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Esityksen sisältö 
 

• Lyhyesti Motivasta ja kestävien julkisten hankintojen 

neuvontapalvelusta 

• Mitkä hankinnat kestäviksi? 

• Ympäristön huomioiminen hankintaprosessissa 
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Motiva Oy  

100 % valtion omistama 

liikevaihto 6 milj. euroa 

henkilöstö 70 

 

Asiantuntijapalveluita 

pääosin valtionhallinnolle   

(ministeriöt, virastot ja laitokset) 

suurin asiakas TEM/Energiaosasto 

 

Motiva Oy  

on asiantuntijayritys, joka tarjoaa  

palveluita energian ja materiaalien  

tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.  

 

Motivan palveluja hyödyntävät julkinen  

hallinto, yritykset ja yhteisöt  

sekä kuluttajat. 

 

 
 

Motiva Services Oy 

Motiva Oy:n tytäryhtiö 

Asiantuntijapalveluita 

•yrityksille  

•järjestöille ja liitoille 

•kunnille 

•vientihankkeisiin 

ym.  

 

3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 3 



Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu  
 

• Ympäristöministeriön  sekä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. 

• Tarjoamme tietoa, ilmaista neuvontaa ja sparrausta.  

• Eri tuoteryhmien hankintaohjeita, esimerkkikriteerejä , markkinakohtaista 

ympäristötietoa ilmaiseen tietopankkiin, www.motivanhankintapalvelu.fi  

• Ilmainen Help Desk palvelu, hankintapalvelu@motiva.fi  

• Ekohankintaverkoston aktivointi ja koordinointi  

• Osallistumme EU:n kestävien hankintojen asiantuntijaryhmään Suomen 

osalta ja vaikutamme kriteerityöhön 

• EU-rahoitteisessa Baltic GPP- hankkeessa kehitetään koulutusmateriaalia, 

koulutetaan kouluttajia ja pilotoidaan hyviä hankintoja. 

• Hyvien esimerkkien viestintä! 

• Toimimme yhteistyössä mm. Kuntaliiton julkisten hankintojen 

neuvontayksikön, KL Kuntahankinnat Oy:n ja Hanselin kanssa. 
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Ympäristöseikkojen checklist 
• luonnonvarat 

• ilmasto  

• päästöt ilmaan   

• haitalliset aineet 

• energiankulutus 

• energian tuotantomuoto 

• vedenkulutus 
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Tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset 

ympäristövaikutukset tarkistettava. 

Lähtökohtana hankinnassa 

merkittävimmät vaikutukset. 

Apuna esim. tutkimustulokset, 

ympäristömerkkien kriteerit, standardit, 

tuleva lainsäädäntö 



Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja 

energiaratkaisujen ( cleantech-ratkaisut) edistämisestä 

julkisissa hankinnoissa 13.6.2013 

• Cleantech - ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja 
järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät 
haitallisia ympäristövaikutuksia.  

• Cleantech-ratkaisuiksi määriteltävien ratkaisujen tulee olla 
ympäristövaikutustensa kannalta parempia ja tehokkaampia koko 
elinkaarensa aikana kuin niiden tyypillisten vaihtoehtojen. Tämä tarkoittaa 
usein myös koko elinkaaren aikaisten kustannusten pienentymistä. 

• Cleantech-ratkaisut sisältävät muuassa materiaali- ja energiatehokkuutta 
parantavia ja prosesseja tehostavia ratkaisuja, ympäristön tilaa vähemmän 
kuormittavia ratkaisuja ja palveluita sekä näihin liittyviä mittaus- ja 
monitorointiratkaisuja. 

• Huomioitava erityisesti rakentamisessa, energiasektorilla, liikkumisessa sekä 
jätehuollossa. 
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Edellyttämällä kuljetuspalvelun tarjoajalta kuulumista 
liikenteen energiatehokkuussopimukseen  

Hiilidioksidipäästöjä keskimäärin korkeintaan 100 g/km 
tai uusien käyttövoimaratkaisuiden (esim. sähkö, 
etanoli, kaasu tai hybridiratkaisu) osuuden on oltava 
vähintään 30 %. 

Julkisen sektorin kuljetuksista ja henkilöstön liikkumisesta 
aiheutuvaa energiankulutusta on vähennettävä 10 
prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2015 mennessä 

Uudisrakentamisessa tavoitteena 
nollaenergiatalo vuoden 2017 
jälkeen 

Vähintään 10 % rakentamisen 
kokonaismenojen arvosta on 
cleantech -ratkaisuja 

Rakentaminen 
 Uudisrakentamisessa tavoitteena 

nollaenergiatalo vuoden 2017 
jälkeen 

Vähintään 10 % rakentamisen 
kokonaismenojen arvosta on 
cleantech -ratkaisuja 

Sähkö 
 

Liikenne 
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Energiaan liittyvien tuotteiden hankinnan kokonaistaloudellisuuden 
vertailuperusteina on käytettävä ympäristömerkkien saamisen 
kriteereitä tai hankittava energiamerkinnän parhaisiin luokkiin 
kuuluvia tuotteita. 

  Palveluiden hankinnassa on vähennettävä elinkaaren aikaisia  

   ympäristövaikutuksia muun muassa ottamalla huomioon Pohjoismaisen  

  tai EU:n ympäristömerkin palveluille kehittämät kriteerit.  

Siirryttävä energiatehokkaisiin ja vähän kuluttaviin 
valaistusjärjestelmiin sisä- ja ulkovalaistuksessa 

Ruoka 
 

Jätteen synnyn ehkäisy, uudelleen 
 käytön edistäminen 

Elinkaarikustannusten laskentaa  

jätehuollon hankinnoissa 

Jätehuolto 
 

Ravitsemussuositusten mukaista, luonnonmukaisesti 
tuotettua, kasvispainotteisia ja sesonginmukaisia 
elintarvikkeita  

Julkisissa keittiöissä 10 % luomua vuoteen 2015, ja 20 % 
vuoteen 2020 mennessä. 

Järjestelmällisesti vähentää ruokahävikkiä ja parantaa 
energiatehokkuutta 

Tuotteet ja palvelut 
 



Kestäviin valintoihin pakottavat pykälät 
• Ajoneuvot– Energiatehokkuus ja päästöt on otettava huomioon 

maantieajoneuvojen hankinnassa vuoden 2012 jälkeen. 

• Energiaan liittyvät laitteet 

– Vähimmäissuoritustasoja, jotka tulisi täyttää, kun 

keskushallintoviranomaiset tekevät hankintoja  

• Hehkulamput ja elohopealamput vaihtoon 

• Uusi energiatehokkuusdirektiivi vaatii kaikkein 

energiatehokkaimpien tuotteiden hankintaa! 

• Uusi hankintadirektiivi ohjaa kokonaistaloudellisuuteen, halvin hinta ei 

saisi olla päätöksen perusteena. 

• Myös muu ympäristölainsäädäntö ( vesidirektiivi, YSL, Jätelaki) tuo 

uusia tarpeita ja vaikuttaa kuntien hankintoihin ja investointeihin 

3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 9 



 

Mistä hankinnoista aloitetaan? 

• Hankintamäärät merkittäviä tai/ja 

• Tuotteella/palvelulla merkittävät ympäristövaikutukset tai/ja 

• Kysynnällä voidaan vaikuttaa 

 

• Valitkaa tuoteryhmät/palvelut mistä aloittaa 
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Strategia 
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§ 

Hankintaohje: 
Mitä? 

Milloin? 

Miten? 

 

”Low 

Hanging 

Fruit” 

 

KeKe 

kilpailu- 

tekijänä 

 

 

Markkinoita 

kannustava 

taso 



Ympäristöhuomiot julkisissa hankinnoissa – miten? 

 

 

ACT 

DO 

PLAN CHECK 
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Ympäristötavoitteet 



Seuranta takaa jatkuvan parantamisen 
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Esimerkki: 

- Käytetäänkö siivouksessa ympäristömerkittyjä  

kemikaaleja?  

- Ovatko toiminnan jätemäärät tai kuljetukset 

pienentyneet palvelun avulla?  

- Onko henkilöstö saanut ympäristökoulutusta?  

- Mitä voimme parantaa seuraavassa hankinnassa? 



Hyviä käytäntöjä 
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Esimerkkikortit löytyvät osoitteesta http://motiva.fi/julkaisut/ 

 

http://motiva.fi/julkaisut/


Yhteenveto 

• Priorisoikaa mitkä ympäristövaikutukset ovat teille tärkeimmät 

• Panostakaa hankintojen valmisteluvaiheeseen,  tärkeä että 

ympäristöasiantuntija  mukana! 

• Hyvä hankinta vaatii aikaa viestintään ja markkinavuoropuheluun. 

Budjettivuosi voi olla liian lyhyt aika. 

• Älkää tehkö itse kilpailutusta liian vaikeaksi – vaatimuksia ja 

yksinkertaisia lisäpisteitä 

• Kannustavat sopimusjärjestelyt ohjaavat jatkuvaan parantamiseen 

• Rohkeutta testata ja oppia muilta, verkostoitukaa: 

Ekohankintaverkosto! 
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Mistä meidät löytää? 
Tutustu ja tilaa uutiskirje 
www.motivanhankintapalvelu.fi  

 

Tapahtumissa 
 
Kestävien julkisten hankintojen päätapahtuma alkuvuodesta 2014! 
 
Ota yhteyttä 
 Isa-Maria Bergman 
 isa-maria.bergman@motiva.fi, puh. 0424 281 246 
 

  Satu Hyrkkänen 
  satu.hyrkkanen@motiva.fi , puh 0424 281 232 
   
  Elina Ojala 
  elina.ojala@motiva.fi, puh. 0424 281 239 
 

 
• Help Desk: hankintapalvelu@motiva.fi  
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