
Selvitys energia-  
ja ympäristövaikutusten 
huomioon ottamisesta 
julkisissa hankinnoissa 

-Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut

Julkaistu 5/2017



Copyright Motiva Oy, Helsinki, toukokuu 2017 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvitys energia- ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa – Ajoneuvot 
ja kuljetukset 
 
 
Motiva Oy: Elina Ojala, Taneli Varis ja Vesa Peltola 
 
 
 
 
 

 
 
Työn tilaaja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 



 
 

 3 

 
 

 

Sisällysluettelo 

 

1. Johdanto 4 

1.1 Selvityksen tausta 4 

1.2 Kysely ja selvityksen rakenne 5 

2. Taustatiedot 6 

2.1 Kyselyn vastaajien tausta 6 

3. Lain soveltaminen 10 

3.1 Ympäristönäkökohdat henkilö- ja pakettiautohankinnoissa 10 

3.2 Ympäristönäkökohdat joukkoliikenne ja palvelusopimusasetuksen mukaisissa 
henkilökuljetushankinnoissa 11 

3.3 Ympäristönäkökohdat muissa henkilökuljetushankinnoissa 12 

3.4 Lain soveltamisen ongelmat 13 

3.5 Muut ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat 13 

4. Informaatiotarpeet kestävissä kuljetuspalvelu- ja ajoneuvohankinnoissa 15 

4.1 Motivan nykyisten ohjeiden käyttö 15 

4.2 Toivotut tietolähteet 16 

4.3 Hankintaohjeiden kehittäminen 18 

5. Uusien käyttövoimien sekä uusien liikenteen palveluiden tulevaisuusnäkymät julkisissa 
hankinnoissa 19 

5.1 Nykytila 19 

5.2 Uusien käyttövoimaratkaisujen edistämisen esteet 20 

5.3 Kuljetusten yhdistäminen ja uudet liikkumisen palvelut 22 

6. Yhteenveto ja suositukset 24 

6.1 Suositukset 24 

7. Liitteet 26 

  



4 

 
 

 

1. Johdanto 

1.1 Selvityksen tausta 

Ajoneuvojen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat hiilidioksidipäästöistä sekä ter-
veydelle haitallisista hiukkaspäästöistä. Noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuone-
kaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä ja tästä lähes 60 prosenttia henkilöautoista. Yli puolet 
terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksi-
dipäästöistä on peräisin liikenteestä. 

Julkinen sektori hankkii vuosittain niin henkilöautoja, pakettiautoja kuin raskasta kalustoa 
sekä tavara- ja henkilökuljetuspalveluita. Lisäksi ELY-keskukset sekä muut palvelusopimusase-
tuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset kilpailuttavat joukkoliikennepalveluja. Ajoneuvo- 
ja polttoaineteknologiat ovat kehittyneet merkittävästi ja ympäristövaikutuksiltaan parempia 
vaihtoehtoja on varsinkin pienten ja keskisuurten henkilöautojen kokoluokassa. Vaikka ajoneu-
vot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, ajoneuvojen ja liikenteen määrä on 
kuitenkin ollut jatkuvassa kasvussa. 

Helmikuussa 2012 tuli voimaan laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomi-
oon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011), joka edellyttää julkisia hankintayksiköitä 
ja tiettyjä liikenteenharjoittajia huomioimaan hankinnoissaan ainakin seuraavat ajoneuvojen 
käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset: 

1. energiankulutus 
2. hiilidioksidipäästöt 
3. typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt. 

 
Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa voidaan näiden lisäksi ottaa huomioon myös 

melu ja päästöjen paikalliset vaikutukset sekä muut ympäristövaikutukset. Hankintayksikkö voi 
huomioida energia- ja ympäristövaikutukset asettamalla hankinnassa tarjottaville ajoneuvoille 
vähimmäisvaatimuksia, hinta-laatusuhteen vertailuperusteita tai sopimusehtoja. Laki ei mää-
rää minimitasoa julkisen sektorin käyttämille ajoneuvoille, vaan tämä jää kunkin hankintayksi-
kön päätettäväksi. Laki perustuu EU-direktiiviin (2009/33/EC), jonka päivitystyön valmistelu on 
aloitettu vuoden 2016 lopussa. 

Julkisella sektorilla ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja tehdään usealla eri toimialalla 
ja erilaisilla tehtävänkuvilla, mikä tarkoittaa sitä, että hankkijoiden osaamistaso voi olla hyvin 
vaihtelevaa. Motiva on laatinut hankintaohjeet vuonna 2012 liikenne- ja viestintäministeriön 
toimeksiannosta kyseisen lain soveltamisen helpottamiseksi sekä antanut neuvontaa julkisille 
hankkijoille ohjeiden soveltamiseen tarjouspyynnöissä. Hankintaohjeet on laadittu henkilö- ja 
pakettiautohankinnoille sekä henkilökuljetus- ja joukkoliikennepalveluiden hankinnoille. Moti-
van kestävien hankintojen neuvontapalveluun tulee vuosittain noin 60–70  hankintojen ympä-
ristönäkökohtien huomioimiseen liittyvää kysymystä. Eniten yksittäisiä kysymyksiä tulee juuri 
ajoneuvojen ja kuljetusten kilpailuttamisesta. 
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1.2 Kysely ja selvityksen rakenne 

Motiva on edellisen kerran selvittänyt ympäristökriteerien käyttöä ajoneuvo- ja kuljetuspalve-
luiden hankinnoissa vuonna 2013, jolloin laki oli ollut voimassa vasta reilun vuoden. Kyseisessä 
selvityksessä tehtiin haastattelut noin 2o kunnan tai muun julkisen hankintayksikön hankkijalle. 

Jotta saisimme ajantasaista tietoa siitä, miten lain vaatimukset on otettu huomioon julki-
sen sektorin hankinnoissa pidemmällä aika välillä, Motiva kartoittaa tässä selvityksessä Liiken-
teen turvallisuusviraston (Trafi) toimeksiannosta julkisen sektorin hankintayksiköiden koke-
muksia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta. Selvitystyössä 
kartoitetaan myös julkisten hankintayksiköiden tiedon ja neuvonnan tarpeita, joiden perusteel-
la on tarkoitus kehittää neuvontaa.  

Selvitystä varten Motiva teki kyselyn ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huo-
mioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa. Tehdyllä kyselyllä pyrittiin kartoittamaan lain toteu-
tumisen tämän hetkistä tilannetta, ovatko soveltamisen avuksi tehdyt ohjeet tavoittaneet 
kohderyhmät ja ovatko ne koettu hyödylliseksi. Lisäksi tarkasteltiin, miltä näyttävät uusien 
käyttövoimaratkaisujen sekä liikenteen palveluiden näkymät tulevaisuudessa. 

 
Kysely lähetettiin sähköpostilla seuraaville toimijoille: 
• Kuntaliiton kautta kuntien kirjaamoihin, joita pyydettiin välittämään viesti eteenpäin 

kuntien hankintavastaaville 
• ELY:n joukkoliikennehankintoja tekeville, ELY:n liikennejärjestelmäpäälliköille ja toi-

mivaltaisten viranomaisten yhteyshenkilöille sekä 
• muutamille yhteishankintayksiköille ja valtionhallinnon yhteishankintayksikkö Hanse-

lille. 
 
Kyselystä viestittiin myös Motivan sekä Motivan hankintapalvelun internetsivuilla. Kyse-

lyyn vastasi 100 eri toimijaa ja vastausprosentiksi muodostui 26 prosenttia. Lisäksi muutamia 
tarkentavia kysymyksiä on tehty muutamille kunnille, ELY-keskuksille sekä valtion yhteishan-
kintayksikkö Hanselille. Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-kyselyllä ja vastausaikaa oli 
4.─21.4.2017. 

Selvityksen rakenne etenee kyselyn rungon mukaisesti. Johdannon jälkeen luvussa kaksi 
avataan kyselyn vastaajien taustoja. Luvussa kolme käsitellään, miten lain vaatimat energia- ja 
ympäristövaikutukset on otettu huomioon eri hankinnoissa ja mitä mahdollisia ongelmia on 
ollut lain soveltamisessa. Luvussa neljä käydään läpi vastaajien esiintuomia informaatiotarpeita 
sekä luvussa viisi analysoidaan tulevaisuuden näkymiä uusien käyttövoimien ja palveluiden nä-
kökulmasta. Lopuksi luvussa kuusi on selvityksen yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteil-
le. Kyselypohja on liitteenä 1 selvityksen lopussa. 
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2. Taustatiedot  

Kyselyn alussa pyydettiin vastauksia taustatieto-osioon, jotta on mahdollista muodostaa mah-
dollisimman tarkka kuva siitä, minkälaisella toimenkuvalla ja roolilla vastaajat työskentelevät 
ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden hankinnoissa. Tärkeää oli myös saada tietää kyselyn vastaus-
ten maantieteellinen ja kunnan koon mukainen jakauma, jotta mahdolliset erot kansallisella 
tasolla voidaan huomioida tuloksissa.  

 

2.1 Kyselyn vastaajien tausta 

Vastaaja valitsi organisaatiotyypin, jonka mukaan hän vastasi kyselyyn. Eniten vastauksia oli 
kuntatoimijoilta (84). Yhteishankintayksikköjä oli vastaajina 4 kappaletta, joista jokainen toimii 
toimialueellaan yhden tai useamman kunnan yhteishankintayksikkönä. Valtion hallinnon vas-
taukset olivat pääosin eri ELY-keskuksista, joiden vastuulla on erityisesti joukkoliikennehankin-
toja.  

 

 

Kuva 1 Vastaajien jakauma organisaatiotyypin mukaan 
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Kuva 2 Kunnan koko 

Kyselyyn saatiin vastauksia kaikista kuntakokoluokista. (Kuva 2.) Maakunnittain kyselyyn vas-
tanneiden määrä oli myös laaja. (Taulukko 1.) Vastaukset puuttuvat kokonaan ainoastaan kah-
desta maakunnasta. On hyvä huomioida, että vaikka prosenttiosuus vastauksissa on esimerkik-
si Kainuun maakunnan kohdalla ainoastaan 4 prosenttia, niin se kattaa kuitenkin 38 prosenttia 
maakunnan kunnista. On tärkeää, että mahdollisimman moni maakunta on hyvin edustettuna 
vastauksissa, sillä varsinkin kuljetuspalveluissa on suuresti maakunta- ja kuntakohtaisia eroja 
niin tarjonnassa kuin saatavuudessa. 

Taulukko 1 Vastanneet kunnat maakunnittain jaoteltuna 

Maakunta %-osuus vastauksista %-osuus maakunnan kunnista 

Uusimaa 21 % 46 % 

Keski-Suomi 11 % 17 % 

Pirkanmaa 10 % 32 % 

Pohjois-Savo 10 % 44 % 

Pohjois-Pohjanmaa 7 % 13 % 

Lappi 6 % 24 % 

Etelä-Pohjanmaa 5 % 24 % 

Kanta-Häme 5 % 27 % 

Päijät-Häme 5 % 33 % 

Etelä-Savo 4 % 21 % 

Kainuu 4 % 38 % 

Pohjois-Karjala 4 % 23 % 

Satakunta 4 % 18 % 

Pohjanmaa 2 % 7 % 

Etelä-Karjala 1 % 11 % 

Keski-Pohjanmaa 1 % 13 % 
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Varsinais-Suomi 1 % 4 % 

Ahvenanmaan maakunta 0 % 0 % 

Kymenlaakso 0 % 0 % 

 
Muutamassa tapauksessa samasta kunnasta oli useampi vastaaja eri tai samalta toimialalta. 
Näiden vastaukset on yhdistetty maakunnan vastausprosentissa yhtä kuntaa käsitteleväksi. 
 

 

 

Kuva 3 Vastaajan rooli ajoneuvojen ja/tai kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa 

Vastaajista suurin osa eli 41 vastaajaa hoitivat oman toimen ohessa toimialueen tai yksikön 
hankintoja. Lisäksi 13 henkilöä kertoi vastaavansa oman toimen ohessa koko organisaation 
kyseisistä hankinnoista. Valtaosa oman toimen ohessa hankintoja tekevistä kertoi olevansa 
esimerkiksi tekninen johtaja, hallintojohtaja tai -päällikkö, joukkoliikenneinsinööri- tai suunnit-
telija, hallintopäällikkö tai sivistystoimen johtaja.  Ainoastaan 7 vastaajaa työskenteli päätoimi-
sesti hankintatoimessa, jossa vastuulla on ajoneuvojen ja/tai henkilökuljetuspalveluiden han-
kinnat. Moni joku muu -kohtaan vastanneista totesi avustavansa hankinnan tekemisessä, 
koordinoivansa yleensä kunnan hankintoja tai korosti erityisesti vastaavansa joukkoliikenne-
palveluiden hankinnoista.  
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Kuva 4 Toimintayksikön vastuulla olevat hankinnat 

Kuvasta 4 käy ilmi, mitä ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja kyselyn vastaajien toimintayk-
sikön vastuulla on. Kysymykseen oli mahdollista valita useampi hankinta-alue. Kaikista vastaa-
jista 54:llä oli vastuullaan ainoastaan yksi hankinta-alue, 23 vastaajalla oli kaksi hankinta-
aluetta ja 16 vastaajan toimintayksiköllä oli kolme tai useampi hankinta-alue. Seitsemän vas-
taajaa ei kilpailuttanut mitään mainituista hankinnoista. Kunnissa työskentelevistä vastaajista 
40 prosenttia vastasi vähintään kahdesta eri hankinta-alueesta. 
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3. Lain soveltaminen 

Kyselyssä selvitettiin, miten lain vaatimat energia- ja ympäristövaikutukset on otettu huomi-
oon hankinnoissa. Lisäksi kysyttiin melutason huomiointia hankinnassa tai mahdollisia muita 
kriteereitä. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet kriteereitä vähimmäisvaatimuksina, ver-
tailukriteereinä vai kumpanakin. Kysymykseen oli myös mahdollista vastata, ettei kyseistä kri-
teeriä ollut käytetty olenkaan tai otettu huomioon. Valittavissa oli myös en osaa sanoa -
vaihtoehto. 
 

3.1 Ympäristönäkökohdat henkilö- ja pakettiautohankinnoissa 

 

 

Kuva 5 Ympäristönäkökohdat henkilö- ja pakettiautohankinnoissa 

Kuvassa 5 näkyy jakauma eri vaikutusten huomioimisesta henkilö- ja pakettiautohankinnoissa. 
Selkeästi eniten on hyödynnetty Euro-päästöluokkaa vähimmäisvaatimuksena henkilö- ja pa-
kettiautohankinnoissa. Kysymykseen vastanneista kunnista lähes 60 prosenttia oli käyttänyt 
Euro-luokitusta vähimmäisvaatimuksena ja/tai vertailukriteerinä. Vastauksissa toisena nousi-
CO2-päästörajat ja kolmantena energiankulutus. Selkeästi vähiten on huomioitu melutasoa, 
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joka tosin ei ole lain mukaan edes pakollista. Muun kriteerin parissa avoimessa vastauksessa 
nousi esiin Trafin energiamerkintä sekä uusiutuvat polttoaineet. En osaa sanoa -vastausten 
määrää saattaa selittää, että vastaajat ovat mahdollisesti vastanneet kysymykseen vaikkei ky-
seinen hankinta ole heidän vastuulla. 
 

3.2 Ympäristönäkökohdat joukkoliikenne ja palvelusopimusasetuksen mukai-
sissa henkilökuljetushankinnoissa 

 

 

Kuva 6 Ympäristönäkökohdat joukkoliikenne ja palvelusopimusasetuksen mukaisissa henkilökulje-
tushankinnoissa 

Myös joukkoliikenne- ja palvelusopimusasetuksen mukaisissa henkilökuljetushankinnoissa ko-
rostuu eniten vähimmäisvaatimuksena käytetty Euro-päästöluokka. Ainoastaan neljä vastaajaa 
on vastannut, ettei päästöluokkaa ole otettu lainkaan huomioon.  

Henkilökuljetushankinnoista ja henkilö- ja pakettiajoneuvoista poiketen kyseisestä han-
kinnasta kysyttiin energiankulutuksen ja CO2-päästörajan sijaan polttoaineenkulutuksen seu-
rantamenettelyä ja kuljettajakohtaista ajotavanseurantaa, sillä raskaalle kalustolle ei ole tois-
taiseksi olemassa yhtenäistä virallista CO2-mittaamistapaa. Polttoaineenkulutuksen seurantaa 
on hyödyntänyt 18 vastaajaa ja kuljettajakohtaista ajotavanseurantaa 14 vastaajaa. Suuri osa 
vastaajista ei ole kuitenkaan ottanut kumpaakaan huomioon hankinnassa. 

Melutason huomiointi vähimmäisvaatimuksena verrattuna muihin hankintoihin on hie-
man yleisempää, mutta suurimmassa osassa hankintoja sitä ei ole kuitenkaan huomioitu. Muun 
kriteerin parissa avoimessa vastauksessa on nostettu myös Trafin energiamerkintä sekä liitty-
minen liikenteen energiatehokkuussopimukseen. 
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Kuten myös kuvassa viisi niin myös tässä suurta en osaa sanoa -vastausten määrää voi se-
littää se, että vastaajat ovat mahdollisesti vastanneet kysymykseen vaikkei kyseinen hankinta 
ole heidän vastuulla. 

3.3 Ympäristönäkökohdat muissa henkilökuljetushankinnoissa 

 

 

Kuva 7 Ympäristönäkökohdat muissa henkilökuljetushankinnoissa 

Kuvasta seitsemän käy ilmi, miten ympäristönäkökohdat on otettu huomioon muissa henkilö-
kuljetushankinnoissa. Muut henkilökuljetukset voivat olla esimerkiksi koulukuljetuksia, vam-
maispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita, mutta kuitenkin pois lukien 
kuvassa 6 käsitelty joukkoliikenne. 

Kuten edellisissäkin kuvissa viisi ja kuusi, niin myös tässä korostuu erityisesti Euro-
päästöluokkavaatimuksen huomioiminen. Myös CO2-päästöraja ja energiankulutuksen huomi-
oiminen on samalla tasolla vähimmäisvaatimuksissa kuin henkilö- ja pakettiautohankinnoissa, 
mutta vertailukriteerinä sitä on käytetty vain muutamassa tapauksessa. Muutamassa avoimes-
sa vastauksessa on nostettu esiin auton ikäpisteytys sekä myös edellisissä kohdissa mainittu 
Trafin energiamerkintä. 

Kuten kuvassa viisi ja kuusi, niin myös tässä kuvassa seitsemän en osaa sanoa -vastausten 
määrää saattaa selittää, että vastaajat ovat mahdollisesti vastanneet kysymykseen vaikkei ky-
seinen hankinta ole heidän vastuullaan. 
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3.4 Lain soveltamisen ongelmat 

Kyselyssä tiedusteltiin myös avoimella kysymyksellä, onko lain soveltamisesta noussut eteen 
ongelmia. Kysymykseen vastasi 30 henkilöä. Näistä 40 prosenttia totesi, ettei lain soveltami-
sessa ole ollut ongelmia.  

Avoimissa vastauksissa korostui se, että markkinatilanteen vuoksi on varsinkin joillakin 
pienemmillä paikkakunnilla vaikea asettaa tiukkoja ympäristövaatimuksia, koska se saattaa 
johtaa siihen, ettei tule tarjouksia tai tarjousten määrä on jo nykyisellään vähäinen. Ongelmak-
si mainittiin myös hankkijoiden osaamisen puute esimerkiksi päästörajojen suhteen, seurannan 
haasteellisuus sekä eri lakien vaatimusten yhdistäminen. Parin vastaajan vastauksista kävi 
myös ilmi, etteivät he olleet aikaisemmin tienneet kyseisestä laista. Lain soveltamista hanka-
loittaa myös se, että monet työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä eri organisaation toimis-
sa. 

 

3.5 Muut ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat 

Kyselyssä tiedusteltiin myös energia- ja ympäristönäkökohtien huomioimista muissa kuin lain 
vaatimissa hankinnoissa. 

Kuva 8 Muut ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnat 
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Vastaajat tekevät paljon myös muita ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja, joissa lain 
(1509/2011) mukaan ei ole pakollista huomioida energia- ja ympäristövaikutuksia. Erityisesti 
tehdään erilaisia työkone-, ruokakuljetus, kuorma-auto- sekä tavarankuljetuspalveluhankinto-
ja. (Kuva 8.) 

Muita ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja tarkentavassa kohdassa kysyttiin, onko 
näissä yllä olevissa organisaationne tekemissä liikenteen tarjouspyynnöissä huomioitu ympä-
ristövaikutuksia. Avoimista vastauksista, joita oli 47, nousi muun muassa seuraavia komment-
teja: 

 
”Hankintakohtaisesti on huomioitu esim. Euro-luokituksia tai CO2-päästöjä.” 
 
”On huomioitu. Käytetään kertoimia, joilla arvostetaan uudempaa kalustoa ja vähäpäästöi-
sempiä ajoneuvoja.” 
 
”Kyllä. Vaadittu esim. eu-päästöluokat yms., bensaa säästävä kuljetusten suunnittelu ja ajo-
tapa.” 
 
Avoimissa vastauksissa ainoastaan 7 vastasi, ettei minkäänlaisia ympäristönäköhtia ole 

otettu huomioon muiden ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankinnassa. Monet korostivat 
vastauksissa Euro-päästöluokkaa, polttoaineenkulutusta sekä reittien optimointia. 
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4. Informaatiotarpeet kestävissä kuljetuspalvelu- ja 
ajoneuvohankinnoissa 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien tietotarpeita liittyen kestäviin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhan-
kintoihin. Vastaajilta kysyttiin sekä palautetta olemassa olevista ohjeista että toisaalta sitä, 
millaista tietoa ja ohjeistusta ja millä kanavilla välitettynä tarvitaan tulevaisuudessa. Motivan 
nykyiset hankintaohjeet ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoista ovat alun perin vuodelta 
2012 ja niitä on päivitetty viimeksi keväällä 2017 kyselyn tekemisen jälkeen. Ohjeita on kolme 
erillistä eri hankintatyypeille: 

 
• ohje henkilö- ja pakettiautohankinnoista 
• ohje kuljetuspalveluhankinnoista 
• ohje joukkoliikennehankinnoista. 

 
Ohjeet ovat ladattavissa Motivan hankintapalvelun tietopankista: 
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki.  
 

4.1 Motivan nykyisten ohjeiden käyttö 

Motivan nykyisiä hankintaohjeita oli käyttänyt noin 31 prosenttia kyselyn vastaajista. Ohjeesta 
riippuen, suurin piirtein vastaava tai hieman pienempi osuus vastaajista oli todennut ohjeet 
tutuiksi, mutteivät olleet niitä käyttäneet. Kokonaan epätietoisia ohjeiden olemassa olosta oli 
ohjeesta riippuen, noin 38–53 prosenttia vastaajista. (Kuva 9) 

Niistä vastaajista jotka tiesivät ohjeesta mutta eivät olleet sitä käyttäneet, suurin osa kat-
soi, ettei ohjeistus ollut tarpeen oman tietämyksen riittävyyden vuoksi.  Lisäksi muutama vas-
taaja piti ohjeita käyttöön soveltumattomina.  

Huomionarvoista on, että etenkin niiden vastaajien keskuudessa, jotka tekevät hankintoja 
sivutoimena muun työn ohessa, hankintaohjeet olivat verrattain tuntemattomia. Usein etenkin 
pienissä kunnissa tällaisille vastaajille tulee hankintoja kohdalle harvakseltaan ja siksi ohjeis-
tuksen tarve olisi heillä usein suurinta. Tällaisista vastaajista useampi kirjoitti myös avoimeen 
vastaukseen toiveen ohjeiden paremmasta näkyvyydestä. 

Vähiten tunnettu ja käytetty ohjeista oli joukkoliikenteen hankintoja koskeva. Mahdolli-
nen selitys on se, että näitä hankintoja ylipäätään tekee varsin rajallinen joukko henkilöitä ja 
heillä oma tietämys tai oman organisaation tuki aiheesta on jo varsin kattavaa. Esimerkiksi 
henkilöautohankintoja tekevät edustavat laajemmin eri toimialoja ja erikokoisia organisaatioi-
ta. 

 
 
 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki
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Kuva 9 Motivan ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja koskevien ohjeiden tunnettavuus 

 
Avoimia kommentteja: 
 

”Tulossa kilpailutus, jossa aion käyttää ohjetta, ei ole ollut omalla kohdalla äsket-
täin ajankohtainen.” 
 
”Oppaat ja ohjeet tehdään aina isojen kaupunkien / kuntien olosuhteiden mukai-
sesti. Ohjeissa olevat kriteerit ovat liian kovia pienille kunnille. Jos ne otetaan käyt-
töön, ollaan tilanteessa, että tarjouksia ei saada.” 
 
”Hyvältä vaikuttavia ohjeita, voisin hyödyntää jatkossa.” 

 

4.2 Toivotut tietolähteet 

Kysyttäessä näkemystä siitä, millaista tietoa ja apua jatkossa tarvitaan, vaikuttaisi selvältä, että 
suoranaisen tiedon ja ohjeistuksen lisäksi hankintojen tueksi tarvitaan esimerkkejä ja toisaalta 
syvempää tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. 

Etenkin pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla lain huomioon ottamisessa tilaajia huolet-
taa olemassa olevan kalustotarjonnan rajallisuus ja toisaalta epätietoisuus sen ominaisuuksista. 
Tilaajilla on pelkona tarjousten määrän jääminen liian pieneksi tai paikallisten yrittäjien syrjäyt-
täminen ja siksi hankinnoissa pelataan useasti varman päälle. Osassa avoimista vastauksista 
toivottiin tilannetta helpottamaan jonkinlaista alueellisesti eriytettyä tiedottamista tai ohjeis-
tusta. Nykyisissäkin ohjeissa on esimerkiksi joukkoliikenteen tapauksessa mainittu maaseutu-
maiselle liikenteelle ja taajamaliikenteelle erilaisia vaatimuksia. Samankaltaiseen tulokseen 
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voitaisiin kuitenkin päästä myös tehokkaammalla vuoropuhelulla tilaajien ja paikallisten tuotta-
jien välillä. Vuoropuhelun rajoitteena on silti sama ongelma – hankintoja tehdään kovin satun-
naisesti. Merkittävä osa hankintoja tekevistä pienempien kuntien vastaajista on asian kanssa 
tekemisissä korkeintaan muutaman vuoden välein. 

Taulukko 2. Tarpeellisimmiksi koetut informaatiomuodot.  
Vastausten keskiarvot, vastaukset asteikolla: 1 ei ollenkaan tarpeellinen  –  4 hyvin tarpeellinen. 

Informaatiolähde keskiarvo 

Esimerkit 3,34 

Oppaat ja ohjeet 3,21 

Tilaajien ja tarjoajien vuoropuhelutilaisuudet 2,94 

Työkalut 2,7 

Helpdesk sähköpostitse 2,58 

Helpdesk puhelimitse 2,37 

 
Toivotuista informaatiolähteistä suosituimmiksi nousevat varsin perinteiset tavat – esi-

merkit ja oppaat. Myös tilaajien ja tarjoajien välistä vuoropuhelua kaivataan. Helpdesk-
palveluiden kysyntä on sen sijaan vähäisempää.  

Avoimissa vastauksissa toivottiin etenkin esimerkkitapausten esittelyä ja lisätietoa siitä, 
millaista ja minkä ikäistä kalustoa esimerkiksi eri Euro-päästöluokilla on saatavilla. Tässäkin 
taustalla on ainakin osassa tapauksista pienten paikkakuntien pelko siitä, ettei paikallisilla tuot-
tajilla ole riittävän uutta kalustoa. 

Yksittäisessä avoimessa vastauksessa tuotiin myös esiin se, että esimerkiksi Euro-luokkaa 
käytetään yleisesti kriteerinä sen selkeyden vuoksi eikä omia kriteerejä (koskien esimerkiksi 
melua) uskalleta asettaa. Jonkinlaisille helposti todennettaville ja tarkistettaville ympäristökri-
teereille on kysyntää ja ne auttaisivat sekä olemassa olevan lain huomioon ottamisessa, että 
muiden ympäristövaikutusten huomioimisessa. 

 
Avoimia kommentteja: 
 

”Kalustovaatimusasiat ovat harvoin niin kiireellisiä, että olisi tarve puhelinpalve-
luun. Tärkeintä olisi, että ohjeet olisivat ajantasalla ja että saatavissa on hyviä 
esimerkkejä.” 
 
”Case-esimerkkien jako on kaikkein tärkeintä käytännön työn kannalta.” 
 
”Tärkein informaatiolähde on se, mitä kalustoa on alueella tarjolla ja se, löytyykö 
tarjoajia, joiden intresseissä on investoida uusiin tekniikoihin.” 
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4.3 Hankintaohjeiden kehittäminen 

Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että tulevaisuudessa hankintaohjeita kannattaa kehit-
tää etenkin esimerkkien ja eri kokoisissa ja tyyppisissä kunnissa saatujen kokemusten kautta. 
Lisäksi vuoropuhelu tuottajien ja tilaajien välillä on tarpeen ymmärryksen lisäämiseksi siitä, 
mitä vaihtoehtoja todella on tarjolla eri puolilla maata ja millaisilla kriteereillä hankintoja voi-
daan kilpailuttaa. Vuoropuhelun välineenä voisivat toimia esimerkiksi tilaisuudet tai verkkose-
minaarit. 

Erittäin tärkeänä kehityskohteena näyttäytyy myös hankintaohjeiden ja ylipäätään lain-
säädännön tunnetummaksi tekeminen. Harvoin hankintoja tekevät henkilöt eivät kaikki olleet 
kuulleet vuonna 2012 voimaantulleesta laista ennen tätä kyselyä. 
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5. Uusien käyttövoimien sekä uusien liikenteen palve-
luiden tulevaisuusnäkymät julkisissa hankinnoissa  

Osana kyselyä kartoitettiin vaihtoehtoisten käyttövoimien tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä 
julkisissa hankinnoissa. Lisäksi selvitettiin vastaajien kiinnostusta erilaisten kuljetusten yhdis-
tämiseen ja uusien liikenteen ja liikkumisen palveluiden käyttöönottoon. Kyselyyn valitut uudet 
palvelut ja toimintatavat on valittu ympäristövaikutuksien pienentämistä silmällä pitäen. 
 

5.1 Nykytila 

Odotetusti yleisimmin käyttöön otettu tai selvitetty kysytyistä uusista käyttövoimavaihtoeh-
doista oli sähköautot. Kaikista vastaajista 38,8 prosenttia sanoi sähköautoja joko olevan jo käy-
tössä tai että niiden käyttöönottoa selvitetään. Lisäksi 18,8 prosenttia katsoi aiheen kiinnosta-
vaksi organisaationsa näkökulmasta.  36,5 prosentissa vastaajien organisaatioista asia ei ole 
vielä ollut lainkaan esillä. Ladattavia hybridejä koskevat vastaukset ovat samankaltaisia, vaik-
kakin niiden käyttöönotto ja selvittäminen on ollut hieman vähäisempää. 

Kaasuautoja ja uusiutuvia polttonesteitä oli selvitetty huomattavasti sähköautoja har-
vemmassa organisaatiossa. Flexfuel-ajoneuvoja on käytössä vain kolmessa organisaatiossa (3,7 
prosenttia vastauksista) ja uusiutuvaa dieseliäkin vain kahdeksassa organisaatiossa (9,8 pro-
senttia vastaajista). Kaasuautojen käyttö ja käyttöönoton selvittäminen on suurin piirtein yhtä 
yleistä. 

 

Kuva 10 Uusien käyttövoimaratkaisujen nykytilanne vastaajien organisaatioissa 
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Kuntakoon mukainen tarkastelu osoittaa vaihtoehtoisten käyttövoimien olevan etenkin suuri-
en kuntien kiinnostuksen kohteena. Pienemmissä kunnissa käyttöönottopäätöksiä ja selvityk-
siä on tehty kaikissa vaihtoehtoisissa käyttövoimissa huomattavasti vähemmän. (Taulukko 3.) 
Saadut vastaukset painottuvat suuriin kuntiin, mutta myös suhteellisissa osuuksissa on havait-
tavissa uusien käyttövoimien suurempi suosio etenkin yli 50 000 asukkaan kunnissa. 

Taulukko 3 Käyttövoiman käyttöönottaneiden tai käyttöönottoa selvittäneiden kuntien lukumäärä 
kuntakoon mukaan luokiteltuna. 

Kuntakoko Ladattava 

hybridi 

Täyssähköau-

to 

Kaasuauto 

(maakaasu) 

Kaasuauto 

(biokaasu) 

Uusiutuva 

diesel 

Flexfuel 

alle 6000 

asukasta 

(n=14) 

0 3 0 1 3 1 

6001-12 000 

asukasta 

(n=12) 

2 2 0 0 3 0 

12 001-25 000 

asukasta 

(n=13) 

2 3 1 2 3 0 

25 001-50 000 

asukasta 

(n=11) 

1 4 1 1 2 1 

yli 50 000 

asukasta 

(n=21) 

4 18 11 14 10 5 

 

5.2 Uusien käyttövoimaratkaisujen edistämisen esteet 

Uusien käyttövoimien edistämisen esteitä selvitettiin kysymyspatterilla, jossa vastaaja pystyi 
valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastauksissa syntyy odotetun kaltaista hajontaa eri käyt-
tövoimien kohdalla. Yleisesti kuitenkin kaikissa uusissa käyttövoimaratkaisuissa kustannuksia 
pidetään liian korkeana ja lataus- ja polttoaineen jakeluinfraa pidetään puutteellisena. Esimer-
kiksi kaasuautojen yleistymiselle nähdään polttoaineen jakeluinfran puute suurimpana estee-
nä.  

Tulevaisuuden hankintojen kannalta positiivista silti on, että vain muutamassa organisaa-
tiossa henkilökunnan tai johtoasemissa olevien henkilöiden vastustus nähdään esteenä uusien 
käyttövoimien yleistymiselle. Myöskään ajoneuvojen luotettavuutta ei täyssähköautoja lukuun 
ottamatta nähdä kovin ongelmallisena. (Kuva 11.) Luotettavuudella on näissäkin vastauksissa 
avoimien kommenttien perusteella viitattu lähinnä toimintasäteen riittävyyteen.  

Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että neutraalille tiedolle on kysyntää varsin tasai-
sesti käyttövoimatyypistä riippumatta. Yksi merkki tiedon puutteesta ja mielikuvien vahvasta 
voimasta saattaa olla myös kustannusten näkeminen niin isona tekijänä kuin se kyselyssä näh-
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dään. Vaihtoehtoisten käyttövoimien hintaero ei välttämättä etenkään käyttökustannukset 
huomioituna ole niin merkittävä kuin ennakkoasenteet usein antavat odottaa. 

Kysyttyjen tekijöiden ohella avoimissa kommenteissa nousee esiin useamman kerran 
myös esimerkiksi uuden tyyppisten ajoneuvojen vaikeus huolto-organisaatioiden kannalta. Li-
säksi maininnan saa myös jotkin yksittäiset ajoneuvojen toimintaan liittyvät kysymykset, kuten 
esimerkiksi peräkärryn vetämiseen liittyvät rajoitteet monilla sähkö- ja hybridiautoilla. 
 

 

Kuva 11 Uusien käyttövoimaratkaisujen edistämisessä koettavat haasteet 

 

Avoimia kommentteja: 
 

”Uusi tekniikka asettaa melkoisia haasteita korjausorganisaatiolle. Lisäksi korke-
ammat investointikulut jarruttavat ja myös jonkin verran kaluston sopivuus tiet-
tyyn käyttötarkoitukseen, joka on vielä monasti rajallinen.” 
 
”Autokantaa uusitaan sitä mukaan kun vanha poistuu liisauksesta. Sähköajoneu-
voissa tankkaamisen ajallinen kesto ja maksimikilometrit ongelma. Kaasuautoissa 
tankkausasemien vähäisyys.” 
 
”Täällä maalla yrittäjät eivät varmaan innostu em. kaluston korkeiden hankinta-
kustannusten vuoksi. Lisäksi täällä ei ole saatavissa em. "polttoaineita" eikä tarvit-
tavia latauspisteitä. Myös välimatkat ja tiestö on huonoa, joten se asettaa kalus-
tolle tietyt vaatimukset.” 
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5.3 Kuljetusten yhdistäminen ja uudet liikkumisen palvelut 

Liikenteen ja liikkumisen kenttä on murroksessa ja lähitulevaisuudessa niin yksityishenkilöille 
kuin organisaatioillekin on tulossa tarjolle uusia palveluita ja toimintamalleja. Esimerkiksi eri-
laisten kuljetusten yhdistäminen ja ajoneuvojen jakaminen voi tulevaisuudessa tehostaa ajo-
neuvojen käyttöä. Kyselyssä selvitettiin joidenkin toimintamuotojen ja palveluiden käyttöä 
kuntaorganisaatioissa. Vastausten perusteella monet uudet palvelut herättävät kiinnostusta, 
eikä kysynnälle näyttäisi olevan suoranaisia esteitä. Kysymys on usein pikemminkin saata-
vuusongelmasta. 

Vastaajien kannalta etenkin kuljetusten yhdistäminen vaikuttaa kiinnostavalta asialta ja 
sitä on myös monissa organisaatioissa jo tehty tai selvitetty. Avoimissa vastauksissa mainitaan 
muun muassa ajodatan kerääminen keinona järkeistää eri kuljetuksia tulevaisuudessa. 

Monilla työpaikoilla myös on vastausten perusteella jo käytössä työpaikan yhteisiä pyöriä 
ja käytössä olevat autot ovat yhteiskäytössä. Autojen yhteiskäytön suhteen on kuitenkin huo-
mioitava vastaajien laaja profiili. Iso osa vastaajista edustaa esimerkiksi huolto- tai kunnossapi-
to-organisaatioita, joissa käytettävät ajoneuvot ovat usein jo lähtökohtaisesti jaetussa käytös-
sä. Kyseessä ei siis useinkaan ole varsinaisesti ympäristövaikutusten pienentämiseen tai kus-
tannussäästöön liittyvä yhteiskäyttöisyys. 

Joukkoliikennelippuja ja työsuhdematkalippuja on käytössä varsin monissa organisaati-
oissa ja erityisenä huomiona voi pitää niiden vastaajien pientä osuutta, joiden organisaatioissa 
asiaa on selvitetty mutta käyttöönottopäätös syystä tai toisesta jätetty tekemättä. (Kuva 12.) 
Muihin kysyttyihin palveluihin verrattuna työsuhdematkalippu onkin verrattain suoraviivainen 
ja yksinkertainen käyttöönottaa. 

 

 

Kuva 12 Suhtautuminen kuljetusten yhdistämiseen ja uusiin liikkumisen palveluihin 
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Kuntakoko vaikuttaa siihen, mistä palveluista ja toimintamalleista vastanneissa organi-
saatioissa ollaan kiinnostuneita. Odotetusti esimerkiksi joukkoliikenne työasiamatkoilla kiin-
nostaa ennen kaikkea suurissa kunnissa. Samoin näyttäisi olevan työasiamatkoille tarkoitettu-
jen polkupyörien laita. Selkeimmin kaiken kokoisissa kunnissa näyttäisi olevan kiinnostusta 
kuljetusten yhdistämiseen. (Taulukko 4.)  

Taulukko 4. Uuden palvelun tai toimintamallin käyttöönottaneiden tai käyttöönotosta kiinnostu-
neiden kuntien lukumäärä kuntakoon mukaan luokiteltuna 

Kuntakoko Yhteiskäyttöau-

tot 

Yhteiskäyt-

töpyörät 

Kuljetusten 

yhdistämin

en 

Joukkoliikenneli-

put työ- tai 

työasiamatkoille 

Uudet liik-

kumispalvelut 

(MaaS -Mobility 

as a Service) 

alle 6000 

asukasta 

(n=15) 

7 9 14 6 6 

6001-12 000 

asukasta 

(n=11) 

6 3 10 5 3 

12 001-25 

000 asukas-

ta (n=12) 

8 7 8 6 5 

25 001-50 

000 asukas-

ta (n=11) 

9 10 8 3 5 

yli 50 000 

asukasta 

(n=20) 

20 18 18 19 18 

 
 
Avoimia kommentteja: 
 

”Kunnan omien tavarakuljetusten ja henkilökuljetusten yhdistely on hankalaa, 
koska kuntien tavarakuljetuksissa on paljon hygieniaan ja lämpötilan säätelyyn 
liittyviä asioita.” 
 
”Kouluajojen ajodataa aletaan kerämään järjestelmän avulla, tulevia kilpailutuksia 
ja yhdistelyä varten.” 
 
”Suurten välimatkojen ja pienten väestömäärien ja erittäin hajanaisten kuljetus-
tarpeiden yhdistäminen on osoittautunut haastavaksi, joten kilpailutuksissa on 
jouduttu tyytymään vanhoihin ratkaisuihin kustannushyötyä tavoittelevasta yh-
distelyhaluista huolimatta.” 
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6. Yhteenveto ja suositukset  

Lain (1509/2011) vaatimista energia- ja ympäristövaatimuksista oli vastausten perusteella par-
haiten osattu soveltaa typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-
päästöluokitusta. Huomattavasti vähemmän on asetettu vaatimuksia energiakulutukselle ja/tai 
hiilidioksidipäästöille. Osittain tämä saattaa johtua myös tiedonpuutteesta. Osassa vastauksis-
ta kävi ilmi, että Euro-päästöluokitusta on käytetty myös hiilidioksidipäästöjä rajaamaan, 
vaikkei kyseinen luokitus tätä kuvaa.  

Motivan olemassa oleviin ohjeisiin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen ollaan pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä. Suurin kehityksen tarve näyttäisi olevan ohjeiden tunnettuuden lisäämisessä. 
Myös itse laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa 
hankinnoissa on osin epäselvä kuntaorganisaatioissa ja lisäinformoinnille ja -viestinnälle olisi 
tarvetta.  

Ohjeistuksen tunnettuuden lisäämisen ohella hyödyksi olisi erilaisten esimerkkitapausten 
ja hankintojen esittely, jotta hyvät käytännöt tulisivat tutuiksi ja esimerkiksi kynnys tiukempien 
ympäristökriteerien käyttöön ei olisi niin suuri. Henkilöillä, jotka tekevät hankintoja muun 
työnsä ohella, ei aina ole valmiutta ja tietotaitoa lain vaatimien asioiden huomioimiseen, saa-
tikka näiden tiukempien ympäristökriteerien asettamiseen. Esimerkkejä olisi hyvä olla eri alu-
eilta ja erikokoisista kunnista, sillä tarjolla olevan kaluston ja palveluiden markkinatilanne eroaa 
alueittain. 

Uudet käyttövoimaratkaisut kiinnostavat vastanneissa julkisen sektorin hankintaorgani-
saatioissa, mutta etenkin niihin liittyvät kustannukset koetaan usein rajoittavaksi tekijäksi. Uu-
sien käyttövoimien edistäminen edellyttää tuekseen lisätietoa sekä tarjolla olevasta kalustosta 
ja polttoaineen jakeluinfrasta että kustannuksista. 

Vastausten perusteella on nähtävissä, että erilaiset tavat tehostaa logistiikkaa ja ajoneu-
vojen käyttöä kiinnostavat julkisen sektorin toimijoita. Etenkin kuljetusten yhdistäminen näyt-
täisi lisääntyvän tulevaisuudessa. Kuljetusten yhdistäminen saattaa kuitenkin toisinaan törmä-
tä niin käytännöllisiin kuin lainsäädännöllisiinkin esteisiin. 

Lain soveltaminen vaatii edelleen kohdistettua viestintää ja neuvontaa julkisille hankin-
tayksiköille. Erityisesti pitäisi viestintää kohdistaa hankintoja muiden töiden ohessa tekeville. 
Sekä hankkijoiden että tarjoajien molemminpuolinen hyöty olisi, että hankinnoissa käytettäi-
siin yhtenäisiä kriteereitä. 

 

6.1 Suositukset 

Jotta energia- ja ympäristövaatimukset sekä uudet käyttövoimat ja liikenteenpalvelut saadaan 
laajemmin käyttöön julkisen sektorin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa, voidaan kyse-
lyn pohjalta pitää suositeltavana seuraavia asioita: 

 
• tiedottamisen lisääminen lainsäädännöstä ja olemassa olevista hankintaohjeista 
• hankintaesimerkkien käyttö osana hankintaohjeita ja niistä viestiminen 
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• tilaajien ja tuottajien välisen vuoropuhelun lisääminen 
• vinkkejä ja kokemuksia uusien käyttövoimien hankintaan 
• tietoa kuljetusten yhdistämisen ja uusien liikkumispalveluiden mahdollisuuksista. 
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7. Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 
 
 



Kysely ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta 
julkisissa hankinnoissa 

 
1. Millä sektorilla organisaationne toimii? 

nmlkj Kunta

nmlkj Kuntayhtymä

nmlkj Valtion hallinto

nmlkj Julkinen liikelaitos

nmlkji Seurakunta

nmlkj Yhteishankintayksikkö

nmlkj
Muu julkinen organisaatio, 

mikä?

 
2. Kunnan koko 

nmlkj alle 6 000 as

nmlkj 6 001–12 000

nmlkji 12 001–25 000

nmlkj 25 001–50 000

nmlkj yli 50 000 as

 
3. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten roolianne kuljetuspalveluiden ja/tai ajoneuvojen hankinnoissa? 

nmlkji
Työskentelen päätoimisesti hankintatoimessa, jossa päätehtäväni on ajoneuvojen ja/tai 
henkilökuljetuspalvelujen hankinnat

nmlkj
Työskentelen päätoimisesti hankintatoimessa, jossa yksi tehtävistäni on ajoneuvojen ja/tai 
henkilökuljetuspalvelujen hankinnat

nmlkj Vastaan oman toimeni ohessa koko organisaationi ajoneuvojen ja/tai henkilökuljetuspalvelujen hankinnasta

nmlkj
Vastaan oman toimeni ohessa oman toimialueeni/yksikköni ajoneuvojen ja/tai henkilökuljetuspalvelujen 
hankinnasta tai jommastakummasta

nmlkj Joku muu, mikä

 
4. Mitä seuraavista hankinnoista kuuluu toimintayksikköllenne 



gfedc Joukkoliikenne ja/tai palvelusopimusasetuksen mukaiset henkilökuljetukset

gfedc Muut henkilökuljetukset (esim. koulu- ja vammaiskuljetukset)

gfedc Henkilö- ja pakettiautot (myös leasing)

gfedc Henkilö- ja pakettiautot (myös leasing), hyödyntäen yhteishankintayksikön kilpailuttamaa puitesopimusta

gfedc Ei mikään ylläolevista

 
5. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 
(1509/2011) edellyttää energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen ja säänneltyjen päästöjen (typen oksidi, 
hiilivedyt ja hiukkaset) huomioonottamista julkisissa ajoneuvo- ja henkilökuljetuspalveluissa. 
 
5. a) Miten em. lain vaatimukset on huomioitu organisaationne tekemissä tarjouspyynnöissä? 
 
Henkilö- ja pakettiautohankinnat: 

Käytetty 
vähimmäisvaatimuksena 

Käytetty 
vertailukriteerinä 

(pisteytys) 

Ei ole 
käytetty/Ei ole 
otettu huomioon 

En 
osaa 
sanoa 

CO2-päästöraja (g/km)  gfedc gfedc gfedc gfedc

Energiankulutus  gfedc gfedc gfedc gfedc

Euro-päästöluokka  gfedc gfedc gfedc gfedc

Melutaso  gfedc gfedc gfedc gfedc

Muu, 
mikä:  gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Joukkoliikenne ja palvelusopimusasetuksen mukaiset henkilökuljetushankinnat: 

Käytetty 
vähimmäisvaatimuksena 

Käytetty 
vertailukriteerinä 

(pisteytys) 

Ei ole 
käytetty/Ei ole 
otettu huomioon 

En 
osaa 
sanoa 

Polttoaineenkulutuksen 
seurantamenettely  gfedc gfedc gfedc gfedc

Kuljettajakohtainen 
ajotavanseuranta  gfedc gfedc gfedc gfedc

Euro-päästöluokka  gfedc gfedc gfedc gfedc

Melutaso  gfedc gfedc gfedc gfedc

Muu, 
mikä:  gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Muut henkilökuljetushankinnat (esim. koulu- ja vammaiskuljetukset) 
  

Käytetty 
vähimmäisvaatimuksena 

Käytetty 
vertailukriteerinä 

(pisteytys) 

Ei ole 
käytetty/Ei ole 
otettu huomioon 

En 
osaa 
sanoa 

CO2-päästöraja (g/km)  gfedc gfedc gfedc gfedc

Energiankulutus  gfedc gfedc gfedc gfedc

Euro-päästöluokka  gfedc gfedc gfedc gfedc



Melutaso  gfedc gfedc gfedc gfedc

Muu, 
mikä:  gfedc gfedc gfedc gfedc

 
5. b) Onko lain soveltamiseen liittynyt ongelmia? Jos on, niin minkälaisia? 




 
5. c) Kuuluuko jokin seuraavista hankinnoista toimintayksiköllenne 

gfedc Kuorma-autot (myös leasing)

gfedc Linja-autot

gfedc Työkoneet (lumiaurat, traktorit, kaivurit ym.)

gfedc Tavarankuljetus (esimerkiksi muuttopalvelut)

gfedc Tavarankuljetus (esimerkiksi muuttopalvelut), hyödyntäen yhteishankintayksikön kilpailuttamaa puitesopimusta

gfedc Ruokakuljetukset

gfedc Muut liikenteen hankinnat, mitä?

gfedc Ei mikään ylläolevista

 
5. d) Onko näissä yllä olevissa organisaationne tekemissä liikenteen tarjouspyynnöissä huomioitu 
ympäristövaikutuksia? Jos on, miten? 




 
6. Ovatko seuraavat Motivan hankintaohjeet ympäristökriteereistä tuttuja ja mitkä ovat kokemuksenne 
näiden soveltamisesta? 

Voit tutustua ohjeisiin klikkaamalla linkkiä ohjeen kohdalla.

Ohjeistus on tuttu 
ja olemme 

hyödyntäneet sitä 

Ohjeistus on 
tuttu, mutta 
sitä ei ole 

tarvittu 

Ohjeistus on tuttu, 
mutta se ei ole 

soveltunut 
käyttöömme 

Ohjeistus 
ei ole tuttu 

En osaa sanoa 
tai ko. hankinnat 

eivät kuulu 
vastuulleni 

Henkilö- ja 
pakettiajoneuvot  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Joukkoliikenne  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilökuljetukset  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Vapaa palaute Motivan hankintaohjeista 







 
7. Kuinka hyödyllisinä pidätte seuraavia informaatiolähteitä hankintojen ympäristönäkökohtien 
huomioimiseen liittyvissä kysymyksissä? 

Ei 
hyödyllinen 

Vähän 
hyödyllinen 

Melko 
hyödyllinen 

Erittäin 
hyödyllinen 

Oppaat ja ohjeet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Esimerkkejä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Helpdesk sähköpostitse  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Helpdesk puhelimitse  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tilaajien ja tarjoajien vuoropuhelutilaisuudet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Työkalut  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jokin muu 
tapa, mikä:  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Avoin kommentti informaatiotarpeista 




 
8. Mikä on uusien käyttövoimaratkaisujen hankintojen tilanne ja tulevaisuuden näkymät julkisissa 
hankinnoissa? 
 
8. a) Mikä on uusien käyttövoimien tilanne tällä hetkellä organisaatiossanne? 

*Dieselauto, joka voi hyödyntää 100% uusiutuvaa dieseliä.

On jo käytössä tai 
käyttöönottopäätös 

tehty 

Käyttömahdollisuuksia 
selvitetään tai on jo 

selvitetty 

Aihe 
kiinnostaa, 

mutta ei vielä 
selvitetty 

Ei oteta 
toistaiseksi 

käyttöön 

Ei 
vielä 
ole 
ollut 
esillä 

Ladattava hybridi  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Täyssähköauto  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaasuauto 
(maakaasu)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaasuauto 
(biokaasu)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Dieselauto 
(uusiutuva diesel)
*  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Flexfuel  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 



8. b) Mitä esteitä on uusien käyttövoimien yleistymiselle organisaatiossanne? 

*Dieselauto, joka voi hyödyntää 100% uusiutuvaa dieseliä.

Kustannukset 

Sopivan 
ajokaluston 
saatavuus 

Ajoneuvojen 
luotettavuus 

Neutraalin 
tiedon 
puute 

Lataus-
/tankkausinfran 

puute 
Henkilöstön 

vastustus 

Päättäjien 
tai johdon 
vastustus 

Ladattava 
hybridi  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Täyssähköauto  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaasuauto 
(maakaasu)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaasuauto 
(biokaasu)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Dieselauto 
(uusiutuva 
diesel)*  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Flexfuel  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Avoin kommentti uusien käyttövoimien näkymistä sekä niiden yleistymiseen liittyvistä esteistä tai 
onnistumisista: 




 
9. Onko organisaatiossanne otettu käyttöön kuljetusten yhdistämistä tai uusia liikkumisen palveluita ja 
tapoja? 

Otettu 
käyttöön 

Selvitetty 
käyttöönottoa 

Aihe 
kiinnostaa, 

mutta ei vielä 
selvitetty 

Aihe ei ole 
kiinnostava 

organisaatiomme 
näkökulmasta 

Yhteiskäyttöautot (Työajan sisäisille 
matkoille tarkoitetut lainattavat autot)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Yhteiskäyttöpyörät (Työajan sisäisille 
matkoille tarkoitetut lainattavat pyörät)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Henkilö-tai tavarankuljetusten 
yhdistäminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Joukkoliikenneliput tai setelit työ- ja 
työasiamatkoille  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Uudet liikkumispalvelut (MaaS- Mobility as 
as a Service, työasiamatkoilla käytettävä 
eri kulkuvälineet yhdistävä palvelu)  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muu, mikä:  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
10. Muuta mieleentulevaa ajoneuvo- ja kuljetushankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta? 






 
11. Yhteystiedot *

Organisaatio 

Nimi 

Tehtävä 

Sähköposti 

Puhelinnumero 

 
12. Saako sinuun olla yhteyksissä mahdollisia tarkentavia kysymyksiä varten? *

Kyllä 

 

Kiitos vastauksista! 

(Sivu 0 / 6)
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