita palvelun hiilijalanjälkeä. 

Jos lisäksi halutaan huomioida palveluntuottoon liittyvien kuljetusten ja tilojen käytön 

päästöjä, se on mahdollista esimerkiksi seuraavilla keinoilla:   

- Vaatimusten asettaminen palveluntuottajan käyttämille ajoneuvoille, tiloille tai 

tuotteille, 

- päästöjen laskeminen ja raportointi kansainvälisten standardien mukaisesti, 

- reittien optimointi ja olemassa olevien palveluehtojen uudelleensuunnittelu, 

- palveluntuottajan säännöllistä valvontaa koskevien vaatimusten määrittely ja 

- vähempipäästöisten matkustusmuotojen, kuten julkisen liikennevälineiden käytön ja 

pyöräilyn kannustaminen (GPP 2020 2015a, 13-15.) 

Hankintaesimerkki: CUSC:n siivouspalveluhankinta (Espanja) 

Kymmenen yliopiston muodostama ryhmä CUSC (Consortium of University Services of 

Catalonia) jakaa akateemiset ja hallinnolliset palvelut. Aluksi Polytechnic University of 

Catalonia pilotoi uutta hankintatapaa siivouspalveluihin, minkä jälkeen se esitteli tuloksia 

muille CUSC:n jäsenille. Seuraavaan vuoden lopussa kolme CUSC:n jäsentä aloitti 

yhteishankinnan, jolla vanhasta siivoukseen käytettyihin tunteihin keskittyvästä mallista 

haluttiin siirtyä laatuun ja suorituskykyynperustuvaan palvelumalliin. Tarjouspyyntö 
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pohjustettiin alustavalla tarpeiden kartoituksella, jossa muun muassa mitattiin tilat ja niiden 

käyttöasteet, mitä kautta saatiin realistisen arvion henkilöstöön, laitteisiin ja tuotteisiin 

tarvittavasta budjetista. Tarjouspyyntöön haluttiin sisällyttää myös ympäristöön ja 

terveyteen liittyviä kriteerejä, mitä varten haettiin tietoa asiantuntijayrityksiltä ja konsulteilta 

sekä EU:n GPP-kriteereistä. Lopullinen tarjouspyyntö jaettiin kuuteen osaan, jotka kattoivat 

kolmen eri korkeakoulun rakennuksia ja kampusalueita. Sopimus sisälsi rakennusten 

siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, tarkemmin siivouksen, tavanomaisen desinfioinnin ja 

valikoivan jätteidenkeräyksen sekä mahdollisia poikkeuksellisia palveluita (esimerkiksi 

tulviin tai institutionaalisiin tapahtumiin liittyen). (Euroopan komissio 2018c.) 

  

Kirjo teknisiä eritelmiä sisälsi muun muassa seuraavat ympäristönäkökohdat:  

- Pehmopaperit valmistettu 100 % kierrätysmateriaaleista,  

- jätesäkit vähintään 80 % kierrätysmateriaaleista, 

- siivoustuotteet ympäristöystävällisiä, tyypin I ympäristömerkin mukaisia, minkä 

lisäksi valkaisuaineiden, ilmanraikastimien ja ponnekaasuja sisältävien suihkeiden 

käyttö kiellettiin, 

- laitteet CE-merkittyjä ja desibelirajaa noudattavia ja 

- jätteiden keräykseen liittyvät sopimusehdot: jätemäärän vähentäminen, 

keräyspalvelun laadun ja tiheyden parantaminen, keräyksen tiheyden optimointi ja 

henkilöstön kouluttaminen. 

Sopimusehtoihin kirjattiin palvelun kuukausittain tapahtuva seuranta; ellei edellytetty 

laatutaso täyty, palveluntarjoajalle seuraa sanktioita. Lisäksi vaadittiin vuosittainen raportti 

siivoustuotteiden kulutuksesta. Sopimuskauden aikana tavoiteltiin jätteen määrän 

vähentämistä ja keräyksen laadun parantamista, mikä edellytti palvelun optimointia, 

henkilöstön kouluttamista ja toteutumien mittarointia. Lisäksi edellytettiin jäteastioiden 

lisäämistä progressiivisesti sopimuskauden ajan. (Euroopan komissio 2018c.) 

Tarjouskilpailussa saatiin 21 tarjousta, joista 13 ei täyttänyt asetettuja vaatimuksia. Yhtäkään 

tarjousta ei hylätty vastuullisuusvaatimusten täyttymättömyyden vuoksi. Kustannusarviosta 

huomattiin työsuoritusten hinnan muodostavan 95% palvelun kokonaiskustannuksista, joten 

tuotteiden hinnan vaikutus oli verrattain pieni. Uuden sopimuksen kustannukset tulivat 
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edullisemmiksi aiempaan sopimukseen verrattuna, kun huomioitiin esimerkiksi tiivisteiden 

ja annostelijoiden käytön ansiosta vähentynyt siivoustuotteiden kulutus. Keskittymällä 

palvelun suorituskyvyn parantamiseen ja korkean laatutason säilyttämiseen, CUSC:n jäsenet 

loivat jatkuvaan optimointiin kannustavan mallin. Yhteishankinta mahdollisti hyvän 

tiedonvaihdon, ratkaisujen löytämisen ja kokemusten jaon. Mallin muutos johti siivouksen 

optimointiin, mutta myös jatkuvaan tuottavuuden ja tehokkuuden paranemiseen. Tapojen 

muuttaminen oli osittain haastavaa, sillä joissain kohteissa siivoushenkilöstö vastusti uutta 

toimintamallia tai sen toteutumista ei valvottu riittävästi. Sen vuoksi laatujärjestelmät ovat 

tarpeellisia ja rangaistuksia tulisi määrätä palveluntuottajan suoriutuessa vaadittua tasoa 

huonommin. Mallin muuttaminen osoitti siis valvontaan liittyvien käytäntöjen ja 

henkilöstön kouluttamisen tärkeyden.  (Euroopan komissio 2018c.) 

 Rakennusurakat  

Vähähiilisyyteen voidaan pyrkiä parannetun energiatehokkuuden, vähähiilisten 

energiamuotojen tai rakennusmateriaalien valinnan kautta. Näiden valintojen lisäksi 

maankäyttö, rakennuksen kestävyys, käyttöikä sekä huollon ja korjausten tarve vaikuttaa 

elinkaaren hiilijalanjäljen muodostumiseen. Vähähiilisyyteen tähtäävien kriteerien tärkeys 

suhteessa muihin rakentamista ohjaaviin vaatimuksiin ja tavoitteisiin, kuten rakentamisen 

kestävyyteen ja terveellisyyteen, on arvioitava aina tapauskohtaisesti – vähähiilisyyden 

tavoittelua ei tule tehdä muiden tärkeiden näkökohtien kustannuksella, vaan niiden lisäksi. 

(Kuittinen & le Roux 2017b, 14-15.) 

Ympäristöministeriön julkaisemissa vähähiilisen rakentamisen hankintakriteereissä 

suosittavat tarjoajia koskeviksi soveltuvuusvaatimuksiksi sertifioitua ympäristöjärjestelmää 

ja referenssejä energiatehokkaiden ja vähähiilisten rakennusten toteuttamisesta. Hankinnan 

kohteelle vaatimuksiksi tulee asettaa työmaan sähkön ja kaukolämmön kulutus sekä 

työkoneiden ja -laitteiden polttoaineiden kulutus yhdistettynä hiilijalanjäljen raportointiin. 

Lisäksi työmaan energiatehokkuutta lisätään siihen liittyvällä koulutuksella (BUILD UP 

Skills -aineistolla tai vastaavalla). Vähähiilisten rakennustuotteiden ja laitteiden 

hankintakriteerejä asetetaan energiaa kuluttavien laitteiden ja rakennusmateriaalien ja -

tuotteiden hankintoihin. Kyseiset kriteerit koskevat laitteiden energiatehokkuusluokkaa ja 
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uusiutuvien tai kierrätettyjen materiaalien kokonaismäärää. Ennen lopullista kohteen 

luovutusta toteutetaan standardisoidut ilmatiiveyden mittaukset ja lämpökuvaus, joita varten 

hankintayksikkö määrittelee mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Samoin rakennuksen 

valmistuttua tarkastetaan kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien toteutuneet määrät ja 

verrataan toteutumaa suunnitelmissa esitettyihin määriin. Lisäpisteitä voidaan antaa 

työmaan tai rakennuksen hiilijalanjälkeä pienentävistä innovatiivisista toteutusmenetelmistä 

ja suunnitelmia suuremman kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien osuudesta, mikäli ne 

pienentävät rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä. (Kuittinen & le Roux 2017b, 32-34.) 

Rakennusmateriaaleihin liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia. GPP-kriteerit tarjoavat 

hankintayksiköille ja tarjoajille useita vaihtoehtoisia tapoja niiden ympäristövaikutusten 

arviointiin ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisimpien rakennusmateriaalien valintaan. 

Yleisesti materiaalien koko elinkaaren kattavien kriteerien käyttäminen on teknisesti 

vaativaa, ja sellaisten kriteerien käyttö soveltuu edistyneisiin projekteihin, joissa on 

kokeneita suunnittelijoita. Toisaalta vähemmän kehittyneisiin ja vähemmän kokemusta 

omaaville suunnittelijoille soveltuvat paremmin kriteerit, jotka koskevat vain rajattuja 

rakennuksen elinkaaren vaiheita. Niiden tarkoitus on käsitellä tunnettuja keinoja puuttua 

merkittäviin negatiivisiin vaikutuksiin ja niihin liittyviin parannuskeinoihin. GPP:n 

rakennusmateriaaleja koskevat kriteerit on listattu alkaen kunnianhimoisimmasta ja 

teknisesti vaativimmasta vaihtoehdosta alkaen:  

1) Elinkaariarvion toteuttaminen. Tämä edellyttää, että tarjoajat määrittävät 

rakennuselementtien elinkaaren aikaiset vaikutukset.  

2) Ympäristöselosteiden (EPD-dokumenttien) kokoaminen. EPD-kriteeriä käytettäessä 

rakennuselementtien varastoitunut CO2-ekv tulee olla ilmoitettu.   

3) Kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn aineksen käyttäminen. Tarjoajien tulee toimittaa 

materiaaleja, jotka täyttävät kierrätetyn tai uusiokäytetyn betonin ja tiilien pitoisuutta 

koskevat vähimmäisvaatimukset.  

4) Painavien materiaalien kuljetusten päästöjen vähentämien. Voidaan palkita 

vähäpäästöisiä betonin ja tiilien (ainesosien) kuljetuksia.  

Edellä listattuja kriteerejä on myös mahdollista yhdistää; tarjouspyynnössä voidaan 

edellyttää esimerkiksi sekä osittain kierrätettyä ja uusiokäytettyä ainesta sisältävien 
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rakennusmateriaalien toimittamista että vähäpäästöisiä kuljetuksia. Materiaaleihin 

keskittyvien kriteerejä tulee käyttää yhdessä energiatehokkuuden 

vähimmäistasovaatimuksen kanssa. (Euroopan komissio 2016b, 7.) 

Kiihdyttämö-hankkeessa tehtyjen havaintojen mukaan materiaalivaihtoehtojen 

hiilijalanjälkien aitoa vertailua varten tarvitaan nykyistä kattavampia ja läpinäkyvämpiä 

tietoja, jotta niitä voidaan käyttää hankintakriteerinä tai vertailuperusteena. Samoin 

kierrätys- ja uusiomateriaalin soveltuvuudesta tulee lisätä tietoa. Vaikka kiinnostus 

kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöä kohtaan lisääntynyt ja niihin liittyviä tavoitteita 

sisältyy rakentamisen ympäristöjärjestelmiin (LEED BREEAM ja Joutsenmerkki), tarjonta 

on vielä melko hajanaista. (Alhola et al. 2019, 66-67.) Kiertotalouden tukemiseksi 

rakentamisessa käytettävissä olevista uusiomateriaaleista tehtiin markkinakatsaus ja tulokset 

koosti Sederholm (2019). Uusiomateriaaleista ja vähähiilisiä materiaaleja esittelevä kooste 

on tehty käytettäväksi rakennushankkeiden suunnittelijoille ja päättäjille sekä julkisille 

hankkijoille. 

Toistaiseksi Suomessa rakentamisen ympäristöohjaus on keskittynyt rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseen, ja uudisrakentamisessa siirryttiin lähes 

nollaenergiarakentamiseen vuonna 2018. Nyt kun energiatehokkuuden parantaminen on 

viety pitkälle, on seuraavana keskittymiskohteena rakennuksen elinkaaren alku ja loppu, eli 

rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys.  

Sen vuoksi Ympäristöministeriö tavoittelee energiakulutuksen rinnalla seurattavaksi 

rakennusten elinkaaren aikaisia hiilijälkiä. Ensin vähähiilisen rakentamisen kriteerejä 

koekäytetään julkisissa rakennushankkeissa ja tavoitteena on ottaa hiilijalanjälki osaksi 

rakennusmääräyksiä vuoteen 2025 mennessä. Valmistelussa on arviointimenetelmä, joka 

helpottaa rakentamisen ilmastovaikutusten laskemista sisältäen rakennustuotteiden 

valmistamisen, kuljetukset ja työmaatoiminnot, käytön, korjauksen sekä purkamisen ja 

kierrätyksen.  (Ympäristöministeriö 2019.)  

Hankintaesimerkki: Vähähiilinen infrahankinta (Drogelensin kanaali) 

Riikswaterstaat Alankomaissa käytti uudenlaista hankintamallia menestyksekkäästi 

rakennuttaessaan Drogelensin kanaalia. Hankintamalli kannusti tarjoamaan suunnitelman, 



 88 

jolla on pieni hiilijalanjälki, sekä käyttämään innovatiivisia materiaaleja ja metodeja. 

Hankinta tehtiin hinta-laatusuhteen perusteella, missä laatutekijät liittyivät ainoastaan 

hiilidioksidipäästöihin; hankintayksikkö halusi valita tarjoajan, joka käyttää  

a) energiatehokkaita työskentelyprosesseja ja  

b) tarjoaa korkealaatuisen lopputuotteen pienillä ympäristövaikutuksilla.  

Työskentelyprosesseissa saavutettavat päästövähennykset mitattiin CO2 Performance 

Ladder -työkalulla. Rakennusmateriaalien elinkaariarviointiin kehitettiin DuBoCalc-

ohjelmaa, jonka tulokset esitetään ECI-arvona (Environmental Cost Indicator). Tarjoajan 

tuli ilmoittaa tekemänsä suunnitelman hinta sekä CO2 Performance Ladder- ja ECI-arvot, 

joiden perusteella tarjoushinnasta vähennettiin fiktiivinen määrä rahaa. Tarjoushinnasta siis 

vähennettiin fiktiivisesti rahaa sen mukaan, miten paljon tarjoaja edisti hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä, ja tarjouskilpailun voittaja valittiin pienimmän fiktiivisen tarjoushinnan 

perusteella. (GPP 2020 2015b.) 

CO2 Performance Ladder on sekä hiilidioksidipäästöjen hallintajärjestelmä että 

hankintatyökalu: viisiportaisella systeemillä organisaatio voi osoittaa hallinnan tason 

helposti ja hyötyä siitä saamalla fiktiivistä alennusta ja kilpailukykyisemmän aseman 

tarjouskilpailuissa. (Skao 2020.) Tässä Riikswaterstaatin hankinnassa CO2 Performance 

Ladder -työkalua sovellettiin niin, että yhdestä hallintajärjestelmän viiden portaan 

mukaisesti toimimisesta alennettiin prosentti fiktiivisestä hinnasta, korkeimman portaan 

ollessa 5% alennuksen arvoinen. Referenssisuunnitelman elinkaariarvion perusteella ECI-

vertailuarvoksi päätettiin 450 000, ja samalla optimaalisen suunnitelman ECI-arvon 

arvioitiin olevan 330 000. Optimaalisen arvon saavuttavasta tarjouksen hinnasta päätettiin 

tehdä fiktiivinen 5 000 000 € vähennys. 450 000 suuremmalla ECI-arvolla tarjoushinnasta 

ei voinut saada yhtään fiktiivistä vähennystä. Koko suunnittelun ja rakentamisen käsittävän 

sopimuksen arvioitiin olevan 15 000 000 € arvoinen. (GPP 2020 2015b.) 

Tarjouskilpailun voitti lopulta suunnitelma, jonka tarjoushinta oli 11 440 000 €. Tarjoaja 

lupasi suoriutua CO2 Performance Ladder -hallintajärjestelmän viidennen portaan 

mukaisesti, minkä perusteella fiktiivisestä tarjoushinnasta vähennettiin täydet 5 %, jonka 

arvo oli 572 000 €. Suunnitelman ECI-arvo oli myös paras mahdollinen, johtaen 5 000 000 
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€ fiktiiviseen alennukseen. Vähennysten jälkeen fiktiivinen tarjoushinta oli 5 868 000 €. 

Tulokset ovat pääasiassa päälliskerroksen poikkeuksellisen pitkän, 16 vuoden, eliniän 

ansiota, eli hankinnan menestyksellisyyttä voidaan arvioida todellisuudessa vasta sitten kun 

tiedetään päälliskerroksen toteutunut elinikä. Uuden hankintamallin ansiosta rakenteen 50 

vuoden elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt vähenivät 1 096 t CO2-ekv. ja 

energiankulutus 312 toe. (GPP 2020 2015b.) 

Joka tapauksessa hankintakokemus osoitti, että tarjoajilla tulee olla vapautta toteuttaa 

annetut toiminnalliset vaatimukset ja teknisten reunaehdot parhaaksi katsomallaan tavalla, 

jotta lopputuloksesta saadaan vähähiilinen ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen. Tosin 

myös hankintayksiköllä tulee olla huolella määritelty vertailukohde ja potentiaaliset 

kehityskohteet tunnistettuna voidakseen asettaa kannustavia kriteerejä tarjouskilpailuun. 

(GPP 2020 2015b.) 

Hankintaesimerkki: Latvian Ympäristöministeriön rakennusurakat  

Latvian Ympäristöministeriö tähtää soveltamaan CGFI-budjetista (Climate Change 

Financial Instrument) rahoittamiinsa rakennustöihin ja palveluihin GPP-kriteerejä, ja se on 

kehittänyt arviointimenetelmän varmistaakseen kriteerien noudattamisen. Kaikkia CCFI-

ohjelman kautta rahoitettuja projekteja valvotaan jo projektin hyväksymisvaiheessa jatkuen 

koko toimituksen ajan ja vielä viisi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos kahden 

ensimmäisen vuoden aikana tarjouksessa ja sopimuksessa asetettuja 

hiilidioksidipäästövähennyksiä ei saavuteta, edunsaajan on toimitettava korjaussuunnitelma 

ja toteuttaa se omia varojaan käyttäen. Elleivät asetetut tavoitteet toteudu edelleenkään 

projektin kolmannen ja neljännen vuoden aikana, vastuullinen viranomainen voi katsoa 

projektin olevan kelpaamaton saamaan CCFI-ohjelman rahoituksen ja päättää rahoituksen 

takaisinotosta. (Euroopan komissio 2019b.) 

Kymmenessä käynnissä olevassa Latvian ympäristöministeriön rahoittamassa rakennustöitä 

ja palveluja koskevassa hankinnassa on käytetty GPP-kriteerejä. Ympäristöasiat 

muodostavat yleensä 15-25 % tarjouksen valintapisteistä, mutta myös arviointivaiheessa 

saatavissa olevista kokonaispisteistä puolet pohjautuu GPP-kriteereihin. Pakolliset 

valintakriteerit liittyivät arkkitehtien kokemukseen ympäristöystävällisessä rakentamisessa 



 90 

ja rakennusyhtiön ympäristöasioiden hallintakykyyn. Hankinnan vähimmäisvaatimuksina 

oli rakennuksen käyttäjien kouluttaminen energiatehokkaaseen käyttöön, 

energiatehokkuuden seuranta ja lämmönkulutus, jonka vähimmäistaso oli 100 kWh/m2a ja 

alhaisemmasta kulutuksesta annettiin lisäpisteitä. Pakollinen osa oli rakennuksen 

energiatodistus, joka kertoo suunnitellun energiankulutuksen. Sopimusehdoiksi asetettiin 

jätehuoltosuunnitelma rakentamisen ajalle. Lisäksi tarjoaja sai valita muita GPP-kriteerejä 

saadakseen arvostelussa lisäpisteitä, ja ne ovat hankkeen toteutusvaiheessa sitovia, 

rahoitukseen vaikuttavia arvosteluperusteita. Lisäksi arvioidaan seuraavat: 

1) Suunniteltu vuosittainen CO2-päästövähennysten tehokkuusindikaattori, jonka raja-

arvo on 0,35 kgCO2 per rahoituksena saatu lati (noin 1,4 euroa). Korkeimmalle 

tehokkuusindikaattorille annetaan lisäpisteitä. 

2) Tarjoajan osuus yhteisrahoituksesta, minkä on oltava vähintään 15 % 

kokonaiskustannuksista. Suuremmasta osuudesta annetaan lisäpisteitä (Euroopan 

komissio 2019b.) 

Latvian ympäristöministeriön käyttämä hankintamalli on johtanut siihen, että monimutkaiset 

ja innovatiiviset ratkaisut ovat voineet saada rahoitusta; joissain tapauksissa 

asuinrakennusten energiankulutus on saatu jopa matalaenergiatalon tasolle. Ensimmäiset 

väliraportit ovat osoittaneet edunsaajien ottavan vastuidensa mukaisesti suoriutumisen 

vakavasti. (Euroopan komissio 2019b.) 

6.3 Koosteet parhaista työkaluista ja käytännöistä 

Taulukoihin 5, 6 ja 7 on koostettu aiemmin luvussa läpikäytyjä hankintojen päästöjen 

vähentämiseen käytettyjä keinoja, jotka voivat avustaa HelSaa omissa 

hankintaprosesseissaan. Hankinnoissa käytettyjen hyvien käytänteiden ja ilmi tulleiden 

haasteiden lisäksi kriteerien on poimittu esimerkkikriteerejä, joita muun hankintayksiköt 

ovat käyttäneet tavoitellessaan hankintojen ympäristövaikutuksien hallintaan. Huomioita on 

taulukoitu siinä järjestyksessä, kun ne ovat tutkimuksessa tulleet esille, eikä niitä ole 

tarkoitettu esittää paremmuusjärjestyksessä. 
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Taulukko 5. Tavarahankintojen parhaita käytänteitä, kriteeriesimerkkejä ja potentiaalisia haasteita. 

Hyviä 

käytänteitä 

 Vuoropuhelu markkinatoimijoiden kanssa mahdollistaa sopivien 

vertailuperusteiden kartoittamisen ja toimittajien aloittaa tarvittavia 

selvityksiä ennen varsinaista kilpailutusta  

 Käyttöajan suorituskyvyn varmistaminen takuuehdoilla ja 

varaosapalvelulla, sekä sopimus laitteiden kierrätyksestä sopimuksen 

päätyttyä 

 Toimittajalta oletusasetukset sekä ohjeet tai koulutus energiaa 

käyttävän laitteen tehokkaaseen käyttöön 

 Kertakäyttöisten tuotteiden ja osien välttäminen 

Esimerkki-

kriteerejä 

 Vähimmäisvaatimukseksi tuoteryhmän paras mahdollinen 

energiatehokkuusluokka (tai pieni vedenkulutus) 

 Pitkän ja kattavan takuun ja varaosien saatavuuden varmistavat 

vähimmäisvaatimukset 

 Laite tukee virranhallintaominaisuuksia 

 Lisäpisteitä kattavammasta tai pidemmästä takuusta / 

ympäristömerkin vaatimusten täyttämisestä (esim. TCO Certified) 

 Hiilijalanjäljen ja/tai elinkaarikustannusten laskenta (tarjouspyynnön 

liitteeksi sopivia laskentatyökaluja esim. JUHILAS ja Motivalla) 

Haasteita  Tarjoajien välille eroja tekevien vertailuperusteiden löytäminen 

 Laadun ja hinnan painottaminen 

 Tarkkojen tietojen saaminen laitevalmistajilta 

 

Usein tavarahankinnoissa vähimmäisvaatimukset määritellään energiatehokkuusluokan tai 

ympäristömerkin myöntämiskriteerien avulla. Monille tuoteryhmille on olemassa julkisesti 

saatavilla olevat GPP:n, Motivan tai ympäristömerkkien kriteerit, minkä lisäksi on 

tuoteryhmäkohtaisia merkkejä, kuten IT-laitteiden TCO Certified, joiden kaikkien osia 

voidaan soveltaa tarjouspyyntöihin. Hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannuslaskentaan on 

myös useita kaikille saatavissa olevia tavarahankintojen laskentataulukoita, joista esim. 

Motivan (2018b) LCC-työkalut on tarkoitettu tarjouspyyntöihin liitettäväksi. 

Elinkaaripäästöjen ja -kustannusten huomiointi voi johtaa hyviin tuloksiin 

tavarahankinnoissa, joissa toimittajat pystyvät kohtuullisella vaivalla hankkimaan tarvittavat 

tiedot, mutta monimutkaisemmissa kokonaisuuksissa niiden käyttö voi tuottaa epätarkkaa 

tietoa.  
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Taulukko 6. Palveluhankintojen parhaita käytänteitä, kriteeriesimerkkejä ja potentiaalisia haasteita.  

Hyviä 

käytänteitä 

 Tarpeen kartoitus ja optimointi sekä ennen kilpailutusta että 

sopimuskauden aikana 

 Palvelunsuorituksessa käytettävät ja sopimuskohteeseen toimitettava 

tuotteet ympäristömerkittyjä tai kierrätysmateriaaleista valmistettuja, 

minkä lisäksi vältetään kertakäyttöisiä tuotteita 

 Energiatehokkaat ja vedenkulutuksen minimoivat laitteet 

 Varmistutaan tarjoajan kykeneväisyydestä vastata tarpeeseen 

ympäristönäkökohdat huomioiden edellyttämällä referenssejä sekä 

ympäristöjohtamista, osaamista työnjohtajilta ja työohjeet 

 Kuljetusten päästöjen hallinta 

 Vähimmäisvaatimukset lopputulokselle aikaisin hankintaprosessissa 

ja tavoitteet viedään toteutusvaiheeseen 

Esimerkki-

kriteerejä 

 Referenssit, vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimukset ja 

ympäristöjärjestelmä tai suunnitteluryhmissä energia-. 

resurssitehokkuus- ja elinkaariasiantuntijan mukanaolo 

 Ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttö 

 Sopimusehtoihin jatkuva kehittäminen säännöllisen seurannan ja 

raportoinnin kautta (esim. käytettyjen tuotteiden ja energian 

raportointi vuosittain yhdistettynä bonuksiin ja/tai sanktioihin  

 Vähimmäisvaatimukset laitteiden / suunniteltavan kohteen 

energiatehokkuudelle ja vähähiilisten tai uusiomateriaalien käytölle 

 Lisäpisteitä tarjoajan ehdottamista innovatiivisista keinoista 

hiilijalanjäljen pienentämiseen 

Haasteita  Tarkoituksenmukaisten mittareiden valikoiminen 

 Edellyttääkö tarjoajalta ympäristöjärjestelmää vai asettaa 

työsuorituksille kohdennetumpia ympäristöasioiden hallintaan 

liittyviä kriteerejä? 

 

Varsinkaan palveluhankinnoissa päästöjen mittarointi ei ole yleistä ja niiden 

kasvihuonekaasupäästöjä on määritetty tutkimuksissa hyvin vähän. Esimerkkien perusteella 

sopimuskauden aikainen seuranta ja kyseisessä sopimuskohteessa jatkuvaan parantamiseen 

tähtäävä tapa on yleinen toimintatapa ympäristöä säästävissä palveluhankinnoissa. 

Luonnollisesti se vaatii, että hankintayksikkö luo palveluun sopivat mittarit, varaa 

seurantaan riittävät resurssit ja asettaa mahdollisesti sanktioita, jos sopimuksessa edellytetty 

vaatimustaso ei täyty.  

Ympäristöjärjestelmä osoittaa myös toimittajan kyvystä hallita ympäristöasioita. Se ei 

kuitenkaan kerro ympäristöasioiden hallinnan nykytilasta, vaan siitä, että yritys käyttää 
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kolmannen osapuolen vahvistamaa johtamistyökalua asettaakseen tavoitteita ja 

toimenpiteitä ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Joissain tapauksissa 

ympäristöjärjestelmän edellyttämisen sijaan voi olla relevantimpaa tarkentaa vaatimukseksi 

kyseisen hankinnan kannalta tärkeitä hallintakeinoja, kuten jätteiden asianmukaista lajittelua 

tai työntekijöiden perehdyttämistä tuotteiden käyttöön, ja/tai kirjata sopimusehtoihin 

ympäristösuorituskykyyn perustuvia kannustimia ja/tai sanktioita.  

Taulukko 7. Rakennusurakoiden hankintojen parhaita käytänteitä, kriteeriesimerkkejä ja potentiaalisia 
haasteita. 

Hyviä 

käytänteitä 

 Suunnitelman hiilijalanjäljen arviointi (tulossa myös osaksi 

rakennusmääräyksiä) ja mittarointi sopimusehtoihin 

 Työmaan energiatehokkuuden kasvattaminen koulutuksella 

 Tarjoajille vapaus ja vastuu innovoida päästövähennyskeinoja jo 

tarjouksessa  

Esimerkki-

kriteerejä 

 Soveltuvuusvaatimuksiin ympäristöjärjestelmä ja referenssit 

energiatehokkaiden ja vähähiilisten rakennusten toteuttamisesta 

 Vähimmäistaso energiatehokkuudelle tai CO2-päästöille ja lisäpisteitä 

paremmasta tasosta 

 Hiilijalanjäljen raportointi työmaan sähkön ja lämmön kulutuksesta 

sekä työkoneiden ja -laitteiden polttoaineiden kulutuksesta 

 Rakennustuotteiden ja laitteiden hankintakriteereihin vähimmäistaso 

energiatehokkuusluokalle ja uusiutuvien tai kierrätettyjen materiaalien 

kokonaismäärälle 

 Hinta-laatusuhteen laatukriteerinä työsuorituksen ja suunnitelman 

hiilijalanjälki  

Haasteita  Jos halutaan asettaa tavoite hiilijalanjäljelle, hankintayksikön on 

arvioitava sille vertailutaso, johon tarjouksia voidaan suhteuttaa 

 

Rakennusurakat ovat suuria hankintoja ja luonteeltaan kertaluontoisia, joten niiden 

suunnitteluun panostaminen ja suunnitelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen 

varmistaminen ovat kulmakiviä vähähiilisessä rakentamisessa. Esitellyissä 

hankintaesimerkeissä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen asetettiin ensisijaiseksi 

tavoitteeksi, ja sen saavuttamisen lisäksi säästettiin kokonaiskustannuksissa. GPP-

kriteereissä ehdotetaan myös yksinkertaisempaa tapaa rakennustuotteiden päästövaikutusten 

hillintään; jos teknisesti vaativia elinkaariarvioon tai ympäristöselosteisiin perustuvia 

kriteerejä ei ole tarpeenmukaista käyttää, voidaan keskittyä rakennusmateriaalien 
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kuljetusten päästöjen vähentämiseen. Rakennusurakoita varten on myös hyödyllistä 

katsastaa myös tavara- ja palveluhankintoihin liittyvät parhaat käytännöt. 

6.4 Hankintaprosessin kehittäminen ja sen haasteet  

Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankintaprosesseissa ei ole suoraviivaista, sillä 

kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat paljon hankinnan kohteen erityispiirteiden mukaan. 

Aiemmin tässä työssä käsitellyillä ohjauskeinoilla ja työkaluilla hankintayksikkö voi 

vaikuttaa hankinnan hiilijalanjälkeen, mutta sopivimmat toimintatapoja on aina harkittava 

ja valittava tapauskohtaisesti. Tämän työn tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 

toimintaohje hankintaprosessien tueksi, joten on aiheellista käsitellä hankintaprosessin 

kehittämiseen ja haasteisiin liittyvään teoriaa.  

Bratt et al. (2013) esittivät ympäristöllisesti kestävien hankintojen kriteeristön kehittämiseen 

yhdeksästä vaiheesta koostuvan prosessin. Vaiheet on esitetty kuvassa 11, missä koko 

työryhmän aktiivista toimintaa vaativat vaiheet on korostettu vihreällä värillä. 

Ensimmäisenä valitaan hankintaryhmät, joihin kriteeristön kehitystyössä keskitytään. 

Valinnan tulee perustua ensisijaisesti arviointiin organisaation hankintojen 

ympäristövaikutuksista, hankintamääristä sekä hankintapreferensseistä. Seuraavaksi 

hankintayksikön asiantuntija laatii alustavan selvityksen, joka yleensä sisältää 

yksinkertaistetun analyysin elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, 

markkinakatsauksen, arvion hankintamateriaaleista sekä tunnistaa olennaiset standardit ja 

sidosryhmät. Esiselvitys toimii pohjana kriteeristön kehitystyölle. Kolmannessa vaiheessa 

olennaisimpia sidosryhmiä tavataan, tavoitteena tiedottaa kehitystyöstä ja muodostaa siihen 

työryhmä. Vaiheissa 4-6 työryhmä kehittää kriteeristöstä luonnoksen, joka toimitetaan 

arvioitavaksi, minkä jälkeen kommentoinnin pohjalta laaditaan lopullinen luonnos 

kriteeristöstä. Kun kriteeristö saadaan auditoitua ja hyväksytettyä, se julkaistaan. 

Kriteeristöä ylläpidetään ja sen käyttöä seurataan. Kun kriteeristön päivittäminen tai 

muuttaminen on tarpeellista, kehitysprosessi käydään läpi uudestaan sidosryhmien 

tapaamisvaiheesta alkaen.  (Bratt et al. 2013, 311.)  
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Kuva 11. Ympäristökriteeristön kehitysprosessi (Bratt et al. 2013, 311).  

 

Hankintojen kehittämisen haasteena on tunnistaa olennaisimmat päästölähteet. GPP-

käsikirjassa painotetaan, että ympäristöä säätävien julkisten hankintojen onnistumiseksi 

organisaation eri osastojen ja työntekijöiden tehokas yhteistyö ja korkeimman johdon tuki 

on tärkeää. Periaatteiden toteuttaminen vaatii sisäisten käyttäjien, toimittajien ja johdon 

osallistumisen. Keskeistä on asettaa selkeät tavoitteet, painotukset ja aikataulut, minkä 

lisäksi tulee määritellä ympäristöystävällisten hankintatoimien soveltamisala. Periaatteiden 

toteuttamisesta vastaava henkilö ja toteutumisen seuraamisen mekanismi tulee myös 

ilmoittaa. (Euroopan komissio 2016a, 10.)  
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7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tiivistetään ja analysoidaan tutkimuksessa tehtyjä havaintoja ja tuloksia. 

Tulosten ja johtopäätösten pohjalta kootaan ehdotuksia ja toimintaohje Helsingin Satama 

Oy:n hankintaprosessien kehittämiseen. 

7.1 Työn keskeiset tulokset  

Vähähiiliset hankinnat sisältävät osittain päällekkäisiä näkökohtia kuin laajemmat kestävien 

ja ympäristöä säästävien hankintojen käsitteet. Ilmastonäkökulmaan keskittyminen 

hankinnoissa on kuitenkin tuore ja toistaiseksi vähän tutkittu aihe, eikä todellisten 

päästövähennysten määriä ole laajamittaisesti taltioitu. Hankintojen hiilidioksidipäästöihin 

voidaan tosin vaikuttaa merkittävästi, kuten tutkimukset ympäristöä säästävien GPP-

hankintakriteerien vaikuttavuudesta osoittavat. Päästövähennysten lisäksi 

elinkaarikustannukset usein alenevat, koska mahdollisesti korkeampi ostohinta 

kompensoituu pienemmillä käyttökustannuksilla. Pääsyyt sille, etteivät ympäristöä säästävät 

hankinnat ole yleistyneet odotetusti liittyvät enimmäkseen puutteisiin johdon tuessa, 

hankintastrategiassa, sitoutuneisuudessa ja pätevyydessä. On myös epävarmuutta siitä, 

millaiset kriteerit ovat juridisesti päteviä eivätkä liian tiukkoja tarjoajille. 

Hankintojen valtavan määrän vuoksi niillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, 

joten hiilijalanjäljen ottaminen suurennuslasin alle on tärkeässä roolissa 

hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Julkisilla hankinnoilla nähdään 

olevan merkittävää potentiaalia kestävän kehityksen edistämisessä myös viimeisimmässä 

hallitusohjelmassa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on hankintalainsäädännön 

muuttamiseen viittavia kohtia, joiden valossa painotusta aletaan siirtää hankintahinnasta 

laatuun ja kokonaistaloudellisuuteen sekä ympäristökuormituksen pienentämiseen. 

Merkittävää on myös, että hiili- ja ympäristöjalanjälki halutaan lisätä kriteeriksi 

ympäristövaikutusiltaan merkittäviin hankintoihin. 

Tutkimuksessa selvitettiin mistä erilaisten hankintojen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat 

ja millaisia hiilijalanjäljen huomiointimahdollisuuksia hankintaprosessissa on. 
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Tarkoituksena oli havainnollistaa, kuinka HelSa voi tilaajana arvioida vaihtoehtoja ja millä 

tavalla hiilijalanjälkeä voi käytännössä huomioida. Vaikka ympäristönäkökohtien 

huomiointiin ei nykyisessä hankintalaissa velvoiteta pakollisia poissulkemisperusteita 

lukuun ottamatta, on se lain puitteissa mahdollista ja jopa toivottavaa. Hankinnan kohteesta 

riippuen hankintaprosessissa käytettävät hankintamenettelyt, kelpoisuusehdot ja valinta- ja 

vertailukriteerit vaihtelevat, ja näihin eri vaiheisiin voidaan lisätä hiilijalanjäljen 

pienentämiseen tähtääviä kriteerejä. Vaatimukset on yksilöitävä hankintakohtaisesti, tarkasti 

ja ymmärrettävästi. Täten yksittäisiltä hankintayksiköiltä vaaditaan resursseja ja osaamista, 

jotta olennaisia seikkoja saadaan huomioitua hankintaprosessin alkuvaiheessa ja painotettua 

niin, että kilpailutukseen saadaan mukaan hiilijalanjäljiltään pienimmät ja muiltakin 

ominaisuuksiltaan sopivat vaihtoehdot. Kasvihuonekaasupäästöjä ei suoraan mainita 

hankintalainsäädännössä, mutta toisaalta erityisalojen hankintalaissa kehotetaan 

hankintatoimen järjestelyyn niin, että se mahdollistaa taloudellisten, suunnitelmallisten, 

tarkoituksenmukaisten ja ympäristönäkökohdat huomioivien hankintojen toteuttamisen.  

HelSan nykyisissä hankintaohjeissa korostetaan varmistamaan, että toimittajat ovat 

hoitaneet ja hoitavat myös sopimuskaudella yhteiskunnalliset velvoitteensa lain 

edellyttämällä tavalla. Pidemmälle vietyjä vastuullisuuteen ja tarkemmin vähähiilisyyteen 

liittyviä hankintaohjeita ei ole käytössä, vaan hankinnan tavoitteet ovat hankintayksikön 

harkittavissa. HelSan edustajien haastattelujen perusteella organisaatiossa oli hyvä 

ymmärrys, että asettamalla ympäristönäkökohtia minimivaatimustasoksi tai pisteytettäviksi 

tekijöiksi voidaan saada vähähiilisempiä vaihtoehtoja ja jopa painotettua 

hankintakokonaisuuden kannalta merkittävimpiä asioita. Kuitenkin kilpailutusvaiheessa 

hankinnan tarkkojen ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja sopivien vaatimusten 

asettaminen koettiin haastavaksi, ja varsinkin palveluntuottajien kohdalla useimmiten ollaan 

heidän omaamiensa sertifikaattien varassa. Vähähiilisempiin hankintoihin panostaminen 

nähtiin kuitenkin pelkästään positiivisena tavoitteena sen aiheuttamasta lisätyöstä 

huolimatta. 

Monissa tapauksissa HelSan toimittajat ovat pääosin alojensa suurimpia toimijoita, jotka 

myös ovat vieneet päästövähennystoimensa pitkälle ja ovat siten edelläkävijöitä. Tallaisissa 

tilanteissa parhaista parhaiden toimijoiden valikoiminen nähtiin vaikeana. Toisaalta 
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erityisosaamista vaativissa hankkeissa toimittajakenttä voi olla hyvinkin suppea, minkä takia 

ratkaisuja usein haetaan yhdessä valitun tarjoajan kanssa. On siis olennaista, että kriteerejä 

asetetaan aina yksittäisen hankinnan erityispiirteet huomioon ottaen, ja varsinkin 

palveluhankintojen tapauksessa pyritään hakemaan parhaan substanssiosaamisen omaavia 

toimijoita, jotka pystyvät vastaamaan hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviin tavoitteisiin. 

Kynnystä sisällyttää ympäristökriteerejä hankintoihin pienentävät ohjeistukset ja työkalut, 

joita on kehitetty ja julkaistu muun muassa Euroopan komission, Motivan ja julkisten 

hankintayksiköiden toimesta. On myös mahdollista käyttää ympäristömerkkien 

myöntämisperusteita hankintakriteereinä. Tutkimuksessa keskityttiin hakemaan parhaita 

työkaluja ja käytänteitä, joista koostettiin vähähiilisiin tavara- ja palveluhankintoihin sekä 

rakennusurakoihin sovellettavia yleisiä keinoja. Muodostettuja koosteita voidaan käyttää 

hankintaprosesseissa ideoiden lähteenä ja tarkkojen kriteerien kehittämiseen. On 

muistettava, että vähähiilisyystavoite on aina hankinnoissa lisätavoite, eikä siihen tule pyrkiä 

niin, että muiden tärkeiden ominaisuuksien, kuten terveellisyyden, suhteen joudutaan 

tekemään kompromisseja.  

7.2 Johtopäätökset 

Teorian perusteella hiilijalanjäljen hallinnan kannalta kriittisimmät hankintaprosessin 

vaiheet ovat hankintatarpeen määrittely, hankinnan suunnittelu, sekä tarjouspyynnön ja 

sopimusehtojen laatiminen. Myöskään hankintastrategian ja -ohjeiden merkitystä ei voi 

väheksyä. Vaikka laki mahdollistaa ympäristövaikutusten huomioimisen hankintoja 

tehdessä, käytännössä vähähiilisempien hankintojen tekeminen vaatii hankintayksiköltä 

lisäosaamista ja -aikaa. 

Ympäristöä säätävien hankintojen yleistymisen hidasteiksi muodostuneiden tekijöiden 

välttämiseksi on tärkeää, että hankintojen hiilijalanjäljen pienentämistä tavoittelevassa 

organisaatiossa johdon luodaan johdon tukema ohjeistus ja hankintastrategia, joka ohjaa 

kaikkia hankintoja. HelSa on jo vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen 

toimintaan, mutta sen strategiaa ja alan ammattilaisia tulee tuoda vahvemmin mukaan 

hankintaprosesseihin. Sekä teorian että haastattelujen perusteella haasteena on tunnistaa 
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hankinnan olennaisimmat ympäristövaikutukset ja asettaa hankinnan kohteelle sopivan 

tasoisia ja lainmukaisia kriteerejä. Ennen kilpailutuksen aloittamista tulee tutustua 

hankinnan ympäristövaikutuksiin ja kartoittaa jo hankintaa suunnitellessa sen elinkaaren 

aikaiset tarpeet, kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset. Vasta sen jälkeen voidaan päättää 

vaatimuksia koko elinkaaren aikaisiin päästövaikutuksiin perustuen ja niin, että ne 

määrittelevät kilpailun tason sopivan korkeaksi. Sopivien kriteerejä on tarve varmasti aluksi 

hakea käytännön kokeiluilla ja tarkastuttamalla tarjouspyyntöjen laillisuus, koska on 

hankintayksikön vastuulla, että asetettavat edellytykset liittyvät hankinnan kohteeseen ja 

perussopimuksen mukaisia periaatteita noudatetaan vaatimuksia määriteltäessä. 

Hankintaprosessien kehittämisen ja vähähiilisyyteen tähtäävien toimintatapojen 

jalkauttamisen avuksi Helsingin Satama Oy:ssä kootaan tämän tutkimuksen pohjalta 

toimintaohje, jonka toivottiin olevan tiivis havainnollistus siitä, mitä pitää huomioida ja 

miten on mahdollista huomioida. 

Hankintaprosessien kehittämisen onnistumiseksi on tärkeää laatia toiminnallinen 

toteutussuunnitelma sisältäen tehtävät, vastuut ja aikataulut, sekä tiedottaa uusista 

periaatteista ja toteutussuunnitelmasta riittävän laajasti hankintojen tekijöille ja toimittajille. 

Hankinnan ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointi ja vertailu vaatii 

hankintayksiköltä riittäviä resursseja ja toteutuksen kannalta elinkaarinäkökulman ja koko 

elinkaaren aikaisten kustannusten muodostumisen ymmärtäminen on hyödyllistä. Tässä 

organisaation omien ympäristöalan osaajat ovat myös olennaisessa roolissa; heidän 

kanssaan on mahdollista käydä vuoropuhelua jo hankintojen suunnitteluvaiheessa ja saada 

neuvoja matalalla kynnyksellä. 

Ilmaston kuormituksen vähenemisen lisäksi hankintojen hiilijalanjäljen pienentäminen voi 

tuoda mukanaan muitakin hyötyjä, kuten taloudellisia säästöjä, joita pitkäikäisempiin tai 

alhaisemman energiankulutuksen omaavien hankintojen tekeminen voi tuoda. Tässä työssä 

hankintojen hiilijalanjälkeä tutkittiin tilaajan näkökulmasta, mutta luonnollisesti myös 

toimittajat voivat saada samaisia hyötyjä, kun muun muassa energian ja materiaalien 

kemikaalien käyttöä pyritään vähentämään. Parhaimmillaan vähähiiliset hankinnat auttavat 

siis säästämään rahaa ja vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta niin yksittäisen 

hankinnan kautta kuin laajamittaisemmin alan toimijoiden keskuudessa. Hankintojen 
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vähähiilisyys on siis tärkeä aihe, minkä saralla hankintayksiköiden kannattaa alkaa lisätä 

resursseja ja kasvattaa osaamistaan kyetäkseen reagoimaan tulevaisuudessa muuttuviin 

velvoitteisiin muun muassa hankintalain osalta.  

7.3 Ehdotukset ja toimintaohje työn toimeksiantajalle 

Tämän tutkimuksen voidaan katsoa aiemmin työssä esitetyn kriteeristön kehitysprosessin 

esiselvityksenä, jonka pohjalta luodaan runko kriteeristölle (kuvassa 11 vaiheet 2-4). Tämä 

esiselvitys ei kuitenkaan kata markkinakartoitusta, sillä näin laajasti eri tyyppisiä hankintoja 

koskevassa tutkimuksessa olisi liian paljon kartoitettavaa. Markkinakartoitus on kuitenkin 

osa suuria kilpailutuksia, joten tulevien hankintojen kautta saatujen viimeisimpien tietojen 

avulla kriteeristöä voi kehittää sopivaan suuntaan kunkin hankintatyypin erityispiirteet 

huomioiden. Seuraavaksi kehitysprosessin kannalta on tärkeää nimetä työryhmä, joka vastaa 

hankintojen kehittämisestä ja kriteeristön menestyksekkäästä jalkauttamisesta. Kriteeristön 

avulla on syytä hankkia kommentteja, tehdä aktiivista markkinakartoitusta ja 

hankintapilotteja, ja korjausten kautta ottaa osaksi kaikkiin organisaatiossa tehtäviin 

hankintoihin.  

Kuva 12 esittää hankintaprosessin yleisesti, kun siihen lisätään hiilijalanjäljen huomiointi. 

Vähähiilisten hankintojen tekeminen alkaa prosesseja ohjaavasta hankintastrategiasta. 

Hiilijalanjäljen pienentäminen hankintaprosessien kautta on aloitettava merkittävimpien 

hiilijalanjälkeen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta ja tavoitteellisesta 

hankintaprosessien läpiviennistä. On tärkeää asettaa tavoite, joihin hankintojen kautta 

tähdätään. Tavoite voisi olla esimerkiksi, että vuoteen 2025 mennessä kaikissa EU-

kynnysarvon (tai muun euromääräisen raja-arvon) ylittävissä hankinnoissa käytetään yhtä 

tai useampaa hiilijalanjälkeen liittyvää kriteeriä. Tavoitteen ei heti tarvitse koskea kaikkia 

hankintoja.  

Hankinnan elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hiilijalanjäljen 

pienentäminen voi olla konkreettisinta lähestyä tavarahankintojen kautta, joiden elinkaaren 

päästölähteiden tunnistaminen ja hillintä on tavallisesti suoraviivaista muihin 

hankintalajeihin verrattuna. Vaatimusten käyttämisen voi aloittaa määrittelemällä 
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vaatimustason hankinnan kohteen hiilijalanjäljelle tai merkittävimmille elinkaaren 

kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaville vaiheille. Osaamisen ja kokemusten karttuessa 

alustavaa vaatimustasoa voidaan kiristää sekä laskentamenetelmien ja eri keinojen käyttöä 

monipuolistaa. Toiminnan muuttaminen päätetyn tavoitteen mukaiseksi edellyttää erityisesti 

hiilijalanjäljen muodostumisen ymmärtämistä, mikä vaatii jossain määrin ulkopuolisten 

selvityksiä ja resursseja organisaation omien kestävän kehityksen asiantuntijoiden lisäksi.  

Tutkimuksen perusteella tarve- ja markkinakartoituksella voidaan kartoittaa tarpeeseen 

vastaavien ratkaisujen hiilijalanjälkien tasoa. Markkinakartoituksella vaatimustasoa voidaan 

myös sopeuttaa mahdollisimman hyvin tarjontaan. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa 

hankinnan hiilijalanjälkeen ovat hankinnan suunnittelussa ja tarjouspyynnön 

laatimisvaiheessa, mutta myöskään sopimusehtoihin panostamista ei kannata unohtaa. 

Hankintoja ohjaavien keskeisten periaatteiden vuoksi on tärkeä suunnitella hankinnat 

huolellisesti, sillä valittujen kriteerien tulee liittyä hankinnan kohteeseen, eivätkä ne saa 

asettaa potentiaalisia ehdokkaita eriarvoiseen asemaan tai rajoittaa kilpailua. Erityisesti 

syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteet on huomioitava ympäristöllisiä vaatimuksia 

asettaessa.  

Vähähiilisten hankintojen prosessien ja tulosten systemaattinen dokumentointi on 

hyödyllistä tavoitteiden toteutumisen seurannan lisäksi myös tulevien hankintojen kannalta. 

Esimerkiksi eri hankintaryhmien pilottihankinnoilla voidaan selvittää parhaita kriteerejä ja 

niiden vaikutuksia hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin, ja sitä kautta levittää ja kehittää hyviä 

käytänteitä organisaation sisällä.  
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Kuva 12. Hiilijalanjäljen huomiointi hankintaprosessissa.  

 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa voidaan keskittyä 

tarjoushintaan, kokonaiskustannuksiin tai hinta-laatusuhteeseen.  Kaikissa tapauksissa 

tarjoajille on mahdollista asettaa soveltuvuusvaatimuksia ja hankinnan kohteelle 

vähimmäisvaatimuksia, jotka tarjousten on täytettävä voidakseen voittaa tarjouskilpailussa. 

Vähimmäisvaatimukset ylittävälle tai innovatiivisia päästövähennyskeinoja esittävälle 

tarjoukselle voidaan antaa lisäpisteitä. Tarjoajan näkökulmasta valinnaisesti täytettäviä 

vertailuperusteita voidaan asettaa hinta-laatusuhteella valitessa. Pakollisten ja valinnaisten 

kriteerien lisäksi sopimusehdoissa voidaan velvoittaa hiilijalanjäljen hallintaan liittyviin 

toimenpiteisiin. Kuvassa 13 tiivistetään, miten ympäristöasioita voidaan huomioida 

tarjouksen valinnassa ja esimerkkejä keinoista, joita todentamiseen on mahdollista käyttää. 

Sen vuoksi, että edellytysten ja vaatimusten harkinta on tehtävä erikseen ja lainmukaisuus 

varmistaen jokaisessa hankintaprosessissa, yleispätevää kriteeristöä ei ole mahdollista 

luoda. Alla oleva kuva kuitenkin muistuttaa keinoista, joita vähähiiliseen hankintaan 

tähtäävää tarjouspyyntöä laadittaessa on käytettävissä. 
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Kuva 13. Ympäristövaatimusten asettaminen ja todentaminen kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valinnassa.  

 

Ennen kuin ympäristövaatimuksia voidaan asettaa, tulee tunnistaa hankinnan kohteen 

elinkaaren vaiheet ja määrittää suurimmat elinkaaren aikana syntyvät 

kasvihuonekaasupäästöt. Elinkaaren vaiheet ja niiden merkittävimmät päästölähteet 

vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta tässä työssä tehtyjen havaintojen pohjalta laaditussa 

kuvassa 14 näkyy yleisiä näkökulmia, mitä hankinnan elinkaaressa on tärkeää huomioida. 

Eri elinkaaren vaiheisiin keskittyvien kriteerien valintaan voidaan hyödyntää alla olevan 

kuvan lisäksi aiemmin tässä työssä esiteltyjä työkaluja ja koontitaulukoita parhaista 

käytännöistä ja kriteereistä (taulukot 5, 6 ja 7). 
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Kuva 14. Huomioitavia seikkoja hankinnan elinkaaren hiilijalanjäljen pienentämisessä.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta laadittu toimintaohje on nimensä mukaisesti ohjeellinen ja 

tarjoaa yleisluontoisen raamin hankintojen hiilijalanjäljen hallintaan. Se kokoaa 

muistutuksenomaisesti hankintaprosessin kohdat ja keinot, joiden avulla tehtävän hankinnan 

hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa. Sopivan hankintamenettelyn ja toimittajille ja hankinnan 

kohteelle asetettavien edellytysten valinta on hankintakohtaista, eikä vähähiilisyyteen tule 

pyrkiä muiden tärkeiden vaatimusten ja tavoitteiden kustannuksella, vaan niiden lisäksi. 

Ohjetta on syytä soveltaa tilannekohtaisesti huomioiden yksittäisen hankinnan ja 

kilpailutuksen erityispiirteet niin, että hankintaprosessi toteutuu lainmukaisesti.  
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8 YHTEENVETO  

Tässä työssä tarkasteltiin hankintaprosessin mahdollisuuksia Helsingin Satama Oy:n 

hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka hankintojen 

kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ja luoda toimintaohje tukemaan HelSan 

hankintaprosesseja, mikä samalla edistää organisaation vastuullisuustavoitteita. 

Tutkimuksessa keskityttiin HelSan tekemiin julkisiin, eli EU-kynnysarvot ylittäviin ja 

erityisalojen hankintalain piiriin kuuluviin hankintoihin. 

Tuloksia haettiin aiemman tutkimustiedon, julkaisujen ja haastattelujen kautta. Teoriaosassa 

kuvattiin yleisesti satamien ja Helsingin Satama Oy:n toimintaa ja tutkittiin 

kirjallisuuskatsauksella hankintoja sekä hankintojen hiilijalanjälkiä. Empiriaosion 

tutkintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Helsingin Satama Oy:n 

edustajien haastattelujen perusteella hankintojen ympäristövaikutusten ja tarkemmin 

hiilijalanjäljen huomioinnin mahdollisuuksia tunnettiin ja oli sovellettu jo jossain määrin, 

mutta apua kaivattiin yksittäisen hankinnan oleellisimpien näkökohtien ja vaatimusten 

asettamiseen sopivien keinojen tunnistamiseen. Teorian ja haastattelujen perusteella 

vähähiilisiin hankintoihin sopivien työkalujen ja parhaiden käytäntöjen tutkiminen nähtiin 

sopivimmaksi keinoksi kehittää Helsingin Satama Oy:n hankintaprosesseja.  

Työn tuloksissa korostui hankintaprosessin aikaisten vaiheiden, tarkemmin 

hankintastrategian ja hankinnan tavoitteiden asettamisen, tärkeys vähähiilisiin hankintoihin 

pyrkiessä.  Tilaajalla on mahdollisuuksia ohjata hankintaa vähähiilisempään suuntaan 

edellyttämällä tarjoajalta tai hankinnalta tiettyjä ominaisuuksia, painottamalla 

hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä tarjouksen valinnassa ja laatimalla erityisiä 

sopimusehtoja. Näitä varten jo hankintaprosessin varhaisessa vaiheessa hankinnalle on 

asetettava tavoitteet ja selvitettävä sen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. 

Hankinnalle asetettavien kriteerien valintaan voi hyödyntää erilaisia ympäristökriteeristöjä 

ja hankintaesimerkkejä. Yleistasoista kaikille hankinnoille sopivaa kriteeristöä tai 

vähimmäisvaatimustasoa ei voi luoda, sillä sopivien tavoitteiden ja kriteerien 

määritteleminen riippuu aina yksittäisen hankinnan erityispiirteistä. Tutkimuksen pohjalta 

laadittiin Helsingin Satama Oy:lle ehdotukset ja toimintaohje, jotka auttavat huomioimaan 
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hiilijalanjäljen hankinnan alkuaskeleista lähtien, ja näin ollen pienentämään organisaation 

hiilijalanjälkeä hankintaprosessin kautta.  

Jatkossa hankintojen hiilijalanjäljen mittaroinnin kehittäminen ja kriteerien käytön 

systemaattinen seuraaminen hankintatasolla ja koko organisaatiossa on tärkeää. 

Myöhemmin Helsingin Satama Oy:n hankintaprosessien kehitystä voitaisiin seurata 

esimerkiksi teettämällä kysely kriteerien käytön tasosta, suosituimmista keinoista ja 

havaituista vaikeuksista, sekä kokoamalla tietoa toteutuneiden vähähiilisten hankintojen 

päästösäästöistä ja vähähiilisyyden vaikutuksista hankintojen kustannuksiin.  
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HAASTATTELURUNKO 

 

Haastattelu nauhoitetaan myöhempää analyysiä varten. Yksittäisiä kommentteja ei yhdistetä 

nimiin, vaan haastattelujen tuloksia käsitellään kokonaisuutena. 

 

Haastattelun tausta 

 

Vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat halutaan sisällyttää organisaation ydinarvojen lisäksi 

myös käytännön toimintaan. Näin ollen hankintaprosessien kehittämiseksi vähähiilisempään 

suuntaan on tarpeellista tunnistaa hankinnoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja keinoja 

niiden hallintaan, sekä kehittää toimintaohje hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Haastattelujen tavoitteena on kartoittaa hankintojen nykykäytäntöjä, ympäristöasioiden 

huomiointimahdollisuuksia sekä mahdollisia hyötyjä ja haittoja, joita hankintojen tekijät 

näkevät ympäristönäkökohtien integroinnissa. 

 

Nykyiset hankintakäytännöt 

 Mitkä ovat tyypillisimmät hankinnat, joita sinä ja/tai osastosi tekee?  

 Onko organisaatiolla tai osastolla ohjaavaa hankintastrategiaa?  

 Millä periaatteilla tai vertailu- ja valintakriteereillä hankintoja tehdään tai 

toimittajia valitaan?  

 Kuinka merkittävää eri kriteerien painotus on lopputuloksen kannalta?  

 Kuinka hankintoja seurataan (sopimuskaudella)? 

 

Päästövähennyskeinojen tuntemus ja käytännön sovellettavuus 

 Miten ympäristönäkökohtia/hiilijalanjälkeä on nykyprosessissa mahdollista 

huomioida?  

 Millaisia keinoja hankintojen ympäristönäkökohtien/hiilijalanjäljen huomioimiseen 

nähdään olevan? 

 Huomioidaanko ympäristönäkökohtia/hiilijalanjälkeä ja jos kyllä, kuinka? Onko 

tehty ympäristöystävällisiä/vähähiilisiä hankintoja? (Esim. edellyttämällä 

ympäristöjärjestelmää tai ympäristömerkkiä) 
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 Nähdäänkö vaatimusten vai kannustinten asettaminen tehokkaampana, kun pyritään 

huomioimaan päästöjä? 

 

Hyödyt ja haitat/esteet 

 Mitä hyötyjä vähähiilisemmistä hankinnoista nähdään olevan? (ilmastonmuutos, 

alentuneet kokonaiskustannukset, parempi laatu, imagoarvo, markkinoihin 

vaikuttaminen) 

 Mitä huonoja puolia tai esteitä on? Onko käytännössä mahdollista tehdä ainoastaan 

vähähiilisiä hankintoja? (tarjonnan taso ja resurssien riittävyys)  

 Miten esteitä voisi purkaa? 

 


