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Julkinen hankinta on menettely, jossa valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen 
sektorin hankintayksikkö hankkii tavaroita, palveluita tai rakennusurakan oman organisaati-
onsa ulkopuolelta julkisilla varoilla. Tavoitteena on aikaansaada kokonaistaloudellisesti 
mahdollisimman edullinen hankintasopimus hankintayksikön kannalta. Julkisten hankinto-
jen taloudellinen merkitys on huomattava Suomessa ja koko Euroopan unionin alueella. 
Julkisiin hankintoihin kohdistuu lainsäädäntöä Euroopan Unionin taholta sekä kansallisesti. 
Niillä tavoitellaan julkisten varojen käytön tehostamista kilpailun lisäämisen ja unionin sisä-
markkinoiden vapauttamisen keinoin.  
 
Energian tuottaminen aiheuttaa suurimmat kasvihuonekaasupäästöt maailmassa. Suo-
messa julkishallinnon ja yritysten ja yhteisöjen väliset vapaaehtoiset energiatehokkuusso-
pimukset ovat tärkeitä EU:n asettamien energiankäytön tehostamistavoitteiden ja rapor-
tointivelvoitteen kannalta. Kyseiset sopimukset tukevat myös energiatehokkuusdirektiivin 
2012/27/EU muissa artikloissa asetettujen velvoitteiden toteutusta Suomessa. 
 
Ilmastonmuutos johtuu kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2), pitoisuuksien 
kasvusta maapallon ilmakehässä. Energian tuotanto vapauttaa hiilidioksidia ja muita 
kasvihuonekaasuja ilmakehään eniten. Kansainvälisen ilmastopolitiikan päätavoitteena on 
pitää maapallon ilmastojärjestelmä vakaana. Vakauden turvaamiseksi kansainvälisen 
ilmastopoliittisen yhteistyön tuloksena on solmittu YK:n ilmastosopimus, sen alainen Kioton 
pöytäkirja ja Pariisin sopimus. 
 
Vuosina 2017 ja 2018, julkaistujen kotimaisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että 
taloudellisen näkökulman lisäksi julkisissa hankinnoissa ympäristöasioihin kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota. Kestävien hankintojen avulla julkinen sektori voi saavuttaa ympäristö- 
ja ilmastotavoitteensa taloudellisesti järkevällä tavalla. Hankinnan kohde määrittää pitkälti 
ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisuuksia. Tavarahankinnoissa vaikutuksia voidaan 
arvioida lähes aina, mutta palveluhankintojen kohdalla niiden arviointi on haastavampaa. 
Tutkimusten mukaan kestävien julkisten hankintojen tekemisen suurimmat esteet ovat joh-
totason tuen puutteesta johtuvat liian pienet resurssit hankintayksiköissä, hankintayksiköi-
den ja alan yritysten yhteisymmärryksen puuttuminen sekä tämän alan substanssiosaami-
sen vähyys hankintayksiköissä. 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY tuottaa pääkaupunkiseudun asuk-
kaille ja yrityksille vesihuollon ja jätehuollon palveluja, sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja 
yleensä ympäristöstä. HSY:n hankintatoimea sääntelee sekä hankintalaki, että erityisalojen 
hankintalaki. HSY:n strategiaan on kirjattu, että HSY:llä on merkittävä rooli alueensa mate-
riaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa ja että kaikissa hankinnoissa huomioidaan 
energiatehokkuus. 
 

Asiasanat  
energiatehokkuus, julkinen hankinta, tarjouspyyntö, HSY 

 



 

 

Sisällys  

1 Johdanto ....................................................................................................................... 3 

1.1 Opinnäytetyön esittely ........................................................................................... 3 

1.2 Opinnäytetyön rajaukset ....................................................................................... 4 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ......................................................................................... 4 

2 Julkinen hankinta .......................................................................................................... 5 

2.1 Julkisen hankinnan käsite ja määritelmä ............................................................... 5 

2.2 Hankintayksikkö .................................................................................................... 7 

2.3 Julkisiin hankintoihin käytetyt varat Suomessa ...................................................... 7 

3 Julkisten hankintojen sääntely ....................................................................................... 9 

3.1 Julkisia hankintoja koskevat EU-säädökset ........................................................... 9 

3.2 Julkisten hankintojen kansallinen sääntely .......................................................... 11 

3.2.1 Hankintalaki ............................................................................................. 11 

3.2.2 Erityisalojen hankintalaki .......................................................................... 12 

3.2.3 Julkisten hankintojen EU- ja kansalliset kynnysarvot ................................ 13 

4 Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus .......................................................................... 14 

4.1 Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö........................................................................ 14 

4.2 Ilmastonmuutoksen ennustetut seuraukset ......................................................... 15 

4.3 Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi solmitut kansainväliset ja kansalliset 

sopimukset .................................................................................................................. 15 

4.3.1 YK:n Ilmastosopimus ............................................................................... 15 

4.3.2 Kioton pöytäkirja ...................................................................................... 16 

4.3.3 Pariisin sopimus ....................................................................................... 16 

5 Energiatehokkuus: sopimukset, sääntely ja ohjeistus .................................................. 16 

5.1 Kansalliset energiatehokkuussopimukset ............................................................ 17 

5.2 Energiatehokkuus, sopimuskausi 2017-2025 ...................................................... 17 

5.2.1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus ...................................................... 18 

5.3 Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa: sääntely, ohjeistus, tarjouspyynnöt ... 18 

5.3.1 Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi ........................................... 19 

5.3.2 Valtioneuvoston periaatepäätökset energiatehokkuudessa ...................... 20 

5.3.3 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus julkisten hankintojen 

energiatehokkuudesta ..................................................................................................... 21 

5.3.4 Energiatehokkuus tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena ............... 21 

5.3.5 Energiatehokkuus tarjouspyynnön vertailuperusteena ............................. 22 

6 Kestävyys ja innovatiivisuus julkisissa hankinnoissa ................................................... 23 

6.1 Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia ............................ 23 

6.2 Innovatiivinen julkinen hankinta ........................................................................... 24 

6.3 Kestävän kehityksen ja innovaatioiden edistäminen julkisilla hankinnoilla ........... 25 



 

 

7 Opinnäytetyön viitekehys ............................................................................................ 26 

8 Hankintayksikkö HSY .................................................................................................. 26 

8.1 HSY:n toiminnan tuottamat varat 2017 ................................................................ 27 

8.2 HSY:n toimintaan kuluneet varat 2017 ................................................................ 28 

8.3 HSY ja energiatehokkuus .................................................................................... 29 

8.3.1 HSY:n strategia 2015-2020 ja toimintapolitiikka ....................................... 29 

8.3.2 Resurssitehokkuustyöryhmä .................................................................... 30 

8.3.3 Hankintaohje ja energiatehokkuus ........................................................... 30 

8.3.4 hankintaperiaatteet ................................................................................... 31 

8.3.5 Kuljetus- ja työkonepalvelujen sekä urakoissa käytettävän kaluston 

ympäristökriteerit pääkaupunkiseudulla ........................................................................... 31 

9 Johtopäätökset ............................................................................................................ 33 

Lähteet ............................................................................................................................ 35 

Liitteet .............................................................................................................................. 38 

Liite 1 HSY:n hankintaohje .......................................................................................... 39 

Liite 2 HSY:n hankintaperiaatteet ................................................................................ 55 

Liite 3 HSY:n strategia 2015-2020 ............................................................................... 72 



 

 

3 

 

1 Johdanto 

Parhaillaan tapahtuva ihmiskunnan edistämä ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuo-

nekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntymisestä maapallon ilmake-

hässä. Jos kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat nykyistä tahtiaan tai voimakkaammin, 

niin kasvihuoneilmiön voimistuminen tulee tämän hetkisen tiedon mukaan nostamaan 

maapallon keskilämpötilaa kuluvan vuosisadan loppuun mennessä noin 2-6 Celsius as-

tetta. Lämpötilan nousun aiheuttamat sademäärien muutokset aiheuttavat toisaalla lisään-

tyvää kuivuutta ja toisaalla lisääntyviä tulvia. (Ilmatieteenlaitos.fi 2018.) 

 

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energian mahdollisimman tehokasta käyttöä ja saman-

aikaista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti. Motivan verkko-

sivujen (2018) mukaan energian ja materiaalien käyttöä kannattaa tehostaa kaikessa julki-

sen sektorin toiminnassa. Energia- ja materiaalitehokkuuden huomioonottaminen julki-

sissa hankinnoissa on yksi askel kohti resurssitehokasta tulevaisuutta, ja julkisen sektorin 

tulisikin toimia esimerkkinä tässä asiassa. Resurssitehokkuudella ja siihen olennaisesti 

kuuluvalla energiatehokkuudella voidaan saada aikaan taloudellisia säästöjä julkisella 

sektorilla, ja toimia samaan aikaan kestävällä tavalla.  

 

Julkinen hankinta on valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen sektorin hankintayk-

sikön tekemä tavara-, palvelu- tai rakennusurakkahankinta, joka on tehty julkisilla varoilla 

oman organisaation ulkopuolelta. Julkisilla hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys 

Suomessa. Niiden arvo lähentelee viidennestä BKT:sta vuositasolla. (EK.fi 2018.) Euroo-

pan unionissa niiden suhteellinen osuus eri EU-maiden bruttokansantuotteesta vaihteli vä-

lillä 6 % - 25 % vuonna 2013. (Eskola, S, Kiviniemi, E, Krakau, T. & Ruohoniemi, E. 2017, 

19.) Merkittävänä taloudellisena tekijänä julkiset hankintayksiköt voivat vaikuttaa markki-

noilla olevaan tarjontaan suuntaamalla kysyntäänsä energiatehokkaisiin ratkaisuihin. 

Tästä johtuen niillä on iso rooli energiatehokkuuden huomioimisessa ja esimerkkinä toimi-

misessa tässä asiassa. Ne voivat myös luoda mahdollisuuksia uusille innovatiivisille rat-

kaisuille asiassa. 

 

1.1 Opinnäytetyön esittely 

Tämä opinnäytetyö on kehitystehtävä, jonka tarkoituksena on kerätä yhteen tietoa ener-

giatehokkuuden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ja erityisesti kohdeyhteisö Helsin-

gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n toiminnan ohjeistuksessa. Tavoitteena 

on ensin luoda kuvaus julkisten hankintojen toimintaympäristöstä: ketkä tekevät julkisia 

hankintoja, millaista sääntelyä kohdistuu julkisiin hankintoihin, mikä on julkisten 
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hankintojen taloudellinen vaikuttavuus yhteiskunnassa ja merkitys markkinoilla tarjontaan 

vaikuttavana isona tekijänä. Työssä tarkastellaan seuraavaksi energiatehokkuutta: mitkä 

ovat energiatehokkuusvaatimusten taustalla vaikuttavat tekijät, miten erityisesti ilmaston-

muutos vaikuttaa energiatehokkuusvaatimuksiin, sekä millaisia energiatehokkuuden oh-

jauskeinoja ja sääntelyä julkisiin hankintoihin kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa, ja miten 

nämä näkyvät käytännössä. Lopuksi opinnäytetyössä tarkastellaan, miten energiatehok-

kuus on huomioitu kohdeyhteisö HSY:n toiminnan ohjeistuksessa. 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui energiatehokkuuteen kohdistuvan henkilökohtaisen kiinnos-

tuksen perusteella, sekä oman työn ja työnantajan perusteella. Asia kiinnostaa minua 

myös laajempana kokonaisuutena. Työskentelen HSY:ssa hankinta-asiantuntijana. Työ-

höni kuuluu olennaisena osana Maailman kauppajärjestön sopimuksessa sovittujen ja 

niitä mukailevien EU-kynnysarvojen ja Suomen kansallisten hankintalakien mukaisten 

kynnysarvojen ylittävien hankintojen kilpailuttaminen, mikä sisältää usein tarjouspyynnön 

valmistelua yhdessä substanssin edustajien kanssa sekä varsinaisen tarjouspyynnön laa-

timisen ja julkaisun. Hankintapäätöksen sekä hankinnasta tehtävän sopimuksen valmis-

telu kuuluvat myös tehtävänkuvaani. 

 

1.2 Opinnäytetyön rajaukset 

Käsite ”julkinen hankinta” muodostaa työssä kokonaisuuden, eikä hankintoja käsitellä 

omina hankintalajeinaan, kuten tavara-, palvelu- tai rakennusurakkahankinta. Esimerkiksi 

julkisten rakennusurakoiden energiatehokkuuden huomiointi olisi jo itsessään varsin laaja 

kokonaisuus. Hankintamenettelyistä tässä opinnäytetyössä käsitellään erikseen vain kyn-

nysarvot ylittäviä julkisia hankintoja, joita säädellään hankintalailla tai erityisalojen hankin-

talailla ja joista julkaistaan hankintailmoitus. Niissä energiatehokkuuden huomiointi on sel-

keää ja avointa. Muita hankintamenettelyjä, kuten kynnysarvot alittavia hankintoja sivu-

taan työssä. Niiden merkitys on huomioitu silloin, kun hankintoja käsitellään yleisellä ta-

solla tai jos ne on erikseen mainittu. HSY:tä käsittelevässä osiossa energiatehokkuutta 

käsitellään koko toiminnan ohjeistuksen näkökannalta. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö muodostuu kirjallisuusosiosta, jossa perehdytään julkisten hankintojen ja nii-

den energiatehokkuuden huomioimisen keskeiseen toimintaympäristöön toimijoineen ja 

vaikutuksineen yhteiskunnassa. Kirjallisuusosiossa perehdytään aihetta koskevien lakien 

tekemään sääntelyyn ja muihin aihetta koskeviin säädöksiin ja direktiiveihin. Lisäksi käsi-

tellään aiheeseen liittyviä sopimuksia ja niiden sisältöä, sekä kerrotaan aihetta käsittele-

vistä jo tehdyistä tutkimuksista. Energiatehokkuusvaatimusten taustalla vaikuttavia 
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ilmastotekijöitä käsitellään työssä. Opinnäytetyön kehitystehtävä osuus koostuu kohdeyh-

teisö HSY:n kuvauksesta. Siinä käsitellään HSY:n toimintaa, toimintaympäristöä sekä toi-

minnan merkitystä. Energiatehokkuuteen liittyviä strategisia linjauksia käsitellään osiossa, 

samoin kuin sitä, miten energiatehokkuuden huomiointi ilmenee HSY:n sisäisessä kirjalli-

sessa ohjeistuksessa 

 

2 Julkinen hankinta 

2.1 Julkisen hankinnan käsite ja määritelmä 

Julkinen hankinta on menettely, jossa julkista rahoitusta käyttävä hankintayksikkö hankkii 

tarpeisiinsa tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita. Menettelyn tavoitteena on aikaan-

saada kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen hankintasopimus valituksi tulleen 

toimittajan tai toimittajien kanssa sekä hankintayksikön kanssa. Julkinen hankinta on kä-

sitteenä moniulotteinen. Sitä voidaan tarkastella julkisuuden, hankinnan arvon, sisällön 

sekä sen muodollisuuden näkökulmista. Julkisuus viittaa tässä julkisten varojen käyttöön 

sekä julkisten palvelujen tuottamiseen. Sillä viitataan myös avoimuuteen, joka on lain mu-

kainen periaate ja jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa hankinnan epäonnistumi-

seen ja lain vastaisuuteen. (Määttä & Voutilainen 2017, 21, 42.) 

  

Julkiset hankinnat ovat tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat, 

kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankin-

tayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisia hankintoja sääntelevät Eu-

rooppa-oikeudellisessa ja kansallisessa hankintalainsäädännössä annetut menettelytavat. 

Kyseisen sääntelyn ensisijaisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tehos-

tamistavoitteen vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti. Kilpailuun 

osallistuvia, tarjouksensa jättäviä yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Myöskään kilpailuun osallistumista ei saa edellä mainittujen periaatteiden nojalla keinote-

koisesti rajoittaa. (Hilma 2018.)  

 

Julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan vain sellaisiin hankintoihin, jotka 

täyttävät julkisen hankinnan määritelmän. Julkiset hankinnat erotetaan muista hankin-

noista sillä, että niiden tekijöinä ovat hankintalaissa määritetyt hankintayksiköt, kuten esi-

merkiksi HSY. Hankintalakia sovelletaan kyseessä olevaan hankintaan, kun hankintayksi-

kön tekemän arvion perusteella hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylittää lain määrittä-

män joko kansallisen tai EU-kynnysarvon. Julkiset kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpai-

lutetaan julkaisemalla tarjouspyynnöt joko avoimesti tai rajoitetusti. Kynnysarvot alittavissa 

hankinnoissa hankintayksiköt voivat antaa omat ohjeistuksensa asiasta. Yleensä niissäkin 

pyritään saamaan aikaan kilpailua markkinoilla sekä selvittämään markkinoilla vallitseva 
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hintataso. Hintatasoa voidaan selvittää esimerkiksi hintatiedustelulla valituilta 3-5 toimitta-

jilta. Jotta kilpailuttaminen on rationaalista, on siihen valitun menetelmän tuotettava enem-

män hyötyä kuin mitä siihen on panostettu resursseja hankintayksikössä. Arvoltaan vähäi-

set pienhankinnat voi yleensä tehdä suorahankintana sopivaksi katsotulta toimittajalta. 

Pienhankintoja varten hankintayksiköillä on usein olemassa myös puitesopimustoimittaja 

tai -toimittajia. 

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen 

käyttöä ja edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Lain 

yhtenä tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset osallistu-

mismahdollisuudet tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita koskevissa julkisissa tarjouskil-

pailuissa. ”Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimit-

tajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaati-

mukset huomioon ottaen” (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016, 3§). 

Hankintayksiköiden on pyrittävä toiminnassaan siihen, että ne voivat toteuttaa hankinto-

jaan mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Niiden on otettava 

toiminnassaan mahdollisimman hyvin huomioon olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja ym-

päristö- ja sosiaaliset näkökohdat. (Hankinnat.fi 2018).  

Hallinnollisten tehtäviensä vähentämiseksi ja toimintansa sujuvoittamiseksi hankintayksi-

köt voivat käyttää hankintojensa tekemiseen puitejärjestelyjä. Puitejärjestelyssä hankinta-

sopimus voidaan tehdä kilpailuttamalla useaksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman 

toimittajan kanssa. Puitejärjestelyn sisällä hankintayksikkö voi hankkia päivittäisiä isovo-

lyymisia tuotteita tai palveluita sovituilla hinnoilla, tilausmenetelmillä ja toimitustavoilla. Li-

säksi laskutus on yleensä puitejärjestelyissä koontiluonteista, vähentäen olennaisesti las-

kujen käsittelyyn tarvittavaa aikaa ja resursointia hankintayksikössä. Hankintayksiköt voi-

vat tehdä yhteishankintoja ja hyödyntää muita olemassa olevia lain sallimia yhteistyömah-

dollisuuksia julkisten hankintojensa tarjouskilpailuissa. Hankinnat on aina toteutettava tar-

koituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintoja ei saa pilkkoa pienemmiksi kokonai-

suuksiksi sillä tarkoituksella, että vältetään kynnysrajojen ylityksestä aiheutuva mahdolli-

sesti työläämpi hankintamenettely. 

Hankintalain mukaisesti hankinnat on pyrittävä toteuttamaan siten, että pienet ja keskisuu-

retkin yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin suurempien tarjo-

ajien kanssa. Kansalliset kynnysarvot alittavissakin hankinnoissa on pyrittävä huomioi-

maan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. (Han-

kinnat.fi 2018). 
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2.2 Hankintayksikkö 

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 5 § mukaan julkisia 

hankintayksiköitä ovat: 

1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset; 

2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja 
muut viranomaiset; 

3) valtion liikelaitokset; 

4) julkisoikeudelliset laitokset; 

5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä var-
ten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1—4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. 

Edellä 1 momentin 4 kohdassa julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeus-
henkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mu-
kaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja: 

1) jota rahoittaa pääasiallisesti 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettu hankintayk-
sikkö; 

2) jonka johto on 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan 
alainen; taikka 

3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1 momentin 1—4 kohdassa tar-
koitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet. 

Huomion arvoista on, että hankintayksikön katsotaan syntyneen, jos mikä tahansa taho 

saa hankinnalleen vähintään 50 % rahoitusta hankinnan arvosta edellä mainitussa lain 

kohdassa mainitulta hankintayksiköltä. Saadun rahallisen tuen on lisäksi kohdistuttava 

hankinnan toteuttamiseen. (Määttä & Voutilainen 2017, 20.)  

Hankintayksikkö voi olla luonteeltaan joko pysyvä, kuten valtio, tai tilapäinen yhden han-

kinnan ajan toimiva hankintayksikkö. Tilapäisen hankintayksikön syntyminen edellyttää 

kuitenkin vähintään kansallisen kynnysrajan ylittymistä hankinnan ennakoidussa arvonli-

säverottomassa kokonaisarvossa. 

 

2.3 Julkisiin hankintoihin käytetyt varat Suomessa 

Julkinen sektori on erittäin merkittävä hankintojen tekijä Suomessa. Julkisten hankintojen 

arvon oli noin 34 miljardia euroa vuonna 2013. Tästä summasta yli 50 % oli hankintalain 

soveltamisalaan kuuluvia hankintoja. Julkisten hankintojen kokonaisarvo oli vuonna 2013 

noin 18 % Suomen bruttokansantuotteesta. (Eskola ym. 2017, 19.) 
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Julkinen sektori pystyy isona hankkijana ja niihin suuria varoja käyttävänä tekijänä 

vaikuttamaan yritysten tarjontaan suuntaamalla kysyntäänsä. Julkisen sektorin luonteen 

mukaisesti hankintoihin käyttävät Suomessa eniten varoja valtio ja kunnat/kuntayhtymät. 

Julkiset hankinnat ovat merkittävää julkisten, verovaroin kerättyjen varojen käyttöä. 

Kuviossa 1 esitetään kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot euroina ja prosentuaalisina 

osuuksina vuonna 2016.  

 

Kuvio 1. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot vuonna 2016 (Kuntaliitto 2017) 

 

Kuviossa 2 esitetään kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulolähteet vuonna 2016 euroina ja 

prosentuaalisina osuuksina. 

 

Kuvio 2. Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot vuonna 2016 (Kuntaliitto 2017) 
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Kuviossa 3 esitetään kuntien ja kuntayhtymien merkittävimmät ulkoiset hankintojen koh-

teet ja niiden arvot vuonna 2016. 

 

Kuvio 3. Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset hankinnat 2016 (Huikko 22.3.2018) 

 

3 Julkisten hankintojen sääntely 

3.1 Julkisia hankintoja koskevat EU-säädökset 

Eskola ym. (2017, 19) mukaan julkisia hankintoja koskevalla Euroopan Unionin lainsää-

dännöllä tavoitellaan tehostusta julkisten varojen käyttöön kilpailua lisäämällä ja vapautta-

malla unionin sisämarkkinat. Tällä on suuri taloudellinen merkitys, sillä julkiset hankinnat 

muodostavat merkittävän osuuden sisämarkkinoista. Julkisten hankintojen arvo EU:ssa 

vuonna 2013 oli yli 1700 miljardia euroa ja niiden suhteellinen osuus eri EU-maiden brut-

tokansantuotteesta vaihteli välillä 6 % - 25 %. 

 

Julkisten hankintojen sääntely on Eurooppa-oikeudellista hankinnan kokonaisarvon ylittä-

essä EU kynnysarvon. Sääntelyllä pyritään helpottamaan tavaroiden ja palveluiden va-

paata liikkumista. Eurooppa-oikeudellinen sääntely vaikuttaa myös kynnysarvon alittaviin 

hankintoihin, koska niissäkin on otettava huomioon EU:n perustamissopimuksen perusta-

van laatuiset säännöt. (Määttä & Voutilainen 2017, 42.) EU:n perustamissopimuksella tar-

koitetaan tässä vuonna 1992 Maastrichtissa hyväksyttyä sopimusta Euroopan unionista ja 

sen toiminnasta. 

 

Yrityksen ollessa rekisteröityneenä johonkin EU-maahan, sillä on oikeus kilpailla julkisista 

hankintasopimuksista myös kaikissa muissa EU-maissa. EU:n lainsäädännössä on 

asetettu yhdenmukaiset arvoa koskevat säännöt hankinnoille, eli niin sanotut kynnysarvot. 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo lasketaan koko sopimuskaudelta sisältäen mahdolliset 
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optiokaudet. Optiokausi on alkuperäisen sopimuskauden samansisältöinen jatkokausi, 

jonka voimaantulosta sopijapuolet päättävät yhdessä.  

Ennakoidulta arvoltaan kynnysarvoja pienempiin hankintoihin sovelletaan kansallisia 

hankintalakeja ja sääntöjä, joiden on kuitenkin oltava EU-lainsäädännön periaatteiden 

mukaisia. EU-kynnysarvoa pienempien, niin sanottujen kansallisten hankintojen, kohdalla 

voidaan menetellä yksinkertaisemmin kuin EU-tasoisissa tarjouspyynnöissä.  

Europa.eu sivuston mukaisesti kansallisten hankintaviranomaisten eli hankintayksiköiden 

on kaikissa hankinnoissa noudatettava seuraavia sääntöjä: 

• liiketoiminnan harjoittajaa ei saa syrjiä maantieteellisin perustein, eli siksi, että 

yritys on rekisteröity jossakin toisessa EU-maassa 

• tarjouspyynnöissä ei saa hankittavien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia ja 

vaatimuksia kuvaillessa viitata mihinkään tiettyyn tuotemerkkiin, tavaramerkkiin tai 

patenttiin 

• muissa EU-maissa annetut asiakirjat, kuten esimerkiksi tutkintotodistukset, on 

hyväksyttävä, jos ne ovat samantasoisia kuin kotimaiset asiakirjat 

• tarjouspyynnön tiedot on toimitettava kaikille niistä kiinnostuneille liiketoiminnan 

harjoittajille koko EU:n alueelle riippumatta siitä, mikä on niiden rekisteröity 

kotimaa 

Hankintayksiköllä on oikeus jättää tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos: 

• se on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan 

• se on keskeyttänyt toimintansa tai sen toimintaa hallinnoi tuomioistuin  

• sen on todettu ammattitoiminnassaan syyllistyneen vakavaan virheeseen tai 

tuomittu siitä 

• se ei ole huolehtinut verojen tai sosiaaliturvamaksujensa maksusta 

• se on antanut vääriä ja virheellisiä tietoja viranomaiselle (europa.eu 2018.) 

EU-hankintasäädösten mukaan hankintayksiköt voivat tehdä hankintasopimuksia ilman 

tarjouspyynnön julkaisua ennakoimattomiin tapahtumiin liittyvissä hätätilanteissa ja 

tilanteissa, joissa tietyn palvelun tai suoritteen voi suorittaa vain jokin tietty yritys. Näin voi 

olla esimerkiksi teknisistä syistä tai yksinoikeuksien vuoksi. Muita hankintoja, joihin ei 

sovelleta julkisia hankintoja koskevia menettelyjä, ovat esim. olemassa olevien 

rakennusten vuokraus tai hankinta ja työsopimukset. Hankittaessa ohjelmia radioon ja 

televisioon ei myöskään sovelleta EU-hankintalainsäädäntöä.  
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Tarjouspyyntöihin on vastattava vaaditulla kielellä tai kielillä, eli käytännössä samalla 

kielellä kuin ne on julkaistu. Tällä säännöllä hankintayksiköt välttyvät joutumasta 

kääntämään saamiaan tarjouksia monilta eri kieliltä esim. suomeksi. Tarjousten 

vertailtavuus olisi epävarmempaa käännöksiä käytettäessä. Käännetyssä kielessä asiat 

voivat painottua väärin ja niitä voidaan tulkita väärin. Ulkomaiset tarjoajat eivät läheskään 

aina ole valmiita tarjoamaan palveluitaan toiseen maahan. Vasta hankinnan arvon 

noustessa riittävän suureksi, tai jos on mahdollista vakiinnuttaa toiminta jossain toisessa 

maassa, ovat yritykset valmiimpia tarjoamaan palveluita tai tuotteita myös toisissa maissa. 

Jos tarjouspyyntöihin voisi vastata omalla äidinkielellä, niin olisi olemassa vaara, että tar-

jouspyynnöistä muodostuisi vain kohdemaan markkinoiden hintatason selvittämiseen 

helppo väylä. Tämä arvio perustuu siihen, että tarjouspyyntöön osallistuneet tarjoajat saa-

vat hankintayksiköissä tehdyt hankintapäätökset tiedokseen. Lisäksi hintatieto on julkista 

tietoa julkisissa hankinnoissa. 

 

3.2 Julkisten hankintojen kansallinen sääntely 

3.2.1 Hankintalaki 

Hankintoja, erityisalojen hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat EU-direktiivit 3 kpl 

astuivat voimaan 17.4.2014. Pakottavilta osiltaan niitä oli alettava noudattaa 18.4.2016 al-

kaen. Uusi hankintalainsäädäntö astui Suomessa voimaan kuitenkin vasta vuoden 2017 

alussa. Hankintoja koskevat direktiivit ja niitä noudattava kansallisen lainsäädäntö tähtää-

vät säätelyn joustavuuteen. Julkinen hankinta on kokonaisuus, josta kilpailuttaminen on 

vain yksi osa. Hankintalaki kattaa tämän prosessin vain tarjouspyynnöstä sopimukseen 

saakka. Uusilla säädöksillä ja laeilla toivotaan komission mukaan voitavan saavuttaa sel-

keämpiä ja tehokkaampia menettelyjä, jotka hyödyttävät kaikkia markkinatoimijoita, anta-

vat lisää joustovaraa hankintayksiköille, auttavat pk-yrityksiä menestymään tarjouskilpai-

luissa sekä auttavat yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan tai palveluitaan myös kotimaansa ul-

kopuolelle. Uusien säädösten ja lakien avulla hankintayksiköiden yhteiskunnalliset tavoit-

teet, kuten energia- ja resurssitehokkuus, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen torjunta 

ja innovoinnin lisääminen ovat myös helpommin saavutettavissa. Direktiiviuudistus on osa 

Eurooppa 2020-strategiaa, jossa innovaatioiden lisäämiseen, resurssitehokkaaseen ja 

ympäristöystävälliseen talouteen siirtymiseen sekä pk-yritysten liiketoimintaympäristöjen 

parantamiseen esitetään yhtenä keinona käytettäväksi julkisia hankintoja. Strategia pai-

nottaa myös julkisten varojen mahdollisimman tehokasta käyttöä ja markkinoiden avoi-

muutta. (Huikko, K, ym. 2017, 27.) 

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, inno-

vatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen 
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tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten han-

kintojen tarjouskilpailuissa (Hankintalaki, 2 §). 

Hankintalailla pannaan täytäntöön sen 1. § mukaisesti: 

1) julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, jäljempänä hankintadirektiivi; 

2) julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muu-
toksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY;  

3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankin-
toja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden pa-
rantamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY; sekä  

4) käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, jäljempänä käyttöoikeussopimusdirektiivi. 

Julkisten varojen käyttämisen vuoksi julkisissa hankinnoissa on myös otettava huomioon 

muu lainsäädäntö, johon hankintalakia on suhteutettava. Tämä aiheuttaa tulkintavaikeuk-

sia osin myös siksi, ettei hankintalakia ole kaikilta osin jäsennetty osaksi finanssioikeudel-

lista sääntelyä. Hankintalain ulkopuolisissa hankinnoissa on myös oma sääntelynsä. 

(Määttä &Voutilainen 2017, 14.) Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä hankintalain ja erity-

salojen hankintalain ulkopuolisia hankintamenettelyjä erikseen. 

 

3.2.2 Erityisalojen hankintalaki 

Erityisalojen hankintalain tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen ja laaduk-

kaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemisen edistäminen. Lailla on tarkoitus 

turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet menestyä julkisten han-

kintojen tarjouskilpailuissa. (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016, 2 §.) 

Erityisalojen hankintalailla pannaan täytäntöön sen 1. § mukaisesti:  

1) vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköi-
den hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, jäljempänä erityisalojen hankintadirektiivi;  

2) vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston di-
rektiivi 92/13/ETY; 

3) neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankin-
toja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden pa-
rantamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY; sekä  
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4) käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, jäljempänä käyttöoikeussopimusdirektiivi.  

Eskola ym. (2017, 659) mukaan erityisalojen hankintamenettelyjen sääntelyä on perus-

teltu EU:n hankintadirektiivissä 2014/25/EU sillä, että kansallisella tasolla voidaan vaikut-

taa näiden hankintayksiköiden toimintaan esimerkiksi olemalla mukana niiden hallinnossa 

ja valvontaelimissä sekä osallistumalla niiden pääomittamiseen. Direktiivissä todetaan li-

säksi, että sääntelylle antaa perusteet myös se, erityisaloihin kuuluvien toimialojen markki-

nat ovat luonteeltaan suljettuja. Kyseessä on siis sellaisten toimialojen hankintojen sään-

tely, jotka tuottavat julkisia palveluja ja joilla kilpailua ei ole, tai kilpailu ei toimi erilaisten 

rajoitteiden vuoksi. Sääntelyä tarvitaan myös siksi, että alan toimijat yleensä hyötyvät mo-

nopolin tapaisesta asemastaan hankintayksikköön nähden. 

 

3.2.3 Julkisten hankintojen EU- ja kansalliset kynnysarvot 

Kynnysarvot kansallisissa ja EU tasoisissa hankinnoissa on esitetty seuraavana. Summat 

ovat arvonlisäverottomia. Taulukossa 1 esitetään opinnäytetyön kannalta keskeiset 

hankintojen kynnysarvot. 

Taulukko 1, hankintojen kynnysarvot 

Kansalliset kynnysarvot 1.1.2017alkaen 

Hankintalaji arvo Eur alv 0%  

Tavara- ja palveluhankinnat 60 000  

Käyttöoikeussopimukset / palvelut 500 000  

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000  

Muut erityiset palvelut 300 000  

Rakennusurakat 150 000  

Käyttöoikeusurakat 500 000  

Suunnittelukilpailut 60 000  

EU kynnysarvot 1.1.2018 alkaen 

 
valtion keskushallinto 

viranomainen 

muut hankintayksiköt 

Tavara- ja palveluhankinnat 144 000 221 000 

Rakennusurakat 5 548 000 5 548 000 

Suunnittelukilpailut 144 000 221 000 
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Erityisalojen hankintalain mukaiset kynnysarvot 1.1.2018 alkaen 

Tavara- ja palveluhankinnat 443 000  

Rakennusurakat 5 548 000  

Suunnittelukilpailut 443 000  

 

4 Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus 

Energian tuottamisesta aiheutuvat suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Rationaalisesti 

ajateltuna energian käytön vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen ovat keinoja 

suurimpiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Asia on kuitenkin helpommin sanottu 

kuin tehty, sillä vaikka energian käytön vähentäminen ja lisääntynyt energiatehokkuus 

tuovat mukanaan taloudellista hyötyä, niin se tarkoittaa monessa tapauksessa myös 

jostain luopumista. Vähintään energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät 

toimenpiteet edellyttävät uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Pakottaviakin syitä tähän 

on jo maailmassa nähty. Ympäristön, kuten pohjavesien ja kaupunkien hengitysilman, 

pilaantuminen esimerkiksi Kiinassa on pakottanut maan kehittämään ja lisäämään 

aurinkoenergian tuotantoa saastuttavan kivihiilellä tuotetun energian korvaamiseksi. 

Valtavaksi paisunutta yksityisautoilua on rajoitettu suurissa kaupungeissa. Näillä 

toimenpiteillä kaupunkien hengitysilmaa on saatu puhdistettua.  

 

EU:n alueella ja Suomessa tilanne ei onneksi ole yhtä hälyttävä, vaikka ongelmakohtia on 

erityisesti entisen itäblokin maiden energiatuotannossa. Euroopassakin on viime vuosina 

nähty lisääntyneitä säätilan ääri-ilmiöitä ja niistä aiheutuneita haittoja, kuten erittäin kovaa 

tuulta, rankkasateita ja tulvia. 

 

4.1 Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö 

”Ilmakehä toimii maapallolla kuten lasikatto kasvihuoneessa - lämmittäen. Ilmakehän 

koostumuksesta riippuu, kuinka voimakasta tämä lämmitys on. Tällä hetkellä kasvihuone-

kaasujen määrä ilmakehässä kasvaa jyrkästi ja lämmitys voimistuu. Sen seurauksena 

myös maapallon ilmasto muuttuu” (Ilmasto-opas 2018). 

 

Ilmastonmuutos on tämän aikakauden vakavin tunnistettu ja laajalti tunnustettu 

ympäristömme uhka. Ilmastonmuutos johtuu niin sanottujen kasvihuonekaasujen eli 

erityisesti hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta 

maapallon ilmakehässä. Hiilidioksidia vapautuu ilmakehään, kun öljyä, kivihiiltä, 

maakaasua, turvetta tai puuta poltetaan. Hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja 
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vapautuu eniten energiaa tuotettaessa. Tuotetulla energialla saadaan nyky-yhteiskunnat 

ja niiden vaatimat toiminnot toimimaan. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kokonaan on 

tämän hetkisen tietämyksen mukaan mahdotonta. Ihmiskunnan toiminnallaan synnyttämät 

kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässämme satojen vuosien ajan, jossa ne lämmittävät 

ilmastoa. Ilmaston lämpeneminen jatkuu, vaikka uusia kasvihuonekaasupäästöjä ei enää 

tuotettaisi lainkaan. Ilmastonmuutosta voidaan nykyisen tutkimustiedon perusteella 

kuitenkin hidastaa niin, että elinympäristölle ja ihmisille aiheutuneet vahingot ovat 

siedettäviä ja muuttuneisiin elinolosuhteisiin pystytään sopeutumaan. Edellytyksenä tälle 

kuitenkin on, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet ovat välittömiä ja suurin osa 

valtioista ja ihmisistä aloittaa toimet ilmiön hidastamiseksi. 

 

4.2 Ilmastonmuutoksen ennustetut seuraukset 

Elämä nykyisillä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeillä tulee muuttumaan olennaisesti jo 

muutaman Celsius asteen keskilämpötilan kohoamisen seurauksena. Ilmasto lämpenee ja 

napa- sekä muut paljon makeaa vettä sisältävät jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla aiheut-

taen osaltaan meren pinnan nousemista.  Ennusteiden mukaan kuivilla alueilla kuivuus 

lisääntyy ja sään ääri-ilmiöt voimistuvat kaikkialla maailmassa: odotettavissa on yhä 

voimakkaampia hirmumyrskyjä, tulvia, rankkasateita ja helleaaltoja. Monet kasvi- ja 

eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät ehdi sopeutua muuttuvaan 

ilmastoon. Viljeltyjen kasvien satoja tuhoutuu, viljelysmaita tulee luultavasti muuttumaan 

viljelykelvottomiksi ja kuivuus saattaa estää viljelyn kokonaan. 

 

4.3 Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi solmitut kansainväliset ja kansalliset 

sopimukset  

Kansainvälisen ilmastopolitiikan päätavoitteena on pitää maapallon ilmastojärjestelmän 

mahdollisimman vakaana. Viime vuosina yhdeksi sen tärkeimmäksi tavoitteeksi on tullut 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kansainvälisen ilmastopoliittisen yhteistyön tulok-

sena on solmittu vuonna 1994 YK:n ilmastosopimus, sen alainen Kioton pöytäkirja ja Pa-

riisin sopimus. 

 

4.3.1 YK:n Ilmastosopimus 

Vuonna 1992 Riossa järjestetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin yhteydessä pää-

tettiin YK:n ilmastonmuutosta koskevasta puitesopimuksesta, niin sanotusta YK:n ilmasto-

sopimuksesta. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994 ja sen tavoitteena on saada ilmakehän 

kasvihuonekaasupitoisuudet laskemaan pysyvästi vaarattomalle tasolle.  
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4.3.2 Kioton pöytäkirja 

Ilmastosopimus ei itsessään sisällä määrällisiä velvoitteita. Sopimusta tarkentava Kioton 

pöytäkirja astui voimaan vuonna 2005 ja se on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kan-

sainvälinen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi solmittu sopimus. Kioton pöytäkirja 

asettaa sen allekirjoittaneille, lähinnä ns. teollisuusmaille ilmastonmuutosta hillitseviä vel-

voitteita, joista ne voivat päättää itsenäisesti tai yhdessä muiden sopimukseen sitoutunei-

den maiden kanssa. Pöytäkirjan osapuolilla on mahdollisuus kattaa osa päästövähennys-

velvoitteestaan niin sanotuilla Kioton mekanismeilla eli joustomekanismeilla. Näitä ovat 

yhteistoteutus, puhtaan kehityksen mekanismi ja kansainvälinen päästökauppa. Kioton 

sopimuksen ensimmäinen velvoitekausi oli vuosien 2008–2012 välillä. Toinen sopimuksen 

velvoitekausi on vuosina 2013–2020, josta sovittiin Dohan kokouksessa vuonna 2012. 

(Ym.fi 2013, 2016.) 

 

4.3.3 Pariisin sopimus 

Vuoden 2015 joulukuussa hyväksytty alkuperäistä YK:n ilmastosopimusta täydentävä Pa-

riisin sopimus tuli voimaan vuoden 2016 marraskuussa. Pariisin sopimusta pidetään huo-

mattavana saavutuksena kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Se sisältää monia yhden-

mukaisia velvoitteita kaikille sopimusosapuolille. Pariisin sopimuskaan ei sisällä määrälli-

siä päästövähennysvelvoitteita, vaan sopimuksen osapuolet sitoutuvat valmistelemaan, 

tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan kansalliset päästötavoitteensa. Pariisin 

sopimuksessa ensimmäistä kertaa lähes kaikki maat ovat valmiita toimiin ilmastonmuutok-

sen torjumiseksi. Päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän ai-

kavälin tavoite ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Rahoituksen ohjaamisesta kohti vä-

hähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä sovittiin. Sopimuksen tavoitteena on saavuttaa kas-

vihuonekaasujen päästöjen huippu maailmanlaajuisesti mahdollisimman pian sekä vähen-

tää päästöjä nopeasti sen jälkeen. Tavoitteena on, että ihmisen aiheuttamat kasvihuone-

kaasupäästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolla. Sopi-

muksen tavoitteisiin pääsemistä tarkastellaan viiden vuoden välein maailmanlaajuisissa 

kokonaistarkasteluissa, joista ensimmäinen kokonaistarkastelu on vuonna 2023. Parii-

sissa neuvoteltiin myös ratkaisuista, joilla kasvihuonekaasupäästöt saataisiin laskemaan 

voimakkaammin jo ennen vuotta 2020. (Ym.fi 2016, 2017.) 

 

5 Energiatehokkuus: sopimukset, sääntely ja ohjeistus 

EU-politiikan ylätason ja säännösten tavoitteena on YK:n ilmastosopimusta mukaillen suo-

jella ympäristöä ja vähentää terveys- ja ilmastoriskejä luonnon monimuotoisuutta kunnioit-

taen. EU-maiden tavoitteeksi on asetettu edistää innovatiivista vihreää teollisuutta. EU:ssa 
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halutaan myös oma energiateollisuus mahdollisimman puhtaaksi turvaamaan jäsenvaltioi-

den alueella kohtuuhintaisen energian tarjonta.  

 

5.1 Kansalliset energiatehokkuussopimukset 

Suomessa ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten ja yhteisöjen väliset vapaaehtoiset 

energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektii-

vissä asetetut tehostamistavoitteet energiankäytölle. Näillä energiatehokkuussopimuksilla 

katetaan vuosina 2014-2020 yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaisesta 

Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta. Sopimuksiin kirjattu raportointi energiate-

hokkuustoimenpiteistä seurantajärjestelmään muodostaa tärkeän osan Suomen energian-

säästön raportointia EU:lle. Kyseinen vapaaehtoinen sopimustoiminta tukee myös direktii-

vin muissa artikloissa asetettujen velvoitteiden toteutusta. Sopimukset edesauttavat osal-

taan myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Sopimustoiminnan ai-

kaan saatavat energiansäästöt vähentävät Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. Sopimuk-

set myös helpottavat kansallisia tavoitteiden täyttämistä uusiutuvan energian käytön lisää-

misessä. Energian tehokas käyttö parantaa osaltaan Suomen huoltovarmuutta ja energia-

omavaraisuutta. Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla edistetään energiatehok-

kuuden toteutusta eri toimialoilla. Sopimuksilla julkinen sektori ohjailee myös markkinoi-

den tarjontaa kysyntänsä suuntaan. 

 

5.2 Energiatehokkuus, sopimuskausi 2017-2025 

Suomessa on energiatehokkuutta ja energian säästämistä edistetty jo 1990-luvulta lähtien 

valtion johdolla. Vuonna 2008 sovittiin Työ-ja elinkeinoministeriön johdolla kansallisista 

energiansäästötoimenpiteistä. Tällä hetkellä voimassa olevien energiatehokkuussopimus-

ten kausi vuosille 2017-2025 on jatkoa sille. Sopimusten yhtenä tavoitteena on ohjata yri-

tyksiä ja yhteisöjä koko ajan kasvavaan energiatehokkuuteen ilman pakottavaa sääntelyä. 

Suomen valtio on sitoutunut tukemaan uusien energiatehokkaiden teknologioiden käyt-

töönottoa ja tapauskohtaisesti myös sopimuksiin liittyneiden yritysten ja kuntien muita 

energiatehokkuusinvestointeja. Valtio on sitoutunut sopimuksissa tukemaan myös muiden 

yhteisöjen kuin suurten yritysten energiakatselmuksia, esimerkiksi kuntien ja kuntayhty-

mien. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi kattaa neljä sopimusalaa: kunta-ala, 

elinkeinoelämä, kiinteistöala ja lämmityspolttonesteiden jakelu. Elinkeinoelämän energia-

tehokkuussopimuksessa ovat mukana teollisuus, energia-ala ja yksityinen palveluala. Näi-

den sopimusten valmistelua, kehittämistä ja toimeenpanoa hoitaa Energiavirasto Työ- ja 

elinkeinoministeriön ohjaamana. Sopimusten käytännön toimeenpanon, tiedotuksen, ra-

portoinnin ja seurannan tehtäviä hoitaa valtion omistama Motiva Oy Energiaviraston toi-

meksiannosta. (Tem.fi 2018.) 

https://www.energiavirasto.fi/energiatehokkuussopimukset
https://www.motiva.fi/yritykset/energiatehokkuussopimukset
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5.2.1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus  

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on valtion ja kunta-alan välisin sopimuksin edis-

tetty jo 1990-luvulta lähtien ja se on osoittautunut hyödylliseksi. Vuosien 2008 -2016 sopi-

muskaudella kattavuus kuntien ja kuntayhtymien osalta väestömäärällä mitattuna oli noin 

75 %. Energia on kuntien kuntateknisissä toiminnoissa, kuten veden ja jäteveden puhdis-

tamisessa, tärkeä tekijä. Energiaa kuluu ja se aiheuttaa paljon kustannuksia myös toimiti-

loissa ja katuvalaistuksessa. Kunta-alan energiatehokkuussopimus tukee osaltaan myös 

muiden tärkeiden energiaan liittyvien asioiden toteutusta. Sopimukset koskevat mm. uu-

sien rakennusten rakennusmääräyksiä ja julkisten hankintojen energia- ja resurssitehok-

kuutta, energiakatselmuksia, viestintää sekä energiantuotantoa ja -jakelua. Tällä sopimuk-

sella edistetään kunnan tai kuntayhtymän energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. So-

pimukseen sisältyy energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian osuuden 

lisääminen kaikesta energian kulutuksesta. Sopimuksella saadaan kunnan tai kuntayhty-

män omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutus ja tavoitteisiin pääseminen helpom-

maksi. Sopimus toimii myös oivallisena kannustavana esimerkkinä kunnan asukkaille ja 

kunnan alueella toimiville yrityksille. (Kuntaliitto 2017.) 

 

5.3 Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa: sääntely, ohjeistus, tarjous-

pyynnöt 

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa ja EU:ssa suuria määriä varoja vuosittain. Siitä 

syystä näillä hankinnoilla on myös vaikutusta hankittavien tuotteiden ja palveluiden elin-

kaaren aikaiseen energiankulutukseen. Uudistettu hankintalaki kannustaa ja mahdollistaa 

ottamaan ympäristöseikat aikaisempaa vahvemmin huomioon. Energiatehokkuus sopii hy-

vin yhdeksi hankintakriteeriksi, joko hankinnan vaatimusten kautta, tai antamalla tarjoajille 

lisäpisteitä tarjousvertailussa energiatehokkuudesta. Vähimmäisvaatimusten ja vertailta-

vien ominaisuuksien on aina liityttävä hankinnan kohteeseen tai mahdolliseen tarjoajaan. 

Asian nykyinen tilanne on oltava selvillä hankintayksikössä, eli ns. substanssiosaaminen 

korostuu asiassa aina tarjouspyynnön suunnittelusta sopimuskauden aikaisiin asioihin. 

Energiatehokkuus huomioimalla voidaan saada aikaan taloudellisia säästöjä. Hankintahin-

nan lisäksi voidaan ottaa huomioon tuotteen tai palvelun elinkaarikustannukset, kuten tu-

levat energiakustannukset. Hankintalain 1397/2016 2§ mukaan: 

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja 
voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ole-
massa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat 
huomioon ottaen.  
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5.3.1 Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta (jäljem-

pänä energiatehokkuusdirektiivi) on annettu 25.10.2012 ja se tuli voimaan vielä samana 

vuonna 4.12.2012. Energiatehokkuusdirektiiville ja sen täysimääräiselle täytäntöönpanolle 

jäsenvaltioissa on määritetty keskeinen merkitys EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Direktiivin tarkoituksena on lisätä jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tehokkaaseen 

energian käyttöön energiaketjun kaikissa vaiheissa energian muuntamisesta ja jakelusta 

aina loppukulutukseen saakka. Direktiivin johdanto-osan 15. perustelukappaleen mukaan 

julkisten hankintojen kokonaismäärä on suuruudeltaan 19 prosenttia koko Euroopan unio-

nin bruttokansantuotteesta. Tästä johtuen julkisen sektorin hankinnoilla ja niissä tehtävillä 

valinnoilla on merkittävä rooli markkinoiden muuttumisen tukemisessa ja edistämisessä 

kohti suurempaa energiatehokkuutta. Kun julkinen sektori valitsee energiatehokkaampia 

tuotteita, palveluja ja rakennuksia, toimii se samalla esimerkkinä yrityksille sekä yksittäi-

sille kansalaisille energiatehokkuudessa. Energiakustannuksissa verovaroja säästämällä 

julkinen sektori pystyy myös siirtämään resurssejaan ja kohdentamaan vapautuneita va-

roja muihin tarkoituksiin. (Edilex.fi 2018.) 

 

Energiatehokkuusdirektiivin mukaiset säännökset on pitänyt kirjata osaksi kansallista lain-

säädäntöä 5.6.2014. Energiatehokkuusdirektiivin 6 artiklassa määrätään energiatehok-

kuudesta julkisten elinten, eli hankintayksiköiden tekemissä hankinnoissa. Direktiivin 6 ar-

tiklan 1 kohta yhdessä direktiivin liitteen III kanssa velvoittavat jäsenvaltioita varmista-

maan, että niiden keskushallinnot hankkivat ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palve-

luja ja rakennuksia. Hankinnat tulee toteuttaa näin, sikäli kuin se on tapauskohtaisesti ar-

vioituna johdonmukaista kustannustehokkuuden, taloudellisen tuotettavuuden, laajemman 

kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kanssa. Direktiivin velvoit-

teita sovelletaan julkisten elinten tekemiin tuotteiden, palvelujen ja rakennusten hankinta-

sopimuksiin, joiden arvo vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia tavara- ja pal-

veluhankintoja sekä rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteenso-

vittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY 7 artiklassa säädettyjä julkisten hankintojen 

kynnysarvoja. (Edilex.fi 2018.) Kynnysarvot on luettavissa taulukosta 1. 

 

Direktiivin liite 3 määrittelee yksityiskohtaisemmin keskushallinnon tuotteiden ja palvelujen 

hankintojen sekä rakennusten hankintoihin liittyvät energiatehokkuusvaatimukset. Direktii-

vissä mainitulla keskushallinnolla tarkoitetaan Suomessa Valtion keskushallintoa, joka 

muodostuu ministeriöistä ja niiden hallinnonalalla toimivista valtakunnallisista virastoista ja 

laitoksista. 
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Liitteessä viitataan Euroopan unionin säädöksiin, joissa on määritelty millaisia tuot-

teita, palveluja ja rakennuksia keskushallintojen tulisi hankkia ja millaisiin tehokkuus-

luokkiin hankintojen tulisi kuulua. Kyseisiä säädöksiä ovat Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnit-

telulle asetettavien vaatimusten puitteista (jäljempänä ekosuunnitteludirektiivi), direk-

tiivi 2010/30/EU energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen ku-

lutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (jäljempänä ener-

giamerkintädirektiivi), Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön väli-

sen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien 

yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä tehty neuvoston päätös 

2006/1005/EY (jäljempänä Energy Star-päätös), Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus 2009/1222/EY renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja mui-

den keskeisten ominaisuuksien osalta (jäljempänä rengasmerkintäasetus) sekä di-

rektiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta (jäljempänä rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivi). (Edilex.fi 2018.) 

Energiatehokkuusdirektiivi on uudistunut hiljattain. EU-maiden suurlähettiläät ovat tammi-

kuussa 2018 sopineet rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Direktii-

viehdotuksessa EU maissa tavoitellaan energiatehokkaampia rakennuksia ja vähähiilistä 

rakennuskantaa. Tähän on tarkoitus päästä esimerkiksi aikaistamalla rakennusten kor-

jauksia ja lisäämällä sähköautojen latausmahdollisuuksia rakennusten pihoilla ja läheisyy-

dessä. 

Ehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia ra-

kennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 

mennessä. Astuakseen voimaan direktiivi tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän Euroopan 

parlamentilta. Virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi julkaistaan Euroopan unionin viralli-

sessa lehdessä. Direktiivi astuu voimaan, kun julkaisusta on kulunut 20 päivää. Jäsenval-

tioissa direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 20 kuukauden kuluessa. 

(Ympäristö.fi 2018.) Vuoden 2030 -paketissa on lisäksi sovittu EU jäsenmaiden kesken 

ohjeellinen 27 % tehostamistavoite energiatehokkuuden osalta. Tämä tavoite kuuluu 

osana yleistä 40 % päästövähennyksiin tähtäävään tavoitteeseen. 

 

5.3.2 Valtioneuvoston periaatepäätökset energiatehokkuudessa 

Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen, 

ns. cleantech-ratkaisujen, edistämisestä julkisissa hankinnoissa on valtion hankintayksi-

köille sitova ja kunnille suositusluonteinen. Periaatepäätöksen tavoitteena on vähentää 

energian ja materiaalien käyttöä sekä vähentää tuotteen, palvelun tai rakennuksen haitalli-

sia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Periaatepäätöksessä on listattu 
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myös toimenpide-ehdotuksia energiatehokkaiden hankintojen tekemiseksi julkisella sekto-

rilla. Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuudesta (2/2010) painottaa julkisten 

hankintayksiköiden roolia esimerkkinä toimimisesta energiatehokkuudessa. Periaatepää-

tös edellyttääkin kaikilta valtionhallinnon organisaatioilta energiatehokkuussuunnitelman 

laatimista kattaen myös hankinnat. (Tem.fi 2016, 12.) 

 

5.3.3 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus julkisten hankintojen energiatehok-

kuudesta 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut vuonna 2016 ohjeet julkisten hankintojen energia-

tehokkuudesta, jotka ovat samalla osa Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä EU-di-

rektiivien toimeenpanoa. Nämä ohjeet opastavat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viran-

omaisia, sekä muita organisaatioita ottamaan toiminnassaan huomioon energiatehok-

kuutta edistämisen. Energiatehokkailla valinnoilla voidaan vaikuttaa hankittavientuotteiden 

ja palveluiden energiankulutukseen ja näin ollen energiakustannuksiin ja päästöihin. Ener-

giatehokkuusdirektiivi määrää, että valtioiden keskushallinnot hankkivat tiettyjen edellytys-

ten rajoissa vain tuotteita, palveluja ja rakennuksia, jotka täyttävät EU-säädösten, kuten 

energiamerkintädirektiivin, ekosuunnitteludirektiivin ja rakennusten energiatehokkuusdi-

rektiivin sekä Energy Star-ohjelman energiatehokkuusvaatimukset. Ohjeen täytäntöön 

vienti tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita hankintayksiköissä: ohjeet sisällytetään 

osaksi yksiköiden omia hankintaohjeita tai johtamisjärjestelmiä ja ympäristö-ohjelmia. 

Hankintayksiköissä on seurattava, miten energiatehokkuus toteutuu organisaation hankin-

noissa. Ohjeen mukaisesti hankintaohjeista on välitettävä tietoa organisaatiossa ja ener-

giatehokkaisiin hankintoihin liittyvää koulutusta on järjestettävä tai hankittava. Ohje myös 

velvoittaa viestimään onnistuneista energiatehokkaista hankinnoista sekä mahdollisista 

uusista käytännöistä. (Tem.fi 2016, 8,9.) 

 

5.3.4 Energiatehokkuus tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena 

Tarjouspyynnön kohteena olevalle tuotteelle voidaan tarjouspyynnössä asettaa vähim-

mäisvaatimukset, jotka tuotteen tai palveluntarjoajan on täytettävä. Jos tuote tai palvelun-

tarjoaja ei täytä näitä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on tarjous hylättävä hankintayksi-

kössä. Tarjouspyynnön kohteena olevan tuotteen energiatehokkuus voi olla vähimmäis-

vaatimuksena tarjouspyynnössä, kunhan se voidaan objektiivisesti todeta. Palveluhankin-

nassa tarjoajan energiatehokkuus voidaan asettaa kelpoisuusvaatimuksena sekä sopi-

musehtona. Tässä tapauksessa energiatehokkuusvaatimuksen tulee tarkoittaa tarjoajan 

kykyä suorittaa kyseinen palvelu mahdollisimman energiatehokkaasti. Hankintayksikkö voi 

ja sen kannattaa vaatia selvitykset palvelun suorittamisessa toteutettavista energiatehok-

kuustoimenpiteistä. Selvityksillä tarjoaja voi osoittaa täyttävänsä ympäristöasioita 
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koskevat vaatimukset esimerkiksi käytössään olevilla ympäristö- tai laatujärjestelmillä tai 

palvelun energiatehokkuussuunnitelmalla. Energiatehokkuuden todentaminen voi olla 

hankalaa tarjouspyyntöjä vertailtaessa ja sopimuskaudella. Jos käytössä on yleisiä stan-

dardoituja todennustapoja, niin niitä on syytä käyttää selvyyden ja vertailtavuuden vuoksi. 

Tarjoajien omat todistukset voivat olla liian optimistisia ja niiden keskinäinen vertaaminen 

on hankalaa. Lisäksi vaatimukset on asetettava siten, että potentiaaliset tarjoajat voivat 

toteuttaa ne. Tavaroiden ja palvelujen hankinnan kokonaisuuteen voi myös vaatia kuulu-

maan ohjeistusta, neuvontaa ja koulutusta hankittavan tuotteen tai palvelun energiatehok-

kuusominaisuuksien täysimääräisestä hyödyntämisestä. (Tem.fi 2016, 15.) 

 

Energiatehokkuus laitteissa ja palveluissa kehittyy koko ajan. Markkinakartoituksen ja 

avoimen ja syrjimättömän markkinavuoropuhelun merkitys on tästä johtuen suuri energia-

tehokkaita hankintoja suunniteltaessa eikä hankintalakikaan hankintojen suunnittelua ra-

joita. Hankinnan suunnitteluun kannattaa aina muutenkin panostaa, jotta saadaan halu-

tunlaisia tarjouksia. Jos osaamista energiatehokkuusasioissa ei hankintayksikössä ole, 

niin sitä kannattaa hankkia varsinkin monivuotisten ja kalliiden investointien kohdalla, jotta 

tarjouspyyntö johtaa sopimukseen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesta ja kokonaise-

dullisesta tuotteesta tai palvelusta. Energiatehokkuuden ollessa vähimmäisvaatimuksena 

halvin tarjous ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti edullisin, vaan tarjouspyynnön pis-

teytettävillä laatukriteereillä on suuri merkitys vertailtaessa ja pisteytettäessä saatuja tar-

jouksia. 

 

5.3.5 Energiatehokkuus tarjouspyynnön vertailuperusteena 

Hankintapäätös voidaan tehdä ja usein tehdäänkin kokonaistaloudellisen edullisuuden pe-

rusteella, jolloin saatuja tarjouksia vertaillaan muutenkin kuin pelkän hinnan perusteella. 

Vertailuperusteena hinnan lisäksi käytetään laatua. Laatua voidaan arvioida monella eri 

tavalla. Laatuna voidaan arvioida esimerkiksi: toiminnallisia ominaisuuksia, käytön aiheut-

tamia kustannuksia, elinkaarikustannuksia ja ympäristöystävällisyyttä. Vertailtavat ominai-

suudet on oltava mitattavissa tai objektiivisesti todettavissa olevia asioita. 

 

Energiatehokkaimmat ratkaisut jäävät helposti vaille huomiota kilpailutuksissa, jos hankin-

tapäätöksessä hinnalla on suuri painoarvo. Energiatehokkuudeltaan parhaimmat vaihto-

ehdot saadaan esille, kun tuotteen tai palvelun elinkaarikustannuksia käytetään osana 

vertailuperusteita. Elinkaarikustannukset sisältävät kaikki tuotteen tai palvelun käytön ai-

kaiset kustannukset. Vähimmäisvaatimuksissa vaadittuja asioita ei voi kuitenkaan käyttää 

vertailukriteereinä samassa tarjouspyynnössä. (Tem.fi 2016, 16.) 
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6 Kestävyys ja innovatiivisuus julkisissa hankinnoissa 

6.1 Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia 

Alholan & Kaljosen (2017) raportissa tutkittiin, millä tavoin kestävyystavoitteet huomioi-

daan kuntien strategioissa, ohjeistuksessa ja hankintakäytännöissä. Tutkimuksessa kar-

toitettiin myös kestävien hankintojen tekemisen haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin ylei-

sesti ja sektoreittain. Raportissa tuodaan esiin toimenpide-ehdotuksia kestävien hankinto-

jen tekemisen vauhdittamiseksi. Tutkimusta varten kerättiin tietoa kyselyillä, haastatte-

luilla, asiakirja-analyysillä (strategiat, ohjeistukset, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoi-

tuskanavassa HILMA:ssa julkaistut tarjouspyynnöt), sekä yhteiskehittämiseen perustu-

vissa työpajoissa.  

 

Tutkimuksen perusteella todettiin, että yli puolet tarkastelluista kunnista huomioi kestä-

vyystavoitteet hankintastrategiassa tai muussa hankintoja koskevassa ohjeistuksessa. 

Kestävyystavoitteet oli näissä ohjeistuksissa asetettu melko yleiselle tasolle. Vain noin 

neljäsosa kunnista määritti tarkempia kestävyyskriteerejä hankintaohjeistuksissaan. Ne 

koskivat esimerkiksi parhaisiin energiatehokkuusluokkiin kuuluvien laitteiden hankintaa. 

Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa ohjeistuksilla pyrittiin edistämään vähäpäästöi-

sen kaluston hankkimista ja käyttöä, sekä huomioimaan vaihtoehtoisia käyttövoimaratkai-

suja. HILMA:ssa julkaistuissa tarjouspyynnöissä energia- ja ympäristönäkökulma oli huo-

mioitu vähintään yleisellä tasolla 66 %:ssa tarjouspyynnöistä. Edellistä tarkemmin se oli 

huomioitu 44 %:ssa tarjouspyynnöistä, jolloin ne sisälsivät ainakin yhden selkeästi määri-

tellyn ympäristökriteerin. Vain 15 %:ssa tarjouspyynnöistä ympäristönäkökulma oli määri-

tetty laitteen tai palvelun koko elinkaari huomioiden. Tarjouspyyntöjen kriteereissä oli sel-

keimmin huomioitu laadunhallinta, energiatehokkuus ja kuljetuskaluston Euronormi-pääs-

töluokitus. (Alhola & Kaljonen (2017). Euro-päästöluokilla on asetettu raja-arvoja kuljetus-

kaluston eri päästölajeille. 

 

Alholan & Kaljosen (2017) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kestävien hankin-

tojen avulla kuntasektori voi saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteensa taloudellisesti jär-

kevällä tavalla. Avainasemassa tavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistaa niiden strategi-

nen tärkeys ja hankintayksikön omat ympäristötavoitteet ja luoda toimintamallit niiden pe-

rusteella.  Tutkimuksessa nousee esiin markkinavuoropuhelun tärkeys, hankkijoiden kou-

lutus kestäviin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin, kestävien hankintakriteerien käyttö tar-

jouspyynnöissä, leasing-hankkeet ja yhteisomistus. Tärkeitä asioita onnistumisen kannalta 

ovat myös investointi- ja käyttömenojen tarkastelu rinnakkain hankintayksiköissä, kannus-

tavuus ja riskinjaon hallinta, sekä ymmärrys prosessista, jolla ilmastotavoitteet saadaan 
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integroitua hankintoihin. Tämä prosessi vaatii yleensä muutoksia organisaation toimintata-

voissa ja rakenteissa. 

 

Alholan & Kaljosen (2017) mukaan kestävien julkisten hankintojen tekemisen suurimmat 

esteet ovat johtotason riittämätön strateginen tuki ja tuen puutteesta johtuva liian pienet 

resurssit hankintayksiköissä. Hankintayksiköiden ja alalla toimivien yritysten yhteisymmär-

ryksen puuttuminen sekä markkinatuntemuksen vähyys hankintayksiköissä vaikeuttavat 

myös osaltaan kestävien julkisten hankintojen tekemistä. Raportin yhtenä huomiona tode-

taan, että hankintayksiköitä pitäisi entistä enemmän kannustaa kestävien hankintojen te-

kemiseen.  

 

6.2 Innovatiivinen julkinen hankinta 

Julkiset hankinnat on koettu EU-tasolla ja Suomessa viime vuosina merkittävänä ja tehok-

kaana välineenä innovaatioiden edistäjinä. Tästä huolimatta julkisia hankintoja ei ole juuri-

kaan kohdistettu innovaatioihin, vaikka jo vuodesta 2004 direktiivit ovat antaneet siihen 

mahdollisuuksia. Tämän on päätelty johtuneen muun muassa vähäisiä riskejä suosivista 

kannustimista ja tiedonpuutteesta liittyen innovaatioihin ja uusiin ratkaisuihin. Hankintalain 

2 § 1 momentissa sanotaan lain yhtenä tavoitteena olevan innovatiivisten ja kestävien 

hankintojen tekemisen edistäminen. Nykyisen pääministeri Sipilän hallituksen hallitusoh-

jelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että 5% kaikista julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia 

hankintoja. (Huikko, K, Pekkala, E, Pohjonen, M, & Ukkola, M. 2017, 71,72.) Hallitusohjel-

massa on todettu myös, että energiatavoitteisiin pääseminen edellyttää uusien teknologi-

oiden käyttöönottoa 

Edellisen hankintalain uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut innovatiivisten julkisten 

hankintojen lisääminen, sillä innovatiiviset julkiset hankinnat ovat jääneet Suomessa ja 

muuallakin Euroopassa melko vähäiseen rooliin. Innovatiivisilla hankinnoilla tavoitellaan 

parempaa laatua ja kasvanutta tehokkuutta. Julkisten hankintojen yhteydessä innovatiivi-

sella voidaan tarkoittaa uuteen teknologiaan, uuteen toteutustapaan perustuvaa tai uusia 

ratkaisuja sisältävää tuotetta, palvelua tai menetelmää. Ei siis riitä, että tuote, palvelu tai 

menetelmä on hankintayksikölle entisestään tuntematon. HSY:ssa innovaatiokumppanuu-

den avulla on etsitty esimerkiksi uusia taloudellisesti järkeviä tapoja hyödyntää Vantaan 

jätteenpolttolaitoksessa syntyvää kuonaa ympäristönäkökohdat huomioiden. Kuonaa käy-

tetään tällä hetkellä muun muassa kaatopaikkarakentamisessa, mutta tarve siihen on vä-

hentynyt ja loppumassa kokonaan.  

Innovatiivisuutta pystytään hyödyntämään myös energiatehokkuuden näkökulmasta julki-

sissa hankinnoissa yhä enemmän tulevaisuudessa, sillä energiatehokkuuden 
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huomioiminen tulee entistä suurempaan rooliin koko ajan. Taloudellisten intressien suun-

tautuessa tiettyyn suuntaan myös uusia keksintöjä eli innovaatioita tulee löytymään koh-

deryhmässä varmasti. Eskola ym. (2017, 25) mukaan innovatiivisella hankinnalla voidaan 

tarkoittaa myös uudenlaista tapaa toteuttaa julkinen hankinta. Hankintayksikkö voi määri-

tellä tarpeensa toiminnallisina ominaisuuksina antamatta valmista eritelmää hankinnan 

kohteelle. 

 

6.3 Kestävän kehityksen ja innovaatioiden edistäminen julkisilla hankinnoilla 

Eskelisen (2018) kandidaatintutkielma on selvittänyt, miten julkisia hankintoja voidaan 

käyttää kestävän kehityksen ja kestävien innovaatioiden edistämisessä. Tutkielman pää-

tutkimuskysymyksenä oli: miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä 

ja kestäviä innovaatioita? Työn empiriaosio tarkastelee valtion yhteishankintayksikkö Han-

sel Oy:n tekemiä puitejärjestelyjä kestävyyden kannalta. Tutkimus on tehty tutkimalla Han-

sel Oy:n vuosikertomuksia vuosilta 2014-2016.  

 

Eskelisen (2018) tutkielmasta selviää, että julkisissa hankinnoissa ympäristöasioihin kiin-

nitetään yhä enemmän huomiota taloudellisen näkökulman lisäksi. Yleisimpiä tapoja ym-

päristöasioiden huomioimiseen ja toteuttamiseen ovat tuotteiden ja palveluiden elinkaa-

riajattelu ja ympäristövaikutusten mittareiden käyttäminen kilpailutuksissa pisteytykseen 

vaikuttavina hinta-laatusuhteen arviointikriteereinä. Hankinnan kohde määrittää sen, 

kuinka hyvin ympäristövaikutuksia voidaan ottaa huomioon kilpailutuksen kriteereissä. 

Tutkielma osoittaa julkisten hankintojen tärkeän roolin kestävän kehityksen ja innovoinnin 

edistämisessä. Hankintayksiköiden suuret ostovolyymit pystyvät ohjaamaan kysyntää 

kohti kestävämpiä ratkaisuja. Näin toimien ne voivat luoda markkinoita innovatiivisille yri-

tyksille, joilla ei ehkä muuten olisi edellytyksiä pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Julkisista 

hankintayksiköistä kestävän kehityksen alalla toimivat yritykset saavat myös hyviä refe-

renssejä itselleen. 

 

Kestävyyteen ja innovointiin tähtääviä hankintoja voidaan edistää ympäristövastuu huomi-

oimalla. Tähän on luotu työkaluja, joista erityisen tärkeänä tutkielma pitää tuotteiden ja 

palveluiden kokonaisvaltaista elinkaariarviota. Tuotteiden ympäristö- ja energiamerkintöjä 

voidaan käyttää kilpailutuksissa ympäristövaikutuskriteereinä. Hankinnan kohde määrittää 

pitkälti mahdollisuuden sen ympäristövaikutusten arviointiin. Palveluhankinnoissa niiden 

arviointi voi olla haastavaa ja tavarahankinnoissa taas vaikutukset on mahdollista ottaa 

huomioon lähes täydellisesti. Vaikka julkisiin hankintoihin soveltuvia elinkaarikustannus-

malleja on olemassa, eivät aiemmin käytetyt laskurit ole sellaisenaan soveltuneet puiteso-

pimusten kaltaisiin yhteishankintajärjestelyihin. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen 

taustalla kolme merkittävintä tekijää ovat markkinakysyntä, teknologia ja lainsäädäntö. 
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Hankintalainsäädännössä on helpotettu kestävää kehitystä edistävien hankintojen teke-

mistä. Valtion hankintastrategialla sekä valtioneuvoston periaatepäätöksillä on pyritty edis-

tämään ekoinnovaatioita sekä ympäristöystävällisiä cleantech-ratkaisuja. Tutkielman kes-

keinen johtopäätös on, että julkiset hankinnat tukevat tärkeällä tavalla innovatiivista liike-

toimintaa sekä valtioneuvoston kestävyyteen tähtäävien periaatepäätösten jalkauttamista. 

(Eskelinen 2018). 

 

7 Opinnäytetyön viitekehys 

Alla olevassa kuviossa 4 on esitetty ja selitetty lyhyesti opinnäytetyön viitekehys. 

 

 

Kuvio 4, opinnäytetyön viitekehys 

 

8 Hankintayksikkö HSY 

HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille ja siellä toimi-

ville yrityksille vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta 

yleensä ja tietoa ympäristöstä. HSY on jakautunut kolmeen toimialaan päätehtäviensä 

mukaisesti: vesihuolto, jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto. HSY toimittaa juomavettä yli 

miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Juomaveden tekemiseksi tarvittava raakavesi 

johdetaan puhdistamoille kalliotunnelia pitkin Päijänteestä. HSY puhdistaa pääkaupunki-

seudun asukkaiden ja teollisuuden jätevedet. HSY puhdistaa oman alueensa jätevesien 

lisäksi myös esimerkiksi Keravan kaupungin jätevedet. Jätehuolto HSY järjestää muiden 

toimijoiden ohella pääkaupunkiseudun kaupungeissa ja Kirkkonummella. Seutu- ja 

Päätavoite
•koota yhteen tietoa 

energiatehokkuuden 
huomioimisesta julkisissa 
hankinnoissa

Tavoite
•kuvata julkisten hankintojen 
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asiat,tekijät, sääntely ja vaikuttavuus 

•tuoda esiin julkisten hankintojen merkitystä
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•pohjana jatkotutkimukselle
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tehtävä
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ympäristötieto muun muassa tarkkailee alueen ilmanlaatua ja ilman laadusta saatu tieto 

on asukkaiden käytössä. Verkkosivujen mukaan HSY:ssa oli työntekijöitä vuonna 2017 

745 henkilöä. (Hsy.fi 2018.)  

Julkisena toimijana HSY:ta ja sen hankintatoimea ohjaavat hankintalakien lisäksi monet 

muut eri asetukset, lait ja säädökset kuten esimerkiksi kuntalaki. Viime aikoina 

tietosuojasta on puhuttu paljon. EU:ssa on säädetty uusi tietosuoja-asetus (GDPR), jota 

on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetuksen rinnalle on tarkoitus ottaa käyttöön uusi 

kansallinen tietosuojalaki Suomessa. 

HSY:n hankintaohjeen mukaisesti hankintayksikkö noudattaa toiminnassaan erityisesti 

seuraavia lakeja: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, eli 

hankintalaki, ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016, eli erityisalojen 

hankintalaki. Lakien lisäksi hankintayksikön toimintaa ohjaa HSY:n toimintakäsikirja ja 

hankintaohje. Hankintaohjetta täydennetään toimintaohjeilla. Hankintaohjeessa kirjoitetun 

mukaisesti hankintatoiminnan tavoitteena on hankkia riittävän laadukkaita tavaroita ja 

palveluita mahdollisimman kustannustehokkaalla ja HSY:n toimintaa edistävällä tavalla. 

Hankintojen tarkoituksena on olla osa HSY:n strategiaa, jossa on linjattu merkittävinä 

kohtina materiaali- ja energiatehokkuus, taloudellisuus, ympäristövastuullisuus ja 

innovatiivisuus. (HSY 2017.) 

HSY:n hankintatoiminnassa noudatetaan sekä hankintalakia, että erityisalojen 

hankintalakia. Erityisalojen hankintalakia noudatetaan silloin, kun kyseessä on 

vesihuoltotoimintaan kohdistuva hankinta tai jos hankinta kohdistuu koko HSY:hyn. 

Muissa tapauksissa noudatetaan hankintalakia. Lain tulkinnan ratkaisee hankinnan teke-

vän tahon toimiala. Eli jätehuollon toimialan tekemään hankintaan sovelletaan aina han-

kintalakia. 

 

8.1 HSY:n toiminnan tuottamat varat 2017 

HSY:n toiminta tuotti varoja vuonna 2017 noin 368,5 miljoonaa euroa. (Hsy.fi 2018). Kuvi-

ossa 5 esitetään HSY:n toimintatuotot vuonna 2017. 
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Kuvio 5, HSY:n toimintatuotot vuonna 2017 (Hsy.fi 2018) 

 

8.2 HSY:n toimintaan kuluneet varat 2017 

HSY:n toimintaan kului varoja vuonna 2017 noin 173,5 miljoonaa euroa jakautuen eri osa-

alueisiin alla olevan kuvion mukaisesti. Palveluhankinnat muodostavat merkittävän osan 

(53,5 %) toiminnan kuluista. (Hsy.fi 2018). HSY on poikkeuksellinen kuntasektorin toimija 

menorakenteeltaan, jossa noin 2/3 menoista suuntautuu erilaisiin hankintoihin. Kuviossa 6 

esitetään HSY:n toimintakulut osa-alueittain vuonna 2017. 

 

 

Kuvio 6, HSY:n toimintakulut vuonna 2017 (Hsy.fi 2018) 

 

HSY käytti investointeihin varoja vuonna 2017 noin 142,8 miljoonaa euroa, vesihuollon in-

vestointien käyttäessä valtaosan tästä summasta. (Hsy.fi 2018.) Kuviossa 7 esitetään 

HSY:n investoinnit toimialoittain vuonna 2017.  
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Kuvio 7, HSY:n investointien jakauma vuonna 2017 (Hsy.fi 2018) 

 

8.3 HSY ja energiatehokkuus 

8.3.1 HSY:n strategia 2015-2020 ja toimintapolitiikka 

HSY:n voimassa oleva strategia tähtää vaikutuksiin ja tuloksiin kaikilla toiminnan tasoilla. 

Strategia on HSY:n arvojen mukainen, joita ovat: avoimuus, oikeudenmukaisuus, palvelu-

henkisyys ja vastuullisuus. Hyväksytyssä strategiassa vuosille 2015–2020 asetetut tavoit-

teet on otettu huomioon myös talous- ja toimintasuunnitelmassa. Strategian ydinkysy-

mykseksi on asetettu: Mitä vaikutuksia haluamme HSY:nä saada aikaan vuoteen 2020 

mennessä toiminta-alueellamme? Strategiaan on kirjattuna, että HSY:llä on merkittävä 

rooli toiminta-alueensa materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaa-

livirtojen hyödyntämisessä. Kaikissa hankinnoissa huomioidaan energiatehokkuus ja se 

on mukana hankesuunnittelun kaikissa vaiheissa. Strategiassa tunnistetaan kuitenkin, että 

energiatehokkuuden huomiointi ei aina ole mahdollista, mutta asiaa ainakin mietitään. 

Strategian mukaisesti energiatehokkuuden huomioimisen mahdollistaa myönteinen asen-

noituminen muutoksiin, osaamisen vastaavuus HSY:n tarpeisiin ja tyytyväisyys palkitsemi-

seen. (HSY 2015). 

 

HSY:n nykyinen toimintapolitiikka on hyväksytty HSY:n johtoryhmässä 1.9.2015 ja se pe-

rustuu vuoteen 2020 asti määriteltyihin visioon ja strategiaan. Energiatehokkuus on kir-

jattu myös toimintapolitiikkaan. Siinä mainitaan strategian mukaisesti, että HSY:llä on mer-

kittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa. Strategiassa ase-

tetut päämäärät ohjaavat toimintaa siten, että omasta ympäristöstä pidetään huolta paran-

tamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähen-

tämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä. (HSY 2017). 
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8.3.2 Resurssitehokkuustyöryhmä 

HSY:n toimitusjohtaja nimitti vuoden 2016 helmikuussa resurssitehokkuustyöryhmän, joka 

korvasi aiemmin toimineen energiatehokkuusryhmän. Resurssitehokkuustyöryhmän tehtä-

vänä on HSY:n voimassa olevan strategian mukaisesti edistää HSY:n oman toiminnan 

energia- ja resurssitehokkuutta sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Resurssitehok-

kuusryhmän toiminta pohjautuu ryhmän laatimaan kolmivuotiseen resurssitehokkuuden 

toimintasuunnitelmaan ja sitä tarkentavaan vuosittain laadittavaan toimenpideohjelmaan. 

Työryhmä seuraa ohjelman toteutumista. Resurssitehokkuuden tehostamistoimena HSY 

solmi vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuntien energiatehokkuussopimuk-

sen aiemman sopimuskauden jatkoksi. Sopimuksessa energiansäästön minimitavoite on 

asetettu 7,5 %:iin vuoteen 2025 mennessä laskettuna viimeisimmän käytettävissä olevan 

kalenterivuoden tiedoista. Sopimuksessa HSY on lisäksi sitoutunut energiansäästön 4 % 

välitavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. (HSY 2017). 

 

8.3.3 Hankintaohje ja energiatehokkuus 

HSY:n hankintaohjeeseen (2017) on kirjattu hankintatoiminnan tavoitteeksi hankkia tava-

rat ja palvelut riittävän laadukkaina, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja HSY:n 

omaa toimintaa edistäen. Hankintaohjeen mukaan hankintojen tulee noudattaa HSY:n 

strategiaa, jossa tasapainottuvat taloudelliset tekijät, materiaali- ja energiatehokkuus, ym-

päristövastuullisuus ja innovatiivisuus. Hankintakohtaisten kustannusten lisäksi on oleel-

lista hallita myös hankintaan liittyviä välillisiä kustannuksia sekä hankinnan muita vaikutuk-

sia. Hankinnan kokonaisprosessin suunnitelmallisuuteen ja sujuvuuteen tulee kiinnittää 

huomiota samoin kuin hankintojen kustannuksiin ja vaikutuksiin koko HSY:n kannalta.  

 

Hankintaohjeen (2017) yhdeksi hankintaperiaatteeksi on kirjattu pyrkimys hankintojen ko-

konaistaloudellisesti edullisimpaan ja vaikutuksiltaan parhaaseen lopputulokseen. Tämän 

periaatteen mukaisesti hankinnan kilpailuttamisprosessia ohjaavat suunnitelmallisuus, ta-

voitteellisuus ja taloudellisuus. Hankinnan kaikissa vaiheissa valmistelusta sopimuksen 

aikaiseen toimintaan huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, innovatiivisuus, mate-

riaali- ja energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Hankinnat on kilpailutettava, ellei esi-

merkiksi pienhankintoja koskevista määräyksistä löydy muuta perustetta tai kyse ole si-

dosyksikkö-, suorahankinnasta tai muusta poikkeuksesta hankintasäännösten soveltamis-

alasta. Muissakin hankinnoissa on noudatettava hankintalainsäädännön pääperiaatteita, 

jotka ovat tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus. HSY:n tarvitsemat 

tuotteet ja palvelut kilpailutetaan pääosin materiaalipalveluiden hankintapalveluissa, jos 

ennakoidut arvot ylittävät kansallisen tai EU-kynnysarvon. Näillä kilpailutuksilla aikaansaa-

dut keskitetyt hankintasopimukset sitovat kaikkia toimialoja ja tulosalueita. Myös 
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suorahankinnoista tehdyistä päätöksistä on käytävä ilmi, miten HSY:n hankintatoimen ta-

voitteet kuten ympäristöasioiden huomiointi toteutuvat kyseisessä hankinnassa. 

 

8.3.4 hankintaperiaatteet 

HSY:n hankintaperiaatteet (2017) avaavat perusteita ja toimintatapoja käytännönlähei-

semmin, kuin mitä HSY:n hankintaohjeeseen on kirjattu. Hankintaperiaatteisiin on kirjattu 

energiatehokkuudesta, että HSY:n ja TEM:in välinen sopimus edellyttää HSY:tä laatimaan 

ohjeet energiatehokkuuden huomioinnista hankinnoissa sekä ohjeistamaan hankinnoista 

vastaavia henkilöitä niiden käytössä. Periaatteiden mukaisesti energiatehokkuus voidaan 

ottaa huomioon hankinnoissa lisäämällä elinkaarimallin käyttöä perusteena, nostamalla 

esiin määrittelyissä erilaisten ympäristömerkkien määritteitä, huomioimalla kierrätysmate-

riaaleja määrittelyissä sekä vaatimalla toimittajia esittämään käyttämänsä ympäristö- ja 

laatujärjestelmät, mikäli ne liittyvät oleellisesti hankintaan. Soveltuvien kilpailutettavien 

hankintojen yhteydessä pyydetään tarjoajilta selvitys ympäristö- ja laatuasioiden huomioi-

misesta toiminnassaan. Elinkaarimallin avulla määritetään kaikki kustannukset, joita tuot-

teen koko elinkaaren aikana aiheutuu ja joiden perusteella voidaan valita taloudellisin elin-

kaaren aikainen vaihtoehto. HSY hyödyntää tällä hetkellä soveltuvin osin Motivan määrit-

telemiä elinkaarikustannuslaskelmia, erityisesti yleistä mallia ja mallia ajoneuvoille. Uusia 

soveltuvia malleja pyritään etsimään ja ottamaan käyttöön. TEM:n kanssa solmittu ener-

giatehokkuussopimus edellyttää HSY:lta, että on pyrittävä hankkimaan parhaaseen ener-

giatehokkuusluokkaan kuuluvia laitteita seuraavissa laiteryhmissä: IT-ja toimistolaitteet, 

valaistus, sähköiset lisälämmittimet, erityislaitteet, kodinkoneet ja –laitteet (ammattikeittiö-

ohjeistus), ajoneuvot,  kuljetuspalvelut, lämmitys-, ilmastointi- jäähdytys- ja automaatiojär-

jestelmät, sähkömoottorit, pumput ja puhaltimet sekä muut koneet ja laitteet soveltuvin 

osin. (HSY 2017). 

 

8.3.5 Kuljetus- ja työkonepalvelujen sekä urakoissa käytettävän kaluston ympäris-

tökriteerit pääkaupunkiseudulla 

HSY on mukana pääkaupunkiseudun kuntien ja kuntayhtymien kehitysyhteistyössä, jonka 

tavoitteena on vähentää raskaasta kalustosta ja työkoneista aiheutuvia päästöjä, sekä 

muita ympäristövaikutuksia. Tämän yhteistyön tuloksena syntyneet ja vuonna 2018 käyt-

töön otetut kriteerit asettavat mukana oleville toimijoille asiaan yhteisen vähimmäistason 

kriteereille ja tiekartan. Näiden avulla mukana olevien toimijoiden ympäristö- ja ilmastovai-

kutuksia voidaan vähentää seuraavien viiden vuoden aikana. On sovittu, että hankintayk-

siköt ottavat kriteereitä käyttöönsä omien kilpailutuksissaan omien aikataulujensa mukai-

sesti. Tiekartta ei velvoita yksittäisiä hankintayksiköitä käyttämään kriteerejä. Yhteistyön 

tavoitteena tällä hetkellä on, että kaikki siirtyisivät kriteerin käyttöön heille sopivissa 

http://tem.fi/documents/1410877/2795834/Energiatehokkuus+julkisissa+hankinnoissa/1f3d1ad9-f7a9-4169-95a5-6a96414e9a29?utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016&utm_medium=email&utm_campaign=
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/elinkaarikustannuslaskenta_lcc/tyokalut.html
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/ammattikeittiolaitteet?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/ammattikeittiolaitteet?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/lammitysjarjestelmat?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
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kilpailutuksissa. Kehitystyössä ovat olleet mukana HSY:n lisäksi Helsingin kaupunkiympä-

ristön toimiala, rakentamispalvelu Stara, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, Helen, 

sekä Espoon ja Vantaan kaupungit. Yhteistyön piiriin kuuluvat ylläpidon ja infrarakentami-

sen urakoihin sisältyvät kuljetus- ja työkonehankinnat sekä erikseen kilpailutettavat kulje-

tus- ja työkonepalvelut. Näiden hankintojen yhteenlasketun arvon on arvioitu olevan pää-

kaupunkiseudulla yli 150 miljoona euroa vuosittain. Kehitystyön aikana tehtiin markkina-

vuoropuhelua pääkaupunkiseudulla toimivien alan urakoitsijoiden ja yritysten kanssa. 

(HSY 2018). Kuviossa 8 esitetään yhteistyön tuloksena syntynyt ympäristökriteerien tie-

kartta vuosille 2018-2013. 

 

 vuodet 2018-2020 vuodet 2021-2023 SEURANTA 

Kuorma-autot KOV* 2010 tai EURO V 

päästöluokitus 

- lisäpisteitä KOV 2014 / EURO VI 

päästöluokitus 

Työkoneet KOV 2012 / STAGE III B  

- Pois lukien koneluokat PT, TEL ja 

TH 

Vertailuperusteissa voi antaa lisäpis-

teitä EURO VI päästöluokasta. 

 

*KOV=käyttöönottovuosi 

Kuorma-autot KOV 2014 / EURO VI 

päästöluokitus 

  

Työkoneet KOV 2015 / STAGE IV  

- Pois lukien koneluokat PT, TEL ja 

TH   

Käytettyjen kuorma-autojen päästö-

luokkaa voi parantaa myöhemmin 

asennettavilla laitteilla, joiden suoris-

tuskyvystä ja kestävyydestä on riit-

tävä näyttö. 

Tiedot merkittävä kalustoluetteloon. 

Lisäpisteinä esim: 

● xx pistettä yli 20 % uusiutuvaa polt-

toainetta 

● xx pistettä yli 40 % uusiutuvaa   

(Kriteeriä voisi käyttää pilottiluontei-

sesti tietyissä ryhmissä / urakoissa, 

vaatii toimijalta raportoinnin ja tilaa-

jalta raportoinnin seurannan)  

Uusiutuvaa energiaa on: 

• uusiutuva diesel (ei FAME)   

• etanolidiesel (ED95)  

• korkeaseosetanoli (E85)   

• liikennebiokaasu (vähintään 50 % 

biokaasua)  

• uusiutuvalla energialla tuotettu 

sähkö 

Vähintään 30 % käytettävistä polttoai-

neista kuorma-autoissa on uusiutuvia. 

 

Vähintään 10 % käytettävistä polttoai-

neista työkoneissa on uusiutuvia   

 

Lisäksi lisäpisteinä esim. yli 70 % uu-

siutuvaa polttoainetta. 

Toimittajan vakuutus asiasta. 

Pyydettäessä raportointi polttoaineen 

tankkaustiedoista. 

Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidi-

päästöjen osalta palveluntarjoajalta 

edellytetään autokohtaista polttoai-

neenkulutuksen seurannan järjestä-

mistä. Lisäksi urakkakohtainen seu-

ranta.  

  

Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidi-

päästöjen osalta palveluntarjoajalta 

edellytetään autokohtaista polttoai-

neenkulutuksen ja/tai taloudellisen 

ajotavan seurannan järjestämistä.    

  

 

Ympäristöjohtamisjärjestelmä tai – 

ohjelma, seurantaraportti tai muu vas-

taava dokumentaatio, josta polttoai-

neen kulutuksen ja/tai taloudellisen 

ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee.  

  

Todistus seurantajärjestelmän käyt-

töönotosta. 
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Kalustosta, jossa on käytössä ajo-

neuvo/kuljettajakohtainen ajotavan 

seurantajärjestelmä saa lisäpisteitä. 

Kalustosta, jossa on käytössä kuljet-

tajakohtainen ajotavan seurantajärjes-

telmä saa lisäpisteitä. 

Tarjoajalla on sopimuskauden alussa 

toimintasuunnitelma (esim. Trafin vas-

tuullisuusmallin mukainen) raskaan 

kuljetuskaluston energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja ympäristövaikutus-

ten pienentämiseksi sekä rutiinit näi-

den seurannalle ja raportoinnille 

Tarjoaja on liittynyt Trafi:n tieliiken-

teen kuljetusyritysten vastuullisuus-

malliin ja siitä on osoituksena toimin-

tasuunnitelma ja todistus. Tai vaihto-

ehtoisesti tarjoaja lupautuu liittymään 

ensimmäisen sopimusvuoden aikana 

Trafi:n tieliikenteen kuljetusyritysten 

vastuullisuusmalliin.   

  

Lisäksi vertailuperusteissa voi antaa 

lisäpisteitä, kolmannen osapuolen to-

dentama suunnitelma. 

 

Lisäpisteitä polttoainekäyttöisten työ-

koneiden /kaluston korvaamisesta 

sähköisillä. (Jos lataaminen on mah-

dollista työmaalla, voidaan kokeilla 

esimerkiksi tietyissä pilottiurakoissa.) 

Käytössä oleva toimintasuunnitelma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todennettu toimintasuunnitelma. 

 

 

 

Tiedot merkittävä kalustoluetteloon, 

jota seurataan työmaakokouksissa ja 

muutoksista on kerrottava ja hyväksy-

tettävä valvojalla 

Työmaalta poistuttaessa tulee suorit-

taa renkaiden pesu, jos siihen on jär-

jestetty mahdollisuus työmaalla. 

Työmaalta poistuttaessa tulee suorit-

taa renkaiden pesu, jos siihen on jär-

jestetty mahdollisuus työmaalla. 

Toimittajan vakuutus asiasta ja seura-

taan asiaa työmaakokouksissa. 

 

Kuvio 8, ympäristökriteerien tiekartta (HSY 2018) 

 

9 Johtopäätökset 

Energiatehokkuuden parantamisen taustalla olevat yleismaailmalliset muutokset maapal-

lon ilmastossa on tieteellisesti todistettu ja laajalti myös hyväksytty. Asiaa tutkitaan edel-

leen ja aiheesta johtuvat energiatehokkuuden tehostamisen vaatimukset myös julkisissa 

hankinnoissa. Energiatehokkuudesta on olemassa EU tasaista ja kansallista sääntelyä. 

Energiatehokkuusvaatimukset ovat yleisesti tiedossa, mutta niiden vieminen käytäntöön 

on haastavaa. Resurssi- ja energiatehokkuuden vaatimuksen kohdistuessa yhä enene-

vissä määrin myös julkisiin hankintoihin, tulisi näille asioille luoda yhteiset säännöt ja las-

kentatavat hankintayksiköiden ja alalla toimivien yritysten käyttöön. Kun noudatettavat 

standardit ja laskentatavat ovat kaikkien osapuolien tiedossa, ei niiden soveltaminen käyt-

töön ole enää vaikeaa. Tämä vaatisi mielestäni asiaan puuttumista Euroopan unionin ta-

salla lainsäädännön keinoin. 

 

Energiatehokkuuden vaikutusten tunnistaminen vaatii substanssiosaamisen laajentamista 

hankinnan valmisteluvaiheessa, ja niiden seuranta vaatii paljon resursseja myös sopimus-

kaudella, eikä sellaisia resursseja useinkaan ole hankintayksiköissä. Energiatehokkuuden 

vaikutuksia voidaan huomioida hankkimalla tavaroita ja palveluita luotettavilta toimittajilta. 
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Niihin voidaan kiinnittää huomiota hankinnan valmisteluvaiheessa kirjaamalla tarjouspyyn-

töön soveltuvuusvaatimuksia niihin liittyen tai huomioida ne kokonaistaloudellista edulli-

suutta arvioitaessa laadun osuudessa.  

 

Markkinavuoropuhelulla hankintayksiköiden ja yritysten välillä on suuri merkitys hyvien so-

pimusten aikaan saamisessa, josta osoituksena on kuljetus- ja työkonepalvelujen sekä 

urakoissa käytettävän kaluston ympäristökriteerit pääkaupunkiseudulla. Tällaisen markki-

navuoropuhelun tuloksena tulevien kilpailutusten mahdolliset soveltuvuusvaatimukset ja 

laatupisteytysten kriteerit ovat jo etukäteen alan yritysten tiedossa, joten heidän on hel-

pompi laatia tarjouksia tarjouspyyntöihin. Yhdessä muodostetut kriteerit voivat myös aut-

taa yrityksiä niiden ajoneuvo- ja konehankintojen suunnittelussa ja ajoittamisessa. 

 

HSY:n toimintojen ohjeistuksessa energiatehokkuus on huomioitu monessa eri kohdassa. 

HSY seuraa alan kehitystä ja on mukana energiatehokkuuden kehitystyössä. HSY on si-

toutunut keskeisiin alan sopimuksiin. Tietoa energiatehokkuudesta on henkilökunnalle tar-

jolla intranetissä hyvin, mutta se on jonkin verran hajallaan. Energiatehokkuudessa sub-

stanssiosaamisella on keskeinen merkitys myös HSY:ssa tarjouspyyntöjä valmisteltaessa 

ja sopimuskausien aikaisessa toiminnassa. HSY:n hankintaperiaatteissa mainitaan elin-

kaarilaskennan suurimmaksi haasteeksi sen monimutkaisuus. Keskitetyillä hankintapalve-

luilla energiatehokkuus huomioidaan kaikissa kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Tar-

jouspyyntökohtaisesti arvioidaan, onko niiden käyttö kulloinkin relevanttia. 
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Liite 1 HSY:n hankintaohje 

 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä 

HANKINTAOHJE 
 
Vahvistettu HSY:n hallituksessa 22.10.2010 
Toimitusjohtaja hyväksynyt hankintaohjeen päivityksen 16.12.2013 
Hallitus hyväksynyt hankintaohjeen päivityksen 25.9.2015 
Toimitusjohtaja hyväksynyt hankintaohjeen päivityksen 31.1.2017 
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1. Soveltamisala 
 
HSY:n hankinnoissa sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja tätä hankintaohjetta sekä 
HSY:n muita sääntöjä ja ohjeita. Ne ovat luettavissa HSY:n intranetissä (Hessu), säännöt ja ohjeet myös 
HSY:n sähköisessä asiahallintajärjestelmässä (Dynasty). HSY:n johtosäännön mukaan hallitus vahvistaa 
hankintaohjeet ja päättää muista hankinnoissa noudatettavista periaatteista. 
 
Keskeiset säädökset ovat: 
 

• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016 (hankintalaki) 

• Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016 (erityisalojen hankintalaki) 

• HSY:n toimintakäsikirja 
 
Hankintaohjetta täydennetään toimintaohjeilla, joita ylläpidetään HSY:n IMS-toimintajärjestelmässä, Oh-
jeet ovat luettavissa myös Hessussa. 

 
2. Hankintatoiminnan tavoitteet 
 
HSY on haluttu, innovatiivinen yhteistyökumppani, joka myös hankintatoiminnassaan toteuttaa yhteisö- ja 
ympäristövastuullisuutta. 
 
Hankintatoimi on suunnitelmallista ja perustuu HSY:n taloussuunnitelmaan. Hankintojen toteutumista 
seurataan tukipalveluiden johtoryhmässä kuukausittain sekä HSY:n johtoryhmässä talous- ja toimintara-
portoinnin yhteydessä. 
 
Hankintatoiminnan tavoitteena on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaina ja mahdollisimman 
kustannustehokkaasti ja omaa toimintaa edistäen. Hankinnat tukevat HSY:n strategiaa, jossa tasapainot-
tuvat taloudelliset tekijät, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövastuullisuus ja innovatiivisuus. 
HSY:n strategia ja tavoitteet löytyvät Hessusta. 
 
Välittömien hankintakustannusten lisäksi on oleellista hallita myös välillisiä kustannuksia sekä hankinnan 
vaikutuksia. Huomiota on kiinnitettävä suunnitelmallisiin hankintakäytäntöihin ja hankinnan kokonaispro-
sessin sujuvuuteen (valmistelu – kilpailutus – päätöksenteko – tiedotus – sopimus – tilaus – sopimuksen 
valvonta). Tärkeää on tarkastella hankintojen kustannuksia ja vaikutuksia sekä varautumisen näkökulmaa 
koko HSY:n kannalta, ei pelkästään yksittäisen toimialan tai tulosalueen kannalta. 

 
3. Yleiset hankintaperiaatteet 
 
Julkisten hankintojen pääperiaatteita ovat kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön 
kohtelu sekä avoimuus ja suhteellisuus. 
 
HSY:n hankinnat on kilpailutettava, ellei pienhankintaa koskevista määräyksistä muuta johdu tai ellei 
kyse ole sidosyksikköhankinnasta, suorahankinnasta tai muusta poikkeuksesta hankintasäännösten so-
veltamisalasta.  
 
Hankinnoissa pyritään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ja vaikutuksiltaan parhaaseen lopputulok-
seen. Hankinnan kilpailuttamisprosessia ohjaavat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä taloudelli-
suus. Kestävän kehityksen periaatteet, innovatiivisuus, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövaiku-
tukset sekä tilaajan varautumistarpeet otetaan huomioon hankintojen eri vaiheissa (kohteen määrittely – 
tarjoajan soveltuvuusehtojen määrittely – tarjousten arviointikriteerit – sopimusaikainen yhteistyö). 
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Kartoituksen ja analysoinnin kautta haetaan parhaat toimintamallit hankintojen optimoimiseksi keskittä-
mällä tai hajauttamalla. 
 
 
Ellei toisin ole sovittu, kaikkien toimialojen ja tulosalueiden tarvitsemat tuotteet ja palvelut kilpailutetaan 
keskitetysti HSY:n materiaalipalveluissa, jos hankintojen ennakoidut arvot ylittävät kansallisen tai EU-kyn-
nysarvon. Keskitetyt hankintasopimukset sitovat kaikkia toimialoja ja tulosalueita.  
   
Lisäksi HSY toteuttaa kuntateknisiä töitä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. 

 
4. Kynnysarvot 
 

 1.1.2017 
 

1.1.2016 

Hankintalaki Kansallinen kynnysarvo, eu-
roa (ALV 0 %) 

 

EU-kynnysarvo, euroa (ALV 0 
%) 

Tavara- ja palveluhankinnat   60 000    209 000 

Rakennusurakat ja käyttöoi-
keusurakat 

150 000 5 225 000 

Erityisalojen hankintalaki 
 

  

Tavara- ja palveluhankinnat     418 000 

Rakennusurakat ja käyttöoi-
keusurakat 

 5 225 000 

 
EU-kynnysarvot ovat samat koko EU:n alueella. Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava 
huomioon optio- ja pidennysehdot sekä muutoinkin, mitä hankintalainsäädännössä on sanottu. Euroopan 
unionin komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein ja julkaisee tarkistetut kynnys-
arvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee viivytyksettä tarkistetut 
kynnysarvot ja ne ovat saatavissa mm. ministeriön kotisivuilta (www.tem.fi). 

 
5. Hankintamenettelyt 
 
HSY:ssä noudatetaan seuraavia hankintamenettelyjä. Jos hankinta kohdistuu koko HSY:hyn tai vesihuol-
totoimintaan, noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Mikäli hankinta kohdistuu ensisijaisesti muuhun 
kuin vesihuoltotoimintaan, noudatetaan yleistä hankintalakia. 
 

Hankintalain mukainen toiminta (alv 0 %) 
 

 

Tavara- ja palveluhankinnat  

0–3 000 € pientilaus 

3 000–60 000 € hintatiedustelumenettely 

60 000–208 999 €  hankintalain mukainen kansallinen kilpailutus 

>209 000 €  EU-kilpailutus 

Rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat  

0-70 000 €  hintatiedustelumenettely 

70 000–149 999 € kevennetty kilpailutus 

150 000–5 224 999 € hankintalain mukainen kansallinen kilpailutus 

>5 225 000 € EU-kilpailutus 

Erityisalojen hankintalain mukainen toi-
minta (alv 0 %) 

 

Tavara- ja palveluhankinnat  

0–3 000 € pientilaus 

3 000–100 000 € hintatiedustelumenettely 
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100 000–417 999 € kevennetty kilpailutus 

>418 000 €  EU-kilpailutus 
  

Rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat  

0–100 000 €  hintatiedustelumenettely 

100 000–5 224 999 € kevennetty kilpailutus 

>5 225 000 € EU-kilpailutus 

 
 

5.1 Hankintalain mukainen kansallinen kilpailutus ja EU-kilpailutus 
 
Kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintamenettelyt on yksityiskohtai-
sesti kuvattu hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa sekä asetuksessa julkisista hankinnoista. Han-
kintamenettelyn yksityiskohtia ei käsitellä tässä hankintaohjeessa. Jäljempänä hankintamenettelyn eri-
tyiskysymyksissä käsitellään kuitenkin myös kynnysarvon ylittäviä hankintoja. EU-kynnysarvon ylittä-
vässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai 
tarjoaja on saanut päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). 

 
5.2 Kynnysarvot alittavat hankinnat 
 
Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalain hankintamenettelyjä. Erityisalojen 
hankintalain piiriin kuuluvissa hankinnoissa EU-kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta erityisalo-
jen hankintalain eikä myöskään hankintalain hankintamenettelyjä. 
 
Kaikissa hankinnoissa on kuitenkin noudatettava hankintalainsäädännön pääperiaatteita: tasapuolisuutta, 
syrjimättömyyttä ja avoimuutta sekä suhteellisuutta. 

 
Pientilaus 
Tavara tai palvelu hankitaan HSY:n sopimustoimittajalta, mikäli mahdollista. Muussa tapauksessa yksit-
täinen hankinta voidaan tehdä kilpailuttamatta parhaaksi harkitulta toimittajalta, jolloin tilaus tehdään han-
kinta-aloitteella sähköisessä tilausjärjestelmässä. 

 
Hintatiedustelumenettely 
Hankinnasta tehdään tilaus hankinta-aloitteella sähköisessä tilausjärjestelmässä. 
 
HSY:n työntekijä pyytää hankintaan vaikuttavia tietoja (hinta, toimitusaika, ympäristönäkökohdat ym.) 2 – 
5 toimittajalta kirjallisesti tai sähköpostitse. Harkinnan mukaan tietoja voidaan kysyä suullisesti edellyt-
täen, että tiedot kirjataan ylös. Tiedot tehdyistä tiedusteluista kirjataan sähköiseen tilausjärjestelmään/ti-
lauspöytäkirjaan. 

 
Kevennetty kilpailutus 
Hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös. 
 
Hankinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

• Hankintailmoitusta ei tarvitse tehdä. 

• Tarjouspyyntö toimitetaan samanaikaisesti suoraan mahdollisille tarjoajille (suositeltava määrä 
vähintään kolme). 

• Tarjouspyynnössä ilmoitetaan valintaperuste ja käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta 
vertailuperusteet (esim. hinta, laatu, innovatiivisuus, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäris-
tönäkökohdat, kuten hankinnan kohteen ympäristöominaisuuksiin liittyvät vaatimukset, varmuus-
varastointi ym.). Jos valintaperuste on pelkästään hinta, se on perusteltava kevennetyssä kilpai-
lutuksessa. 

• Tarjouspyynnössä on syytä ilmoittaa, ettei kysymyksessä ole hankintalain/erityisalojen hankinta-
lain mukainen kilpailutus. 

• Tarjoukset pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostitse mainittuun määräaikaan mennessä 
HSY:n kirjaamoon tai kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön laatijalle. 

• Rakennusurakkaa ja palveluhankintaa koskevasta tarjouksesta tulee ilmetä, että tarjoaja on hoi-
tanut kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa (verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut, selvitys 
työterveyshuollosta ym.). 
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• Tarjoajien kanssa voidaan tarvittaessa käydä neuvotteluja tarjousten sisällön tai tilaajan vaati-
musten selventämiseksi tai täsmentämiseksi. Esille tulleet tiedot ja täsmennykset on saatettava 
kaikkien tarjoajien tietoon. 

• Hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös. 

• Keskeiset hankinta-asiakirjat viedään Dynastyyn ja arkistoidaan tiedonohjaussuunnitelman mu-
kaisesti. 

 
Kevennettyyn kilpailutukseen osallistuneille on annettava tiedoksi tehty hankintapäätös ja siihen on liitet-
tävä muutoksenhakuohje. Viranhaltijapäätöksestä ei ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen, mutta siitä voi 
tehdä hankintalainsäädännön mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
5.3 Hankintamenettelyn erityiskysymyksiä 
 
Hankinnan arvon määrittäminen 
Kun hankintaa suunnitellaan, pyritään hankinnan kokonaisarvo määrittämään mahdollisimman tarkasti. 
Mikäli hankinnan kokonaisarvo on suunnitteluvaiheessa lähellä kansallisen tai EU-kilpailutuksen kynnys-
arvoa, laaditaan hankintamenettelystä perusteltu muistio, josta ilmenee miten hankinnan ennakoituun ar-
voon on päädytty. Hankintaa ei saa pilkkoa pienempiin osiin kansallisen tai EU-kilpailutuksen välttä-
miseksi. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon optio- ja pidennysehdot sekä muutoinkin, mitä hankin-
talainsäädännössä on sanottu. 

 
Tilaajavastuu 
Yli 7000 euron (ALV 0 %) rakennus- ja palveluhankinnoissa kyseisen sopimuksen seurannasta vas-
tuussa olevan HSY:n työntekijän on tarkistettava ja valvottava sopimuskaudella, että toimittaja täyttää 
kaikki tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Tämä tapahtuu joko pyytämällä toimittajaa lä-
hettämään kopiot kaikista tilaajavastuulain alaisista dokumenteista tai tarkistamalla toimittajan tilanne ti-
laajavastuu.fi -sivustolta vuosittain.  
 
Tilaajavastuun tarkastus- ja valvontavastuu on toimialalla tai tulosalueella.  
 
Hankintasäännösten mukaisten kynnysarvojen ylittävät hankinnat, jotka materiaalipalvelut toteuttaa yh-
teistyössä toimialan tai tulosalueen kanssa, poikkeavat pääsäännöstä siten, että materiaalipalvelut tar-
kastavat tilaajavastuutiedot hankinnan kilpailutuksen yhteydessä sekä ennen hankintasopimuksen allekir-
joittamista. Tällöinkin sopimuskauden valvontavastuu tilaajavastuutiedoista on toimialalla tai tulosalueella. 

 
Sopimustoimittajat 
Hankinnat pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaisin sopimuksin kertaostojen asemasta, 
koska tällöin vähennetään HSY:n hallinnollisia kuluja merkittävästi. Sopimustoimittajat kilpailutetaan 
säännöllisin väliajoin. Materiaalipalvelut ylläpitää sopimustoimittajista rekisteriä Hessussa. Aina ennen 
hankintaa on varmistettava, onko tavara tai palvelu saatavissa sopimustoimittajalta. 

 
Suorahankinta (hankinta ilman kilpailutusta kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa) 
Suorahankintaa käytetään vain lain sallimissa poikkeustapauksissa. 
 
Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa suorahankinnalle on oltava hankintalaissa/erityisalojen hankinta-
laissa mainittu peruste ja hankinnan esittelijä informoi toimitusjohtajaa asiasta etukäteen ennen hankinta-
päätöksen tekemistä. 
 
Suorahankinnassa tilaus tehdään joko ilman tarjouspyyntöä tai hankintapäätös tehdään järjestämättä tar-
jouskilpailua vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. Perusteltu hankintapäätös on aina 
tehtävä ja vietävä viranhaltijapäätös Dynastyyn. Hankintapäätöksessä on oltava kattava selvitys, miksi on 
päädytty suorahankintaan ja miten hankinnan kohteen hinta- ja laatuarviointi on toteutettu sekä miten 
muut HSY:n hankintatoimen tavoitteet (esim. ympäristönäkökohdat) toteutuvat. 

 
Hankinnat, joita ei kilpailuteta 
Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (pientilausta lukuun ottamatta) hankinnan voi tehdä ilman hinta-
tiedustelumenettelyä tai kevennettyä kilpailutusta vain perustellusta syystä. Perustelut (hankinnan koh-
teen hinta- ja laatuarviointi, ympäristönäkökohdat jne.) on kirjattava hankintapäätökseen/sähköiseen ti-
lausjärjestelmään/tilauspöytäkirjaan. 
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Puitejärjestely 
Puitejärjestelyn käytöstä kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on säännökset hankintalaissa/erityisalojen 
hankintalaissa. 
 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan tilaajan ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitel-
lut määrät. 
 
Päätös puitejärjestelystä tehdään puitejärjestelyn kokonaisarvon mukaisin hankintavaltuuksin.  
 
Hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn valittavat toimittajat kilpailutetaan pääsääntöisesti korkeintaan 
neljän vuoden ajaksi. Erityisalojen hankintalain mukaisen puitejärjestelyn kestoa ei ole voimassa ole-
vassa laissa rajoitettu, mutta puitejärjestelyä ei voida erityisaloillakaan tehdä niin pitkäaikaiseksi, että kil-
pailuttamisvelvollisuutta tällaisella järjestelyllä kierretään. 
 
Jos hankintalain mukainen puitejärjestely on tehty vain yhden toimittajan kanssa, voidaan hankinta tehdä 
tilausmenettelyä käyttäen. Tilausmenettelyä voidaan käyttää myös usean toimittajan kanssa tehdyssä 
puitejärjestelyssä, jos puitejärjestelyn kaikista ehdoista on sopimuksessa sovittu. Tilausmenettelyllä tar-
koitetaan allekirjoituksella hyväksyttyä kirjallista tilausta tai sähköistä tilausjärjestelmää käytettäessä jär-
jestelmään tehtyä hyväksyttyä tilausta.  
 
Jos puitejärjestelyä kilpailutettaessa osa sopimusehdoista, kuten esimerkiksi hinta, on jätetty auki, on 
usean toimittajan kanssa tehdyssä puitejärjestelyssä tehtävä tässä vaiheessa vielä hankintalain mukainen 
ns. minikilpailutus puitejärjestelyssä mukana olevien, kyseiseen hankintaan soveltuvien toimittajien kes-
ken.  
 
Myös erityisalojen hankintalain mukaista puitejärjestelyä kilpailutettaessa on suositeltavaa määrittää toi-
mittajille jonkinlainen etusijajärjestys jo puitejärjestelyä kilpailutettaessa. Erityisalojen hankintalain mukai-
sessa puitejärjestelyssä voidaan kuitenkin käyttää tilausmenettelyä, toimittajien määrästä tai sopimuseh-
doista riippumatta, jos puitejärjestelyn perustamista koskevassa hankintapäätöksessä ei ole määritetty 
puitesopimustoimittajille erityistä etusijajärjestystä tai hankintapäätöksessä ei ole muutoin rajoitettu suo-
raa tilausmenettelyä.  
 

Lisä- ja muutostyöt 
HSY:n rakennusurakoita koskevat hankintapäätökset on kuvattu hankintaohjeen liitteessä. Näitä ohjeita 
käytetään soveltuvin osin myös muissa hankintasopimuksissa mahdollisten sopimuskauden aikaisten 
muutosten käsittelyssä. 
 

Tarjoajien valinta 
Toimitusjohtaja, toimiala- tai tulosaluejohtaja tekee tarvittaessa erillisen päätöksen tarjoajien valinnasta 
rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja muissa 
vastaavissa useampivaiheisissa hankintamenettelyissä.  
 
Hankintamenettelyn keskeyttäminen 
Toimitusjohtaja, toimiala- tai tulosaluejohtaja voi keskeyttää päätöksellään hankintamenettelyn hankinta-
säännösten sallimissa tilanteissa. 
 
Hankintaoikaisu 
Hankintapäätöksen toimivaltaisesti tehnyt HSY:n päätöksentekijä on oikeutettu päättämään hankinta-
säännösten mukaisesta hankintaoikaisusta. Päätösehdotus tulee tarkistaa ennen sen tekemistä hankinta-
lakimieheltä. 

 
6. Hankintavaltuudet 
 
HSY:n hallitus vahvistaa johtosäännön mukaisesti viranhaltijoiden hankintarajat ja muut hankintojen suo-
rittamista koskevat valtuudet. Toimiala- tai tulosaluejohtaja voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaisil-
leen viranhaltijoille tai toimihenkilöille. Toimialat ja tulosalueet huolehtivat siitä, että Hessussa on ajan ta-
salla oleva päätös hankintavaltuuksista. 
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Materiaalipalvelut kokoaa sähköisestä tilausjärjestelmästä delegointipäätösten perusteella tehdyt hankin-
tapäätökset, pientilaus- ja hintatiedustelumenettelyllä tehdyt tilaukset sekä puitesopimusten perusteella 
tehdyt tilaukset henkilöittäin luetteloksi/tilauspöytäkirjaksi, jonka toimialan tai tulosalueen johtaja määrä-
välein hyväksyy. Päätös ja sen liitteenä oleva luettelo/tilauspöytäkirja ovat luettavissa Dynastyssa. 
 
Hankintapäällikkö allekirjoittaa materiaalipalvelujen kautta toteutettavat tarjouspyynnöt sen jälkeen, kun 
toimialan tai tulosalueen edustajat ovat sen hyväksyneet. 
 
Hankintamenettelyn erityiskysymyksiin liittyvät hankintavaltuudet on esitetty tämän ohjeen kohdassa 5.3.   
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7. Sopimuksen tekeminen 
 
Hankintasopimuksessa määritellään sopimuksen sisältö, kesto, optiot ja muut ehdot.  
 
Jollei toisin ole sovittu, hankintalakien kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa materiaalipalvelut tekee kir-
jallisen hankintasopimuksen yhteistyössä toimialan tai tulosalueen edustajan kanssa. Materiaalipalvelut 
vie allekirjoitetun sopimuksen Dynastyn sopimushallintaan.  
 
Hankintalakien kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa tehdään kirjallinen sopimus tarvittaessa ja sopi-
mus viedään Dynastyn sopimushallintaan. Toimialat ja tulosalueet vastaavat sellaisten omien kilpailutus-
tensa sopimusasiakirjojen tekemisestä ja viemisestä Dynastyn sopimushallintaan, jos sopimukset eivät 
tämän hankintaohjeen mukaan tai muutoin erikseen sovitusti kuulu materiaalipalveluiden vastuulle. 
 
Erityisalojen hankintasäännöksiä sovellettaessa ja kun hankinnan arvo ylittää 100 000 euroa, on suositel-
tavaa tehdä kirjallinen sopimus tai muutoin kirjallisesti ja tarkasti dokumentoida, mikä on hankinnan 
kohde ja millä ehdoilla se toimitetaan. 

 
8. Hankinta-asiakirjat 
 
Kaikkiin kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä kevennetyllä kilpailutuksella tehtyihin 
hankintoihin liittyvät keskeiset asiakirjat materiaalipalvelut vie Dynastyyn. Muutoin toimialat ja tulosalueet 
vastaavat omien kilpailutustensa hankinta-asiakirjojen asianmukaisesta dokumentoinnista ja arkistoin-
nista. 
 
Hankinnan kohteeseen ja sen käyttöolosuhteisiin oleellisesti liittyvät käyttö- ja huolto-ohjeet on vaadittava 
riittävässä laajuudessa jo tarjouspyynnössä/tilauksessa (vähintään suomeksi ja työturvallisuuden edellyt-
täessä muillakin kielillä). 

 
9. Hankinta-asiakirjojen julkisuus 
 
Hankintoja koskevien asiakirjojen julkisuus riippuu hankinta-asian käsittelyvaiheesta. Asiakirjojen julki-
suuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki). 
 
Kesken olevaa hankintamenettelyä koskevat asiakirjat ja tiedot eivät pääsääntöisesti ole julkisia muille 
kuin asiaa käsitteleville. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi asiakirjaksi, kun se on allekirjoitettu tai vastaavalla 
tavalla varmennettu esimerkiksi sähköisellä allekirjoituksella. Hankintapäätös liitteineen on julkinen pää-
töksen allekirjoituksen jälkeen ja muut hankinta-asiakirjat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjous-
kilpailuun osallistuneella on kuitenkin oikeus saada tieto muiden tarjouksien asianosaisjulkisista osista jo 
hankintapäätöksen jälkeen. Hankintasopimus tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. 
 
Tarjoajan on selkeästi ilmoitettava joko erillisellä liitteellä tai muutoin selkeästi, mikäli osa tarjouksesta 
sisältää julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi liikesalaisuuksia. HSY harkitsee, 
ovatko luottamukselliseksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 
 
Jos, tarjouskilpailuun osallistunut toimittaja tai muu HSY:n ulkopuolinen taho pyytää tietoja hankinta-asia-
kirjoista, on aina syytä ensin varmistaa julkisuuslain soveltaminen kyseisiin asiakirjoihin hankintalakimie-
heltä tai vaihtoehtoisesti toimialan lakimieheltä. 
 
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta koskevan päätöksen tekee tarvittaessa HSY:n toimitusjohtaja, hallinto-
johtaja tai toimitusjohtajan erillisellä päätöksellä määritetty HSY:n viranhaltija. 

 
10. Neuvonta 
 



49 

 

 

HSY:n hankintaneuvontaa antavat ja hankintaohjeen soveltamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat mate-
riaalipalveluiden hankinta-asiantuntijat. 
 
 

11. Ohjeen päivittäminen 
 
Tämän ohjeen vähäistä laajemmat päivitykset hyväksyy HSY:n hallitus. 
 
HSY:n toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus hyväksyä tähän ohjeeseen hankintasäännösten, tilaajavas-
tuulain ja muun lainsäädännön vaatimia päivityksiä sekä muita merkitykseltään vähäisiä päivityksiä. 
 
Lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia tulee kuitenkin aina noudattaa ilman erillistä päätöstäkin. Kun 
esimerkiksi Euroopan unionin komissio on vahvistanut uudet kynnysarvot, noudatetaan niitä vanhojen 
kynnysarvojen sijaan ilman erillistä päätöstä. Vastaavasti kansallisten hankintasäännösten muutoksia 
(esim. kynnysarvojen muutokset) tulee noudattaa ilman erillistä päätöstä.  
 
Tieto tehdyistä muutoksista kirjataan ohjeen alkuun. Voimassaoleva hankintaohje on luettavissa Hes-
sussa. 
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Liite: RAKENNUSURAKOITA KOSKEVAT HANKIN-
TAPÄÄTÖKSET 
 

Tässä liitteessä annetaan ohjeita HSY:n rakennusurakoita koskevan hankintapäätök-

sen sisällöstä. Ohje koskee sekä hallituksen päätöksiä että viranhaltijapäätöksiä. Oh-

jeessa käsitellään myös menettelyjä urakoiden lisä- ja muutostöissä sekä hankinta-

asian julkisuutta päätösprosessin eri vaiheissa. 

1. Hankintamenettelyt HSY:n rakennusurakoissa 
 

HSY:n rakennusurakoissa noudatettavat hankinta- ja päätöksentekomenettelyt on 

kuvattu HSY:n hankintaohjeessa ja tässä liitteessä. HSY:n rakennusurakoissa käy-

tetään hankintamenettelynä yleensä joko hankintalainsäädännön tarkoittamaa 

avointa menettelyä tai rajoitettua menettelyä. Näitä menettelyjä käytetään myös 

niissä kynnysarvot alittavissa urakoissa, jotka HSY:n hankintaohjeen mukaan on 

kilpailutettava. Joissakin tapauksissa on tarkoituksenmukaista käyttää myös muita 

hankintalainsäädännön mahdollistamia hankintamenettelyjä, joita ovat neuvottelu-

menettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely. 

 

  Avoin menettely 
 

Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpai-

luun. Se on menettelytapana yksinkertaisin ja saattaa aikaansaada paljon tarjouk-

sia. 

 
 

 
Hankinta- 
ilmoitus 
 
 
 
Tarjouspyynnön  
laatiminen ja 
lähetys 
 
 
 
 
Tarjoukset 
 
 
 
 
Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten  Päätös* 
tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi  vertailuun hyväksytyistä 
 
 

*Päätös tehdään varsinaisen 
hankintapäätöksen yhteydessä  

 
Mahdolliset tarkennukset ja   
tarjousten vertailu    Hankintapäätös     Tiedoksianto 
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Rajoitettu menettely 
 

Rajoitetussa menettelyssä tarjoajat valitaan osallistumisilmoituksen perusteella. Menettelyn 
etuna ovat rajoitettu tarjoajien määrä ja parhaat tarjoajat. 

 
 

Hankinta- 
ilmoitus 
 
 
 
Osallistumis- 
hakemus 
 
 
 
Tarjoajien  Mahdollisuus erilliseen hankintapäätökseen 
soveltuvuuden   ja sen tiedoksiantoon tarjouspyynnön 
arviointi  saajista 
 
 

 
Tarjouspyynnön 
lähettäminen 
 
 
 
 
Tarjoukset 
 
 
 
 
Tarjouspyynnön  Päätös  
mukaisuuden  vertailuun  
tarkistaminen  
 

 
 
 
Mahdolliset  
tarkennukset ja  Hankintapäätös Tiedoksianto 
tarjousten vertailu 
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2. Päätöksen sisältö – HSY:n päätösmalli 
 

 
 

Hankintapäätös sisältää samat asiakohdat riippumatta siitä, onko kyseessä 
hallituksen päätös vai viranhaltijapäätös. 

 
Asiat esitetään päätöksessä, päätöksen perusteluissa tai liitteissä seuraavan 

mallin mukaan.  

 
Otsikko 

 

- hankinnan kohde (kilpailutus/suorahankinta) 

 
Päätös 

 

- hankinnan kohde 

- hylkääminen ja tarjouskilpailusta sulkeminen 

- toimittaja 

- kokonaishinta alv 0 %, ei verollista hintaa 

- valtuutus lisätöihin ja sopimuksen allekirjoittamiseen (tarvittaessa) 

 
Päätöksen perustelut (hallituksen päätöksissä tulee kuitenkin huomioida, että pää-
töksen perustelut esitetään aina erillisessä liitteessä). 

 

- kokonaisuus, johon hankinta liittyy 

- hankinnan kuvaus 

- hankintamenettely, esimerkiksi 

• hankintalain mukainen avoin menettely/rajoitettu menettely 

• erityisalojen hankintalain mukainen kynnysarvon alittava 
hankinta 

- hankinnan kulku, hankintamenettelystä riippuen mm. seuraavia 

asioita (tarvittaessa liitteeksi) 

• hankintailmoituksen päivämäärä 

• monelleko tarjouspyyntö lähetettiin 

• montako tarjousta saatiin määräajassa päätösperuste (hal-
vin hinta/kokonaistaloudellinen edullisuus) 

• aika, jonka kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä (mah-
dollinen odotusaika EU kynnysarvon ylittävässä hankin-
nassa) 

• "Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai 
hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi:" 

- rahoituspuite 
• esim. "Urakka sisältyy vesihuollon/jätehuollon toimialan in-

vestointiohjelman kohtaan xx." 

 
Liitteet 
   

- tarjousten vertailu: pisteytys ja pisteytyksen perusteet 

- muutoksenhakuohjeet 
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3. Lisä- ja muutostyöt urakoissa – menettely 
HSY:ssä 

 

 
 

Lisä- ja muutostöistä ei tarvitse tehdä erillistä päätöstä, jos alkuperäisessä hankin-

tapäätöksessä annetaan valtuutus lisä- ja muutostöihin. Tämän ohjeen menettelyä 

noudatetaan sekä hallituksen päätöksissä että viranhaltijapäätöksissä. 

 
Valtuutus lisä- ja muutostöihin annetaan käyttäen seuraavaa esitystapaa: 

 
Hallitus tai viranhaltija "oikeuttaa toimialajohtajan/muun viran-

haltijan tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä lisä- ja 

muutostöistä hankintavaltuuksiensa puitteissa". 

 
Lisä- ja muutostöiden euromääriä ei laiteta päätökseen. Toimialajohtajan tekemät 

delegointipäätökset ovat voimassa. 

 
Hankintavaltuuksia tarkastellaan urakkakohtaisesti. 

 
HSY:n menettely kaikissa urakoissa on, että mikäli lisä- ja muutostöiden arvo on 
suuruudeltaan 30 % tai enemmän yli alkuperäisen hankinnan arvon, urakasta vas-
tuullinen laatii ylitystarpeesta erillisen selvityksen. Selvityksen hyväksyy henkilö, 
jonka päätösvalta on seuraavana projektivastaavan päätösvallan jälkeen ja, jonka 
hankintavaltuuksien puitteeseen ylitys sopii. 

 
Lisä- ja muutostöiden arvo ei saa olla niin suuri, että urakan kokonaishinta (alku-

peräinen hankintapäätös ja lisä- ja muutostyöt yhteensä) ylittää alkuperäisen han-

kintapäätöksen tehneen viranhaltijan hankintavaltuudet. 

 
Urakasta vastuullinen pitää kirjaa lisä- ja muutostöistä. 

 
Lisä- ja muutostöistä sovitaan tekemällä lisätilaus. Uutta hankintapäätöstä ei tarvita. 
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4. Hankinta-asian julkisuus päätösprosessin eri vai-
heissa 

 
Hankinta-asiakirjat eivät ole julkisia ennen päätöksentekoa. Hallituksen päätettä-

väksi kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan asiakirjojen jakelussa seuraavia peri-

aatteita: 

  Ennen päätöksentekoa 
 

Hallituksen esityslistalle nettiin 
 

- lyhennetty esityslistateksti (katso 2. Päätöksen sisältö – HSY:n päätös-
malli) 

- kokonaisuus, johon hankinta liittyy 

- rahoituspuite: esim. "Urakka sisältyy vesihuollon/jätehuollon toi-
mialan investointiohjelman kohtaan xx ." 

- päätösesitys 

- "Päätösesitys tehdään kokouksessa" 
- ei liitteitä 

 
Hallituksen jäsenille, maininnalla "Ei julkisuuteen. Julkisuuslain 6 § :n perusteella 

hankinta asiakirjat eivät ole julkisia ennen päätöksentekoa." 

 

- lyhennetty esityslistateksti  
- päätösesitys 
- hankinnan selvitys 
- vertailutaulukko nimineen 

 
Hallituksen kokouksessa nähtävänä 

 
- kaikki tarjousasiakirjat 

 
 

  Päätöksenteon jälkeen 
 

Hallituksen päätös nettiin 
 

- päätös ja esityslistateksti kokonaisuudessaan 
- ei liitteitä 

 
Kilpailuun osallistuneille 

 
- hallituksen päätös ja esityslistateksti, vertailutaulukko nimineen 
 

Nähtävänä kirjaamossa 
 

- kaikki asiakirjat 
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 

Helsinki Region Environmental Services Authority 

 
 
   

Liite 2 HSY:n hankintaperiaatteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Perusteita HSY:n hankintojen takana 
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Käytännön hankinta 
Tässä luvussa keskitytään avaamaan HSY:n tapoja toimia käytännönläheisemmin kuin mitä HSY:n hankinta-

ohjeeseen on kirjattu.  

Mitä hankintalakia noudattaa? 

HSY on linjannut, että mikäli kilpailutettava hankinta koskettaa koko HSY:tä tai ensisijaisesti vesihuoltoa, 

noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Muussa tapauksessa noudatetaan hankintalakia. HSY:n hankinta-

ohje antaa HSY:n omat tarkennukset lakien soveltamisesta. 

Energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa 

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa vaativan prosessin tekemistä tehokkaasti, vähemmällä energi-

alla kuin aikaisemmin. HSY:n ja Teollisuus- ja elinkeinoministeriön (TEM) allekirjoittama sopimus edellyttää 

HSY:tä laatimaan ohjeet energiatehokkuuden huomioinnista hankinnoissa sekä ohjeistamaan hankinnoista 

vastaavat henkilöt niiden ohjeiden käyttöön. 

Energiatehokkuus voidaan ottaa huomioon muun muassa lisäämällä elinkaarimallin käyttöä hankintojen pe-

rusteena, nostamalla esiin hankintamäärittelyissä erilaisten ympäristömerkkien esittämiä määritteitä, hyödyn-

tämällä kierrätysmateriaalien huomiointia hankinnan määrittelyissä sekä vaatimalla toimittajia esittämään 

käyttämänsä ympäristö- ja laatujärjestelmät, mikäli ne liittyvät oleellisesti hankintaan. TEM edellyttää, että 

julkisten hankintayksiköiden on pyrittävä hankkimaan vain parhaaseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 

laitteita seuraavissa laiteryhmissä: 

• IT- ja muut toimistolaitteet – HSY pyrkii hankkimaan nämä hyödyntäen KL Kuntahankintojen kilpailu-

tuksia, joissa TEM:n määrittelyt otetaan huomioon 

• Valaistus - http://www.motiva.fi/files/9709/Motiva_hankintaohje_valaistus_A5_2014_final.pdf 

http://www.lampputieto.fi/  

• Sähköiset lisälämmittimet 

• Erityislaitteet 

• Kodinkoneet ja –laitteet - ammattikeittiöohjeistus 

• Ajoneuvot 

• Kuljetuspalvelut - http://www.motiva.fi/files/8737/Motiva_kuljetuspalvelut_esite_2014.pdf  

• Lämmitys-, ilmastointi- jäähdytys- ja automaatiojärjestelmät 

• Sähkömoottorit, pumput ja puhaltimet - http://www.motiva.fi/files/5342/Energiatehokkaat_sahkomoot-

torit.pdf    http://www.motiva.fi/files/5343/Energiatehokkaat_pumput.pdf http://www.motiva.fi/fi-

les/4182/Energiatehokkaat_paineilmaa_kayttavat_laitteet.pdf  

• Muut koneet ja laitteet soveltuvin osin 

Elinkaarimallin avulla määritetään elinkaarikustannukset, jotka tarkoittavat kaikkia kustannuksia, joita tuot-

teen koko elinkaaren aikana aiheutuu. Laskemalla elinkaarikustannukset hankkija voi valita vaihtoehdon, 

joka on koko elinkaaren kannalta tarkasteltuna taloudellisin. Energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta 

voidaan arvioida esimerkiksi takaisinmaksuajan, nettokykyarvon ja sisäisen korkokannan perusteella. Haas-

teena elinkaarilaskennassa on sen monimutkaisuus. HSY hyödyntää soveltuvin osin esimerkiksi Motivan jo 

http://tem.fi/documents/1410877/2795834/Energiatehokkuus+julkisissa+hankinnoissa/1f3d1ad9-f7a9-4169-95a5-6a96414e9a29?utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016&utm_medium=email&utm_campaign=
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/it-_ja_toimistolaitteet
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/valaistus?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motiva.fi/files/9709/Motiva_hankintaohje_valaistus_A5_2014_final.pdf
http://www.lampputieto.fi/
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/ammattikeittiolaitteet?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/henkilo-_ja_pakettiajoneuvot?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motiva.fi/files/8737/Motiva_kuljetuspalvelut_esite_2014.pdf
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/lammitysjarjestelmat?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Ty%C3%B6kaluja+kiinteist%C3%B6toimen+hankintoihin+-+Motivan+hankintapalvelun+uutiskirje+5%2F2016
http://www.motiva.fi/files/5342/Energiatehokkaat_sahkomoottorit.pdf
http://www.motiva.fi/files/5342/Energiatehokkaat_sahkomoottorit.pdf
http://www.motiva.fi/files/5343/Energiatehokkaat_pumput.pdf
http://www.motiva.fi/files/4182/Energiatehokkaat_paineilmaa_kayttavat_laitteet.pdf
http://www.motiva.fi/files/4182/Energiatehokkaat_paineilmaa_kayttavat_laitteet.pdf
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määrittelemiä elinkaarikustannuslaskelmia, erityisesti yleistä mallia ja mallia ajoneuvoille. Muita sopivia las-

kelmia etsitään eri lähteistä ja täydennetään tähän dokumenttiin. 

Materiaalivirtojen osalta tarjouspyynnössä sitoutetaan toimittaja toimittamaan vuosiraporttinsa HSY:n osta-

mien tuotteiden osalta. Vastaava tavoite kirjataan tarvittaessa sopimukseen ja substanssi seuraa sen toteu-

tumista. 

Innovatiivisuus HSY:n hankinnoissa 

Innovaatiolla tarkoitetaan uutuusarvoa sisältävää tietoa, toimintatapaa, tuotetta, palvelua tai muuta uutta yh-

distelmää, esimerkiksi hankintaa. Useimmiten nähdään, että tällaisen uuden luomisen on lisäksi sisällettävä 

taloudellista ja kaupallista arvoa, joka voidaan toteuttaa uuden organisaation avulla (Hornaday, 

1992).  TEM:n mukaan innovatiivisia julkisia hankintoja ovat muun muassa innovatiivisten tuotteiden ja pal-

velujen hankinta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevat ns. esikaupalliset hankinnat sekä toimen-

piteet, joilla yksityisiä hankintoja kehitetään innovaatiomyönteisemmiksi. 

Innovatiivisuus lähtee HSY:n keskitetyn hankinnan sisäisten asiakkaiden eli substanssin tarpeista. Materiaa-

lipalvelut eivät tee hankinnasta innovatiivista. Hankinnan rooli nousee esiin kilpailutusmenetelmien valin-

nassa ja hankintaprosessin tukemisessa. Innovatiivisen hankinnan ei tarvitse olla globaalisti uutta. Riittää, 

että hankinta on Suomessa tai HSY:n mittakaavassa jotain uutta; vaikka itse idea on lainattu jostain muualta 

tai otettu toisaalla jo käyttöön. Jotta HSY:n innovatiivisten hankintojen määrä kasvaa, on substanssin kehitet-

tävä omia prosessejaan ja toimintamallejaan aikaisemmasta poikkeavalla tavalla ja oltava sitoutunut tähän 

kehitystyöhön ja uuden tuotteen tai palvelun tulemiseen osaksi toimintaa. Tätä muutosprosessia tukevat 

hankinnat ovat sitten osa innovatiivisia hankintoja. 

Mikäli HSY haluaa hankkia täysin uutta tuotetta tai palvelua, on siihen suositusten mukaan varattava aikaa 3 

-5 vuotta. Lisäksi substanssin avainhenkilöiden on sitouduttava hankkeeseen. Toimintamalli vaatii tiivistä 

markkinavuoropuhelua eri toimittajien kanssa toimivien ja haluttujen ratkaisujen löytämiseksi. Mikäli tämä 

vaihe katsotaan tutkimus- ja tuotekehitykseksi, se ei varsinaisesti ole vielä hankintapalveluiden asia, mutta 

heti, kun tämän jälkeen kilpailutetaan tuotekehitetty tuote tai palvelu ja hankinnan arvo ylittää kynnysarvon, 

on hankintapalvelut mukana kilpailutuksessa. 

Mikäli hankinta on uusi vain HSY:llä tai Suomessa, menettely on pääosin sama kuin edellä on kuvattu, mutta 

ajanjakso on lyhyempi, koska toteutuksesta on jo käytännön kokemusta muualla. 

Hankintapalvelut pyrkivät omalta osaltaan soveltamaan hankintalakia aikaisempaa monipuolisemmin ja luo-

maan hankinta-asiakirjoihin innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä substanssin ja toimittajien kanssa. 

Sosiaalinen vastuu HSY:n hankinnoissa 

Euroopan komission määritelmän mukaan sosiaalinen vastuu on käsite, jolla yritys, eli meillä HSY, liittää yh-

teiskunnallisten ja ympäristöasioiden huolenpidon liiketoimintaansa ja kanssakäymiseensä sidosryhmiensä 

kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta. TEM:n mukaan sosiaaliset kriteerit voivat liittyä esimerkiksi työllisyys-

mahdollisuuksien luomiseen, työolojen tasa-arvoisuuteen ja turvallisuuteen, sosiaalisen yhdenvertaisuuden 

tukemiseen, eettiseen kauppaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.  

Sosiaalinen vastuu voidaan soveltuvin osin ottaa mukaan hankintaan. Sosiaalisten kriteerien käyttö ei kuiten-

kaan saa olla kohtuuton; hankinnan arvon tulisi olla vähintään 200 000 €, jos sosiaalisia kriteerejä halutaan 

soveltaa. HSY tekee yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa. 

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/elinkaarikustannuslaskenta_lcc/tyokalut.html
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/sosiaalinen_vastuu
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80010/3_2017_Opas_Sosiaalisesti_vastuulliset_hankinnat_31052017_WEB.pdf?sequence=1
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Ympäristövastuu HSY:n hankinnoissa 

Yksi HSY:n strategisista päämääristä on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhdessä pääkaupunki-

seudun kuntien kanssa. Tämä edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä, tavoitteellisuutta ja käytäntöjä, 

jotka ylittävät lainsäädännön vaatimukset myös hankinnoissa.  

HSY käyttää soveltuvin osin ympäristöystävällisiä ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja. Elinkaarimalli 

on oleellinen osa ympäristövastuun huomioinnissa hankinnoissa. Toimittajilta vaaditaan ympäristösertifikaa-

tin tai vastaavan olemassaolo, mikäli se liittyy oleellisella tavalla hankittavaan tuotteeseen tai palveluun. Toi-

mittajaa pyydetään toimittamaan vuosittain ympäristöraportti. Ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta voi-

daan hyödyntää lähialueiden tuotteiden ja palveluiden hankinnalla hankintasäännösten rajoissa. Toimittajilta 

edellytetään tavarantoimitusten saaminen kerralla kuntoon, jotta vältytään turhilta ajokilometreiltä. 

Työkoneiden hankinnan päivitetyt ohjeet: http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tyokoneet  

 

Tilaajavastuu HSY:n hankinnoissa 

Syyskuussa 2015 astui voimaan päivitetty tilaajavastuulaki. Laki velvoittaa palvelun tarjoajaa huolehtimaan 

tilaajavastuulain piiriin kuuluvat velvollisuudet ja tilaajan on seurattava koko sopimuskauden, että velvoitteet 

ovat voimassa. HSY:n on palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa seurattava vuosittain koko sopimuskau-

den, että tilaajavastuun piiriin kuuluvat asiat ovat toimittajalla kunnossa. Näitä velvoitteita on: 

• Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

• Yritys on merkitty työnantajarekisteriin. 

• Yritys on merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin. 

• Yritys on maksanut verot. 

• Yritys on ottanut eläkevakuutukset. 

• Yritys noudattaa sovellettavaa työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja. 

• Yritys on hoitanut työterveyshuollon. 

Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. 

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/  

HSY:n hankinnoissa hankintapalvelut tarkistavat hoitamiensa kilpailutusten tilaajavastuuasiat silloin, kun tar-

joukset tulevat sisään ja toisen kerran, kun hankintasopimus allekirjoitetaan. Sen jälkeen tilaajavastuuasioi-

den seuraaminen siirtyy sopimusta hyödyntävään yksikköön. Hankintapalveluiden ulkopuolisten hankintojen 

(pääsääntöisesti kynnysarvot alittavat hankinnat sekä jätehuollon kuljetuspalveluiden hankinnat ja investoin-

nit) osalta tilaajavastuu on tilaavalla yksiköllä alusta asti. Huomaa, että HSY soveltaa tilaajavastuulakia han-

kintaohjeessaan annettua lakia tiukemmin eli kynnysarvo tilaajavastuiden tarkastamiselle on 7000 eurosta 

ylöspäin oleville hankinnoille. 

HSY:n tunnukset tilaajavastuu.fi-sivustolle saa pyydettäessä hankintapäälliköltä. 

Hankinta-aloitteeseen perustuvan hankinnan perusteet 

HSY:n hankinta-aloitteessa sallitaan Jeeves-järjestelmässä hankinta seuraavin perustein: 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tyokoneet
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
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Hankinta on poikkeuksellisen kiireinen: Vaikka kuinka pyritään suunnittelemaan kilpailutukset etukäteen 
ja hyvissä ajoin, tulee eteen tilanteita, jolloin ei ehdi eikä voi noudattaa julkisen hankinnan ohjeistusta, vaan 
on tärkeää saada tietty osa tai laite jostakin mahdollisimman nopeasti. 

Hankittavaa ei ole muualta saatavissa: Tätä tulee käyttää silloin, kun hankintaa ei todellakaan ole muualta 
saatavissa. Usein tietyn laitteen varaosat tai huolto voivat olla sellaisia hankintoja, ettei niitä saa muualta 
kuin laitteen valmistajalta, maahantuojalta tai laillistetulta huollolta. Muut HSY:n tarvitsemat tuotteet tai palve-
lut ovat harvoin sellaisia, ettei niitä muualta saisi. 

Hinta tiedetään aikaisemman kilpailutuksen perusteella: Kun tarvittava tuote tai palvelu on kilpailutettu 
noin vuoden sisällä ja pyydetty tarjous vastaa pääosin kilpailutuksen kautta saatua hintaa, voidaan hankinta-
aloitteessa käyttää perusteluna tätä kohtaa. Selityskentässä on hyvä mainita, milloin asia on aikaisemmin 
kilpailutettu. 

Kilpailutettu: selkeä ja yksinkertainen termi. Se kertoo, että Jeevesin kautta tilattu tuote tai palvelu on ta-
valla tai toisella kilpailutettu HSY:n hankintaohjeen mukaisesti. Hankinta-aloitteeseen on hyvä liittää mukaan 
kysytyt tarjoukset tai niistä tehty yhteenveto. 

Lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta: Joissakin tapauksissa tämä on hyvä vaihtoehto, kun on kilpailutettu 
toimittaja aikaisemmin ja nyt tarvitaan vastaavaa tuotetta tai palvelua lisää samaan projektiin tai käyttötarkoi-
tukseen. 

Poikkeuksellisen edullinen lyhytaikainen tarjous: Joskus loppuunmyynnistä tai mallin poistuessa markki-
noilta vanhentuneena voi saada hyvän diilin edulliseen hintaan. Silloin tämä selite on hyvä. 

Tarjouskilpailun kustannukset hyötyä suuremmat: Tarjouskilpailu vie aina aikaa ja aika on rahaa. Jos 
tietää, mistä halutun tuotteen tai palvelun saa ja hinta on alle kolme tuhatta euroa, ei tarvitse tehdä hinta-
tiedustelua. 

Tavara tai työ tutkimusta, kokeilua tms. varten: Tämän kohdan voi valita, jos hankittavaa tavaraa tai työtä 
käytetään tutkimukseen, kokeiluun, innovaatioon tai vastaavaan. 

Tekniset syyt vaativat määrätynlaisen tavaran hankintaa: Tämä on hyvin samanlainen termi kuin "Han-
kittavaa ei ole muualta saatavissa". Tässä hankinnan perustelu on sidottu vielä enemmän tavaraan ja koh-
teen teknisyyteen. 

Hankinnan aikataulutus 

Materiaalipalvelut päivittää hankintojen aikataulutuksen yhteenvetotaulukot kuukausittain Hessuun. Hes-

sussa olevat taulukot antavat juuri sen hetken kuvan käynnissä olevista kilpailutuksista ja voimassa olevista 

sopimuksista jaoteltuina sisäisiin asiakkuuksiin toimi- ja tulosalueittain. Oman vastuualueen hankintataulukon 

saa pyydettäessä Excel-muodossa hankintapäälliköltä. 

Hankintapalveluiden on helppo olla pro-aktiivinen ja ajoissa yhteydessä sisäiseen asiakkaaseen, substans-

siin, kun tavara- tai palveluhankinta toistuu säännöllisin väliajoin hankintasopimuskausien rytmittämänä. Ker-

taluonteiset tai täysin uudet hankintakokonaisuudet ovat sellaisia hankintoja, joista on hyvä tiedottaa hankin-

tapalveluita, heti, kun siitä on ajatus substanssilla. Silloin hankintapalvelut voivat varautua markkinavuoropu-

heluun ja kattavaan esivalmisteluun ajan kanssa.  

Kiireellä valmisteltu kilpailutus sisältää usein virheitä. Käytäntö on osoittanut, että kiireellisen hankinnan kiire 

katoaa, kun substanssin omat päätöksentekijät ottavat tarvitsemansa ajan päätöksentekoon, jolloin hankinta-

palvelut ei voi viedä kilpailutusta eteenpäin. Mitä monimutkaisempi hankinta ja/tai mitä korkeammalla taholla 

hankinnasta päätetään, sitä enemmän siihen pitää varata aikaa. Minimiaika valmistelusta kilpailutuksen 

kautta sopimukseen on kolme kuukautta. Kuusi kuukautta on hyvä keskiarvo. Monimutkaiset ja laajat hankin-

nat vaativat helposti yhdeksän kuukautta. HSY:n hankintavaltuudet ovat nähtävissä mm. Hessussa. 

https://hessu.hsy.fi/kaytannot/hankinnat/Sivut/default.aspx
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Kun substanssi pohjustaa tarjouspyyntödokumentteja, on hyvä muistaa, että sähköinen kilpailujärjestel-

mämme Cloudia ei tuota yksi yhteen kopiota Word-pohjaisesta tarjouspyynnöstä. Samoin liitteiden tarkasta-

minen ja Cloudiaan lataaminen vaativat aikansa.  

Hankintapalvelut pyrkivät omalta osaltaan hajottamaan hankintojen kilpailutusta ja sopimuskausia siten, ettei 

ruuhkia syntyisi juuri ennen kesälomia tai joulun pyhiä. Tässä jaksotuksessa substanssi voi tuoda omaa käy-

tännön yhteistyökokemustaan hankintapalveluiden tietoon luontevimman sopimuskauden pituuden löytä-

miseksi. 

Hankinnan hyväksynnän vaaralliset työyhdistelmät 

Jotta vältytään ns. vaarallisilta työyhdistelmiltä ja pienennetään mahdollisia riskejä, hankinta-aloitteen ja las-

kun hyväksynnässä noudatetaan seuraavaa periaatetta. 

Hankinnan arvosta riippumatta hankinta-aloitteen tekijä ja sen hyväksyjä ovat aina eri henkilöitä. Näin välty-

tään vaaralliselta työyhdistelmältä. Hankinta-aloitteen arvon mukaan HSY:n käyttämä hankintajärjestelmä 

ohjaa hankinta-aloitteen oikean hyväksymisvaltuuden omaavalle henkilölle. 

UUDEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ: Jos hankinta-aloitteen kautta tilattu tuote tai palvelu vastaa 

tilattua niin määrällisesti, hinnallisesti kuin laadullisesti tiettyjen, ennalta asetettujen toleranssien sisällä ja 

tilaus on vastaanotettu, ostolasku menee automaattisesti järjestelmän läpi maksuun.  

Mikäli jokin tai jotkut ennalta asetetuista ehdoista ylittyy tai alittuu (kappalemäärä ei täsmää, hinta liian suuri 

jne.), silloin lasku menee hankinta-aloitteen tekijälle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Kun asiatarkistaja 

eli hankinta-aloitteen tekijä on päivittänyt ostolaskun, laskun hyväksyy lopullisesti alkuperäisen hankinta-

aloitteen hyväksyjä. 

Nykyisin voimassa olevat laskuntarkastusohjeet on luettavissa Hessussa. 

Toimittaja- eli markkinavuoropuhelu 

Jotta hankinta onnistuu, on tilaajan tiedettävä, mitä markkinat tarjoavat. 2017 alkaen HSY julkaisee tarjous-

palvelu.fi –sivustolla alustavan suunnitelman kunkin hankintavuoden hankinnoista. Kun kokemuksia tästä on 

kertynyt, voidaan tulevaisuudessa listata kilpailutusten arvioituja ajankohtia pidemmälle tulevaisuuteen. Näin 

potentiaalinen toimittajakunta tietää, mitä HSY on hankkimassa ja voi omalta osaltaan valmistautua tarjous-

pyyntöön. Hankintojen julkisuudella on myös tietty imagovaikutus ja se tukee HSY:n arvomaailmaa avoimuu-

dellaan. 

Perusmallina toimittaja- eli markkinavuoropuhelussa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa lähestymista-

paa: 

a) Määritellään hankintatarve 

b) Valitaan aikaisemman kokemuksen pohjalta sopivat toimittajat tai järjestetään hankintaa lähellä ole-

valle kohderyhmälle hankinnasta infotilaisuus, jonka pohjalta saadaan potentiaalisten toimittajien yh-

teystiedot 

c) Järjestetään mielellään vähintään kolmen toimijan kanssa tapaaminen. Kussakin tapaamisessa kes-

kustellaan toimijan kanssa heidän mahdollisuudestaan ja toimintatavoistaan tarjota ratkaisu hankin-

tatarpeeseemme. Markkinavuoropuhelu voidaan käydä myös kirjallisesti esim sähköpostitse. Markki-

navuoropuhelu toteutetaan tasapuolisesti ja ketään syrjimättä. 

d) Markkinavuoropuhelun pohjalta viimeistellään tarjouspyyntö 

e) Kilpailutus ja hankintapäätös 
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Motiva on kehittänyt toimivan ohjeistuksen markkinavuoropuhelun toteutuksesta. Hedelmällisintä on, kun 

sekä substanssin että hankinnan edustaja osallistuvat prosessiin. 

http://motivanhankintapalvelu.fi/files/626/Hankkijan_markkinaviestintaopas_v6_sivuittain.pdf  

Toimittajien valinta kynnysarvon alittavissa hankinnoissa 

Kun hankinta alittaa kynnysarvon, HSY haluaa varmistaa hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden 

markkinoita hyödyntämällä. Hankintaohjeen mukaisesti tiedustelemme 2 - 5 toimittajalta hintaa ja muita tie-

toja, jotta voimme olla varmoja siitä, että valittu ratkaisu on HSY:n edun mukainen.  

Toimittajat valitaan ajan tasalla olevan markkinatiedon ja hankintaan soveltuvuuden perusteella. Etsimme 

luotettavia toimittajia, joilla arvioimme olevan kapasiteettia ja kykyä toimittaa tarvitsemamme palvelu/tuote 

tarvitsemassamme ajassa. Markkinoilla tällä alalla toimivista toimittajista voi lähestyä esim. sellaisia, joiden 

kanssa HSY:llä on aiemmin ollut vastaavia toimituksia/sopimuksia, joissa toimitukset ovat olleet ajallaan ja 

palvelu on ollut laadukasta, yritys on vakavarainen ja tarpeeksi suuri toteuttamaan tämän kokoisen hankin-

nan. Uutta toimittajaa voi etsiä esimerkiksi Internetistä tai kysellä muilta, esimerkiksi omistajakaupunkiemme 

hankintayksiköiltä. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on tarkistettava. 

Sopimuskauden pituus ja optiokaudet 

Vaikka hankintalainsäädäntö sallii tietyissä tilanteissa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten käytön, HSY 

lähtee siitä, että tuotteet ja palvelut kilpailutetaan säännöllisesti joko itse tai käyttäen esimerkiksi KL Kunta-

hankintoja, jollei muunlaiseen valintaan ole erityistä syytä. Sopimuskauden pituutta ei voi yhteismitallisesti 

määritellä, vaan se on aina tapauskohtaista ja riippuu mm. hankittavan kohteen määrittelyn monimutkaisuu-

desta, yleisestä markkinatilanteesta, hintakehityksestä ja edellisen sopimuskauden kokemuksista. Pääsään-

töisesti sopimuskauden pituus vaihtelee yhdestä neljään vuoteen, mutta pidempiäkin sopimuskausia voidaan 

perustellusti käyttää. Sopimuskauden pituudella on vaikutus HSY:n imagoon, mikä on hyvä huomioida, kun 

sopimuskautta suunnitellaan. Hankintapalvelut neuvovat sopivan sopimuskauden haarukoinnissa. 

Optioiden käyttö on mahdollista jakaa hankintasäännösten puitteissa eriin, esimerkiksi kahden vuoden sopi-

mus ja siihen kaksi vuoden mittaista optiota. Jo tarjouspyyntövaiheessa yleensä määritellään, milloin opti-

osta päätetään. HSY:lla päätös tehdään usein viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskau-

den päättymistä. Hankintapalvelut tiedustelevat kilpailuttamiensa hankintojen optiokauden jatkosta sekä sub-

stanssilta että toimittajalta ja ilmoittavat valitun päätöksen asianosaisille. 

Konsulttien käyttö 

HSY:n hankinnat tehdään pääsääntöisesti omin voimin eli substanssi on vastuussa hankinnan kohteen tekni-

sistä ja muista määrittelyistä ja hankintapalvelut huolehtii ennen kaikkea lainsäädännön ja kaupallisten ehto-

jen toteutumisesta. Jos päädytään konsultin käyttöön hankinnan määrittelyissä, seuraavat asiat on hyvä ot-

taa huomioon: 

• Hankintalakien kynnysarvot ylittävät kilpailutukset hoidetaan HSY:ssä käyttäen HSY:n hankkimaa 

sähköistä kilpailutusjärjestelmää, Cloudiaa. Konsultin tarjoamaa sähköistä kilpailutusjärjestelmää tai 

paperista kilpailutusta ei hyväksytä. 

• Konsultti voi laatia hankittavan tuotteen tai palvelun määrittelyt, mutta hänen ei kannata keskittyä 

kaupallisiin ja muihin vastaaviin ehtoihin, koska ne hoidetaan hankintapalveluiden toimesta HSY:ssä 

sovitulla tavalla. 

• Kun konsultti auttaa kilpailutuksen valmisteluissa, on sovittava etukäteen, että HSY saa käyttöönsä 

kaiken syntyvän taustamateriaalin ja ettei konsultti saa neuvotella tai tavata potentiaalisia toimittajia 

ilman HSY:n edustajien mukanaoloa. 

http://motivanhankintapalvelu.fi/files/626/Hankkijan_markkinaviestintaopas_v6_sivuittain.pdf
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Haasteena konsulttien käytössä on, että mikäli joku menee hankinnassa pieleen tai päädytään markkinaoi-

keuteen, konsultti ei kanna tästä vastuuta. 

Erimielisyydet HSY:n hankintojen periaatteiden toteutuksessa 

Tämä dokumentti linjaa HSY:n tarjouskilpailutusten ja hankintojen yleisperiaatteita ja käytännön ohjeita. Mi-

käli näistä ollaan eri mieltä, hankintapäällikkö päättää linjauksesta. Mikäli tämä päätös ei tyydytä, HSY:n joh-

toryhmä tekee päätöksen, jonka pohjalta tätä toimintaohjetta tarvittaessa päivitetään. 

Kansainvälisyys 

Perinteisesti HSY:n hankinnat ovat olleet mahdollisuuksien mukaan sellaisia, joissa tarjoukset on pyydetty 

suomeksi. Kotimaisen toimijakentän fuusioiden ja lisääntyneen globalisaation myötä on hankintakohtaisesti 

selvitettävä, miten kansainvälisiä toimijoita voidaan hyödyntää toimintavarmuuttamme vaarantamatta. 

Materiaalipalvelut verkottuvat kansainvälisillä messuilla. HSY on tiiviisti mukana mm. ICLEI:n ja Procura+:n 

toiminnassa. 

Muutokset 

HSY:n johtoryhmä hyväksyy tähän dokumenttiin tehdyt merkittävät muutokset tapauskohtaisesti; kuitenkin 

vähintään kerran vuodessa. Pienet muutokset ja lisäykset voidaan päivittää ohjeisiin ilman erillistä päätöstä. 

Tiedotus päivityksistä tapahtuu Hessun kautta.  
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LIITE: Ohjeistus IT-hankinnoista 
 
Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata HSY:n IT-hankinnoissa noudatettava toimintaprosessi. 
Dokumentti valmistellaan IT-koordinaatioryhmässä ja hyväksytään tietohallinnon johtoryhmässä. 
Hyväksytty dokumentti on luonteeltaan velvoittava, joten alla kuvattua menettelyä tulee noudattaa 
kaikissa IT-hankinnoissa. 
 
Yleiset hankintasäännöt on kuvattu Hankintayksikön laatimassa HSY:n hankintaohjeessa. Tämä 
dokumentti täydentää siellä kuvattuja ohjeita. 
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1 IT Laitehankinnat 

IT-laitteet tilataan tietohallinnon helpdeskistä Hessusta tai: helpdesk@hsy.fi, puhelin 2244. Tieto-
hallinto tilaa laitteen sopimustoimittajalta ja toimittaa laitteen tilaajalle. Lasku saapuu tietohallin-
nolle, joka tiliöi sen tilaajan kustannuspaikalle ja lähettää edelleen hyväksyttäväksi kustannuspai-
kan esimiehelle.  
 
Tilaajalla on oltava esimiehensä hyväksyntä laitteen tilaamiselle ja siitä aiheutuvalle kustannuk-
selle. Itsepalvelukanavaa käytettäessä tilaus menee automaattisesti esimiehen hyväksyttäväksi. 
Muussa tapauksessa tilaajan on osoitettava että tilauksella on esimiehen hyväksyntä. Vaihtoehtoi-
sesti kustannuspaikan esimies voi tilata laitteen alaiselleen. 
 
Yllä oleva menettely koskee kaikkia henkilökohtaisia IT-laitteita: työasemia, tabletteja, puhelimia, 
näyttöjä, tulostimia, näppäimistöjä, hiiriä, yms. Jos tarvitaan laite jota ei ole HSY:n vakiovalikoi-
massa, tilaajan tulee olla yhteydessä tietohallintoon jotta voidaan tilata tarkoitukseen sopiva laite. 
 
Erillisiä omia palvelimia tilataan vain poikkeustapauksissa. Normaalisti, jos tarvitaan palvelin, se 
tulee tilata tietohallinnosta Infrapalveluiden palvelupäälliköltä joka tilaa palvelimen edelleen sopi-
mustoimittajalta (ks. alla kohta 3.1). Uudet palvelimet ovat pääsääntöisesti virtuaalipalvelimia. 
 
Tietohallinto kilpailuttaa laitetoimittajat muutaman vuoden välein.  
 
 
 
2 Ohjelmistolisenssit 

Lisenssit tilataan tietohallinnon helpdeskistä  Hessusta tai: helpdesk@hsy.fi, puhelin 2244. Tieto-
hallinto etsii vapaan lisenssin HSY:n lisenssipoolista tai tilaa uuden lisenssin sopimustoimittajalta, 
ja asentaa sen tilaajan koneelle. Lasku saapuu tietohallinnolle, joka tiliöi sen tilaajan kustannuspai-
kalle ja lähettää edelleen hyväksyttäväksi kustannuspaikan esimiehelle. 
 
Tilaajalla on oltava esimiehensä hyväksyntä lisenssin tilaamiselle ja siitä aiheutuvalle kustannuk-
selle. Itsepalvelukanavaa käytettäessä tilaus menee automaattisesti esimiehen hyväksyttäväksi. 
Muussa tapauksessa tilaajan on osoitettava että tilauksella on esimiehen hyväksyntä. Vaihtoehtoi-
sesti kustannuspaikan esimies voi tilata lisenssin alaiselleen. 
 
Jos tarvitaan lisenssi jota ei ole HSY:n vakiovalikoimassa, tilaajan tulee olla yhteydessä tietohallin-
toon  jotta voidaan tilata tarkoitukseen sopiva ohjelmisto. 
 
Tietohallinto lisää uuden lisenssin omaan hallintajärjestelmäänsä. Kaikki HSY:n käytössä olevat 
lisenssillä ostetut ohjelmistot on kirjattava tietohallinnon lisenssinhallintajärjestelmään, jotta voi-
daan osoittaa että HSY:llä on käytössä tarpeellinen määrä lisenssejä. Tietohallinto pyrkii optimoi-
maan lisenssisopimukset niin että myöskään turhia lisenssejä ei olisi. 
 
Kun käyttäjä ei enää tarvitse lisenssiä, on siitä informoitava tietohallintoa ilmoittamalla helpdeskiin. 
Näin vapautunut lisenssi voidaan antaa jollekulle muulle. 
 
Tietohallinto kilpailuttaa valmisohjelmistojen lisenssitoimittajat muutaman vuoden välein.  
 
Tämä ohje koskee vain lisenssien hankkimista. Järjestelmän käyttöoikeus ja -valtuudet myönne-
tään erillisellä prosessilla, tavallisesti ko. järjestelmän pääkäyttäjän toimesta. 
 
 
3 Palveluhankinnat 

3.1 Konesalipalvelut 

Palvelinkapasiteetti tilataan tietohallinnosta Infrapalveluiden palvelupäälliköltä joka tilaa sen edel-
leen sopimustoimittajalta. Tavallisesti palvelin tilataan jonkin projektin yhteydessä. Usein 

mailto:helpdesk@hsy.fi
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palvelimen ominaisuuksien määrittely vaatii neuvotteluja, joten sitä ei voi tilata helpdeskin tai itse-
palvelun kautta. 
 
Keskeinen palvelimen hintaan vaikuttava tekijä on haluttu palvelutaso, ts. kuinka usein palvelimella 
saa olla käyttökatkoja. Tilaajan on määriteltävä haluttu palvelutaso. Korkeampi palvelutaso maksaa 
enemmän. Lisäksi usein tilataan palvelimen ylläpitopalveluita, kuten varmuuskopiointia, suoritusky-
vyn seurantaa, tietoturvan ylläpitoa, jne. Tarvittavat tietoliikenneyhteydet tilataan yhtä aikaa palveli-
men kanssa. Kaikki nämä lasketaan yhteen palvelimen kuukausiveloitusta määritettäessä. 
 
Kun palvelin on käytettävissä, tietohallinto toimittaa sen osoitteen tilaajalle. Toimittaja lähettää las-
kun tietohallinnolle, joka tiliöi palvelimen kulut tilaajan ilmoittamalle kustannuspaikalle. Tilaajalla on 
oltava kustannuspaikan esimiehen hyväksyntä tilaukselle.  
 
Omien fyysisten palvelimien tilaamista pyritään välttämään. 
 
Palvelimesta ja sen ylläpitotöistä muodostuu jatkuva kuukausittainen kulu tilaajan kustannuspai-
kalle. Palvelimen laskennallinen kokonaiskustannus = käyttöönottokulut + 48*kk-veloitus. 
 
Tietohallinto kilpailuttaa palvelinkapasiteetin toimittajat tarvittaessa.  
 
 
3.2 Tietojenkäsittelypalvelut 

Tietojenkäsittelypalveluilla tarkoitetaan tässä mm. datan keruu- ja käsittelypalveluita sekä tulostus-
palveluita. Nämä palvelut ovat luonteeltaan yleensä johonkin tiettyyn projektiin tai tietojärjestel-
mään liittyviä, ja ne tulee kilpailuttaa joko projektin osana tai erikseen (ks. kohta 5 IT-kilpailutukset 
alla). 
 
 
3.3 Konsultointi 

Yleinen IT-konsultointi tilataan tietohallinnosta joka tilaa sen edelleen sopimustoimittajalta. Toimit-
taja lähettää laskun tietohallinnolle, joka tiliöi konsultoinnin kulut tilaajan ilmoittamalle kustannus-
paikalle. Tilaajalla on oltava kustannuspaikan esimiehen hyväksyntä tilaukselle.  
 
Pääsääntöisesti konsultit tulee tilata tietohallinnon kilpailuttamilta sopimustoimittajilta. Poikkeusta-
pauksissa, esim. jonkin tietyn ohjelmistotuotteen teknologia-asiantuntemus, konsultointia voi tilata 
muualtakin. 
 
Tietohallinto kilpailuttaa IT-konsultoinnin toimittajat muutaman vuoden välein.  
 
 
3.4 SaaS-palvelut 

SaaS-palvelut (Software as a Service) on malli jossa ohjelmistoon ostetaan ainoastaan käyttöoi-
keus tietyksi ajaksi. Yleensä maksu on kuukausittaisen vuokran muodossa. SaaS-palvelun kilpailu-
tukseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin IT-kilpailutuksiin (ks. kohta 5). 
 
Puhtaassa SaaS-mallissa ei HSY:n ympäristöön tarvitse asentaa mitään, joten tietohallinnolta ei 
vaadita kovin suurta työpanosta. Myös SaaS-hankinnat on kuitenkin katselmoitava tietohallin-
nossa, koska niihin usein liittyy integraatiotarpeita muihin järjestelmiin sekä merkittäviä tietotur-
vanäkökohtia. 
 
 
4 Tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmähankkeet tulee projektoida HSY:n projektimallin mukaisesti. Tietojärjestelmä voi-
daan toteuttaa joko perinteisenä kehitysprojektina, yleensä jonkin alustateknologian päälle, tai 
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SaaS-palveluna. Kummassakin tapauksessa järjestelmätoteutus tulee kilpailuttaa ja laatia normaa-
lit toimitus- ja ylläpitosopimukset (ks. kohta 5). 
 
Lisäksi ennen kuin järjestelmäprojektiin lähdetään, sen asema HSY:n kokonaisarkkitehtuurissa tu-
lee arvioida IT-koordinaatioryhmän toimesta. Uusien tietojärjestelmien tulee tukea kuntayhtymän 
toimintaa kokonaisuutena. Päällekkäisiä ratkaisuja ja poikkeavia teknologioita tulee välttää. 
 
Kaikkein tärkeintä uusien tietojärjestelmien hankinnassa on varmistaa tietojen ja tietomallien yh-
teensopivuus HSY:n muiden järjestelmien tietojen kanssa. Lisäksi tietysti on varmistettava että tie-
dot ovat ylipäänsä saatavilla jonkin rajapinnan kautta. Tähän arviointiin tulee pyytää apua tietohal-
linnosta, IT-palveluarkkitehdilta. 

 
 
5 IT-kilpailutukset ja -sopimukset 

Kaikille yhteisiin IT-palveluihin liittyvistä kilpailutuksista (esim. työasemat, peruslisenssit, palvelin-
kapasiteetti, tietoturva jne.) vastaa tietohallinto. Kukin liiketoimintayksikkö vastaa omien järjestel-
miensä kilpailuttamisesta. Järjestelmähankkeet jotka koskevat useampaa liiketoimintayksikköä, on 
projektoitava HSY:n projektikäytäntöjen mukaisesti. Projekti vastaa vastuullaan olevien järjestel-
mien kilpailuttamisesta. 
 
Kilpailutuksiin sovelletaan HSY:n yleistä hankintasääntöä sillä täydennyksellä että kaikki IT-tarjous-
pyynnöt on katselmoitava tietohallinnossa ennen toimittajille lähettämistä/julkaisemista.  
 
Samoin riippumatta siitä oliko työ kilpailutettu vai ei, kaikki IT-sopimukset on katselmoitava tietohal-
linnossa. Kaikissa yli 30 000 €:n IT-tilauksissa joista tehdään uusi sopimus, on sopimusneuvotte-
luissa oltava mukana tietohallinnon edustaja (tavallisesti tietohallintopäällikkö) varmistamassa että 
HSY:n edut toteutuvat sopimuksessa. 
 
Keskeiset asiat, jotka IT-sopimuksissa on oltava: 

1. Sopimuksen tulee perustua julkishallinnon IT-sopimusehtoihin JIT2007, tai uudempi. Varsi-
naisessa sopimuksessa ei saa heikentää JIT-ehtoja asiakkaan kannalta. 

2. Sopimuserimielisyyksien ratkaisu tulee tapahtua Helsingin käräjäoikeudessa. HSY ei lähde 
välimiesmenettelyihin. 

3. Kaikki toimittajaa koskevat sopimusvelvoitteet koskevat myös sen alihankkijoita. 
4. HSY:llä tulee säilyä täysi oikeus kaikkiin omiin tietoihinsa, eikä näitä oikeuksia saa luovut-

taa sopimuksella pois. Sopimuksessa toimittaja on velvoitettava antamaan HSY:lle pääsy 
omaan dataansa koska vain, sekä avustamaan HSY:tä datan siirrossa kolmannen osapuo-
len järjestelmään ilman ylimääräistä veloitusta. 

5. HSY:llä tulee olla täydet oikeudet kaikkiin niihin tuloksiin jotka ovat syntyneet HSY:n mak-
samasta työstä. Tämä pitää sisällään mm. ohjelmakoodin, dokumentit, webbisivut, koulu-
tusmateriaalit, yms. vastaavat tuotokset. 

6. HSY ei missään olosuhteissa voi joutua vastaamaan toimittajan tekemästä tekijänoikeus-
loukkauksesta. 

7. HSY:n velvoitteita julkisena toimijana (esim. julkisuuslain noudattaminen) ei voi sopimuk-
sella rajoittaa.  

 
Tietohallinto voi tarvittaessa toimia tilaajana ja HSY:n edustajana toimittajaan päin IT-sopimusasi-
oissa. 
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LIITE: Ohjeistus investointihankinnoissa 
 
Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata HSY:n investoineissa noudatettava hankintapainotus. 
Dokumentti valmistellaan hankintapäällikön toimesta IN ELY –projektin loppuraportin pohjalta ja 
hyväksytään työryhmässä, joka koostuu HSY:n investointien asiantuntijoista. Hyväksytty doku-
mentti on luonteeltaan velvoittava, joten alla kuvattua menettelyä tulee noudattaa kaikissa inves-
toinneissa. 
 
Yleiset hankintasäännöt on kuvattu Hankintayksikön laatimassa HSY:n hankintaohjeessa. Tämä 
dokumentti täydentää siellä kuvattuja ohjeita. 
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Yleisperiaatteet 

Tarjouspyyntövaihe on paikka, jossa ympäristönäkökulmat voidaan ottaa parhaiten huomioon, 
koska tarjouspyynnössä esitetyt vaateet valuvat sieltä sopimuksiin. 
 
Investoinneissa voidaan hankinnan kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen ottaa huomioon seu-
raavat osa-alueet: 
 

a. Energiatehokkuus  

Noudatetaan julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeita (esim. TEM ohjeet 2011 koskien sähkö-

koneet ja laitteet, ajoneuvot ja kuljetuspalvelut, korjaus- ja uudisrakennushankkeet, energian han-

kinta). Katso lisää varsinaisten periaatteiden kohta 1.2. 

b. Materiaalitehokkuus 

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa investointiprojekteittain tilatun materiaalimäärän seu-

rannan ennusteen ja toteutuneen kulutuksen osalta.  

 

Tarjouspyynnöt 

Tarjouspyynnössä voidaan nostaa edellisessä kohdassa kuvatut kokonaisuudet ottaa huomioon 
esimerkiksi seuraavasti: 
 
• Tarjouspyynnössä edellytetään, että urakoijalta saadaan arvio rakentamisen aikaisesta energiankulutuk-

sesta/päästöistä  

o Selvitettävä, miten seurataan ja miten voidaan arvioida 

o Onko olemassa sopivia työkaluja seurantaan 

o HSY jatkaa sisäistä keskustelua yhdessä resurssitehokkuusryhmän kanssa  

• Energiaan liittyvien ja energiaa kuluttavien tuotteiden energiatehokkuuden tarkastelussa käytetään yleis-

periaatteena hankinnan elinkaarikustannusta, kun tuotteelle ei ole määritelty energialuokkaa. 

 

Kun tuotteelle on olemassa energialuokka, hankintaan parasta energialuokkaa. Muun kuin parhaan 

energialuokan hankinta on perusteltava esimerkiksi elinkaarikustannusten vertailulla. 

• Tarjouspyynnössä edellytetään, että voittaneelta urakoijalta saadaan toteutusvaiheen tieto materiaalila-

jeittain (materiaalien käyttö ja arvio/toteutuma syntyvä jäte jne) 

o Voidaan vaatia, että HSY:ssä edellytetään urakoitsijan laativan ympäristösuunnitelman, jonka 

pohjana huomioitava näkökulmat ja peruskirjaukset 

o Voidaan edellyttää konsulttia tunnistamaan 5 - 10 merkittävintä (vrt. suunnitteluvaihe)  

o Voidaan edellyttää urakoitsijaa huomioimaan elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset käyttöön-

otto-ohjeistuksessa ja koulutuksessa 

 

Kehitettävää 

o Materiaalivirtojen seurannan kehittäminen 

o Materiaalitietojen keruu voittaneelta tarjoajalta 
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Liite 3 HSY:n strategia 2015-2020 
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