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Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 

47 miljardia euroa vuosittain,

mikä on keskimäärin 

16% bruttokansantuotteesta.
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TEKNOLOGIA- JA  INNOVAATIOHANKINTOJEN…

✓ johtaminen

✓ mittaaminen ja arviointi  

✓ tutkimus
JULKISTEN HANKINTOJEN...

✓ prosessit

✓ yhteistyö ja  kehittäminen

✓ kestävyys ja  innovatiivisuus

LIIKETOIMINNAN

JA INNOVAATIOIDEN...

✓ rahoitus

✓ tilannekuvat ja markkinatieto

YMPÄRISTÖN…
✓ tutkimustieto
✓ arviointimenetelmät

KESTÄVÄNKEHITYKSEN…
✓ hankintakriteerit ja toimintamallit
✓ liiketoiminta ja arvoketjut  
✓ vaikuttavuusviestintä

KEINO-organisaatioiden
ydinosaaminen
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Päätavoitteet vuosille 2022–2023
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Läpileikkaavina painopisteinä 
toiminnassa ovat 
kiertotalouden, vähähiilisyyden, 
digitalisaation ja ekosysteemien 
edistäminen sekä datan 
hyödyntäminen. Kestävien ja 

innovatiivisten 
hankintojen määrä 

on lisääntynyt.

Julkisen 
sektorin ja yritysten 

välinen yhteistyö 
hankinnoissa on 

lisääntynyt ja ratkaisut 
skaalautuvat

Julkisen sektorin 
kyvykkyys kestävien ja 

innovatiivisten 
hankintojen 

hyödyntämiseen on 
parantunut ja 

hankintoja johdetaan 
strategisesti.
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27 %
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7 %

7 %

4 %
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4 %

3 %

1 %
4 %

4 %

Rakennusten energia

Rakentaminen

Matkustaminen ja kuljetukset

Elintarvikkeet ja ravitsemuspalvelut

Koneet, laitteet, kalusto, aseet, ja niiden korjaus

Siivous ja puhdistus

Sekalaiset aineet ja tarvikkeet

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Toimisto-, asiantuntija- ja tutkimuspalvelut

ICT-palvelut

Muut palvelut

Muut ulkopuoliset palvelut

Lähde: HILMI-hanke; Kalimo et al., 2021

Julkisten hankintojen hiilijalanjälki
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Päästöjen vähennys-
potentiaali
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Hankintakategorian 
päästöjen suuruusluokka ja 
tärkeimmät päästölähteet

Olemassa olevat 
kriteerit, työkalut ja 
keinot määrittää ja 

todentaa vähähiilisyys

Hankinnan vähähiiliset 
vaihtoehdot ja 

markkinoilla olevat 
vähähiiliset ratkaisut ja 

hankintamallit

Hankintayksikön mahdollisuus 
vaikuttaa hankinnan sisältöön 

ja toteutukseen

Hankintayksikön 
osaaminen 

vähähiilisyyskriteerien ja 
tavoitteiden sekä 

todentamisen keinojen 
asettamisessa 

Vähähiilisen ratkaisun 
kustannusvaikutus ja 

hankintaan mahdollisesti 
sisältyvät riskit

Hankinnan 
kohteeseen 

liittyvä 
vähähiili-

syys-
potentiaali

Hankinnan 
toteutuk-

seen liittyvä 
potentiaali
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Julkisten hankintojen hiilijalanjälki ja päästövähennyspotentiaali
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Lähde: HILMI-hanke; Kalimo et al., 2021
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Miksi julkisten hankkijoiden 
ympäristövaatimuksia?

• Suomen ja organisaatioiden omat ilmastotavoitteet 
→ kaikilla toimialoilla pakko edetä 
päästövähennyksissä.

• Kasvihuonekaasujen päästövähennykset ovat 
työkonesektorilla olleet toistaiseksi hyvin vähäistä.

• Työkoneiden pakokaasupäästöillä paikoitellen 
merkittävä rooli ilmanlaatua huonontavana tekijänä.

• Julkinen sektori hankkii suoraan tai välillisesti 
huomattavan osan kaikista työkoneilla tehtävistä 
suoritteista (pl. maatalous)



KEINO-osaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

Rakentaminen – SUURI päästövähennyspotentiaali

K u v a n  l ä h d e :  F I G B C ,  k u v a a  m u o k a t t u
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• Rakentamisen osuus julkisten hankintojen 
kokonaispäästöistä noin. 25 %

• Työmaatoimintojen on arvioitu tuottavan 5 % rakennetun 
ympäristön kaikista päästöistä

• Infrarakentamisessa suhteellinen osuus suurempi. 
Yksittäisissä hankkeissa esimerkiksi 12-30 % päästöistä 
työkoneista. (n. 50-70 % päärakennusmateriaaleista ja n. 10-
25 kuljetuksista)

• Työmaatoimintojen suurin päästölähde fossiilisten 
polttoaineiden käyttö työkoneissa ja kuljetuskalustossa.

Rakennusten ja alueiden rakentaminen – teoreettisia 
päästövähennyspotentiaaleja työmaatoiminnoissa (1/2)
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• Resurssitehokkuuden ja työkoneiden käytön tehostaminen 
(maarakennus) 5 - 75 %

• Kuljetuksen optimointi ja tehostaminen 6 – 13 %

• Fossiiliton työmaa – toiminnot 90 %

• Päästötön työmaa –toiminnot  liki 100 %

Rakennusten ja alueiden rakentaminen – teoreettisia 
päästövähennyspotentiaaleja työmaatoiminnoissa (2/2)
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• Kriteerien oltava syrjimättömiä ja yksiselitteisiä – usein suuri osa 
uusimmista ratkaisuista ei muotoiltavissa tällaiseksi.

• Yrityksillä omia tapoja päästövähennysten ilmoittamiseen ja laskemiseen –
hankkija tarvitsee vertailukelpoisuutta.  Yleensä viitattava standardeihin.

• Vaatimuksien kohdistuttava hankinnan kohteeseen – yritysten yleiseen 
ympäristötyöhön vaikea viitata tai ottaa sitä huomioon.

• Tiedon puute – Mitä tarjontaa markkinoilla on? Ja millä alueella?

• Epäonnistumisen pelko ja riskien minimointi

→ Asetetaan niitä vaatimuksia mitkä voidaan, ei välttämättä niitä millä 
saataisiin eniten tai kustannustehokkaimmin päästövähenemiä.

Haasteita julkisten hankintojen näkökulmasta
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Päästöttömät työmaat
green deal
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Hankintojen green deal – Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja 
hankintayksikön välillä 

• Green dealit ovat vapaaehtoisia sopimuksia, jotka solmitaan 
valtion ja hankintayksikön välillä. 

• Green deal -sopimus koskee tyypillisesti yhtä tai useampaa teemaa 
tai hankintakohdetta, joiden kestävyyden parantamiseen 
sitoudutaan hankinnoissa. Samalla green deal -toiminnalla luodaan 
uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa 
voidaan seurata hankintaprosessia ja arvioida vaikutuksia. 

• KEINO-osaamiskeskuksessa koordinoidaan tällä hetkellä kahta 
green dealiä.

• Päästöttömät työmaat -green dealilla tavoitellaan 
fossiilittomia työmaita ja toisen green dealin tavoitteena on 
vähentää haitallisia aineita päiväkotiympäristön 
hankinnoissa.
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Ottamalla osaa green deal
-sopimukseen 

hankintayksikkö edistää 
omia energia-, ilmasto-

sekä bio- ja kiertotalouden 
tavoitteitaan ja saa tukea 

aihealueen kehitystyöhön.



KEINO-Osaamiskeskus14. lokakuu 2022 15

Green deal: 

Päästöttömät työmaat

TAVOITE: Vauhdittaa päästöjen vähentämistä erilaisilla työmailla. Luodaan 
etenemispolku päästöttömiin työmaihin, vaikuttaa muun muassa 
vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisäämiseen, uusien toimintamallien ja 
työkalujen käyttöön ottoon niin työmailla kuin hankintaprosesseissa sekä 
organisaatioiden ja urakoitsijoiden osaamisen kehittämiseen

KEINOT: Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen green deal -sopimus 
allekirjoitettiin syyskuussa 2020. Sopimusosapuolena ensivaiheessa olivat 
ympäristöministeriö sekä Senaatti-kiinteistöt, Helsingin, Espoon, Turun sekä 
Vantaan kaupungit. Myöhemmin muita liittyjiä mukaan.

. Vuosien 2020-2022yhteistyön painopistealueina on:

• hankintakriteerit ja niiden kehittäminen

• seurannan ja kalustoluettelon kehittäminen

• markkinavuoropuhelut ja osallistaminen.

Lue lisää green dealista

http://www.hankintakeino.fi/fi/paastottomat-tyomaat
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1. Nopeat päästövähennykset nykyisiä teknologioita käyttäen:

• Fossiilivapaat polttoaineet nykyiselle kone- ja autokalustolle

• Päästöluokat ja niiden tehostunut valvonta

• Fossiilivapaa lämmitys ja työmaasähkö

• Seuranta- ja laskentamenetelmien kehitys

2. Uusien teknologioiden vauhdittaminen

• Sähkö-, vety-, tai kaasukäyttöiset työkoneet soveltuviin kohteisiin

• Vuoropuhelut uusista teknologioista

Päästöttömät työmaat green deal
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Tavoitteissa kaksi kärkeä
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• Polttomoottorikäyttöisten työkoneiden on täytettävä Stage IV –
päästöluokkavaatimus. Huom. poikkeukset.

• Työmaalla käytettävän sähkön ja lämmityksen on oltava tuotettu 
fossiilivapaasti

• Polttomoottorikäyttöisten työkoneiden polttoaineen on oltava 
fossiilivapaata standardin EN15940 mukaista HVO-dieseliä tai polttoöljyä. 
Poikkeuksista sovittava erikseen tilaajan kanssa.

• Alle 4 kW tehoisten työkoneiden ja laitteiden suositellaan olevan 
sähkökäyttöisiä

• Työmaalla käytettävistä yli xx kW tehoisista työkoneista vähintään 1 oltava 
täysin sähkökäyttöinen 

• TAI

• Laatupisteitä sähkökäyttöisistä työkoneista

Esimerkki vaatimuksista 2023-2024
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Miltä vaatimukset käytännössä voivat näyttää?

Pakollista 2023:

Pakollista 2025:

Tuleviin tavoitteisiin 

pääsemiseksi:
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• Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO järjestää 
23.11.2022 klo 13-16 ennakoivan markkinavuoropuhelun liittyen 
sähköisten työkoneiden lataamiseen rakennustyömailla.

• Markkinavuoropuhelussa keskitytään siihen, miten sähköistä käyttövoimaa 
hyödyntävät työkoneet ja kuljetusajoneuvot ladataan tulevaisuudessa 
työmaaympäristössä sekä siihen, mikä on eri toimijoiden rooli latauksen 
järjestämisessä.

• Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/sahkoisten-
tyokoneiden-lataus-tyomailla-ennakoiva-markkinavuoropuhelu

TULOSSA: Sähköisten työkoneiden lataus työmailla - Ennakoiva 
markkinavuoropuhelu
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Ajankohta
23.11.2022 klo 13:00-16:00

Tapahtumapaikka
Teams-webinaari
Viimeinen ilmoittautumispäivä
21.11.2022

Tapahtuman järjestäjä
KEINO

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/sahkoisten-tyokoneiden-lataus-tyomailla-ennakoiva-markkinavuoropuhelu
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KEINO:sta: 

https://www.hankintakeino.fi/fi

Päästöttömistä työmaista:

https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-green-deal-
sopimukset/paastottomien-tyomaiden-green-deal-sopimus

TAI

taneli.varis@motiva.fi

Lisätietoa
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https://www.hankintakeino.fi/fi
https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-green-deal-sopimukset/paastottomien-tyomaiden-green-deal-sopimus
mailto:taneli.varis@motiva.fi
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos!
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https://twitter.com/hankintakeino
https://www.linkedin.com/company/keino-osaamiskeskus
https://www.youtube.com/channel/UCB9ZdGAMozD_-3mSdL4PIPg/videos?app=desktop&sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.hankintakeino.fi/

