
Julkisissa hankinnoissa puupohjaisia tuotteita käytetään laajasti. Suomessa lähes 
90 prosenttia metsistä on sertifioitu, mutta maailmassa vain noin 10 prosenttia. Metsätalous 
ei ole aina kaikkialla maailmassa kestävää, siksi on tärkeää varmistaa, että puuraaka-aineen 
arvoketjun jäljitettävyys on kunnossa ja se on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Jos 
hankitaan Suomen rajojen ulkopuolelta puupohjaisia tuotteita, niin varsinkin silloin on 
hyvä edellyttää sertifiointia. Monipolviset ja pitkät hankintaketjut eivät aina ole läpinäkyviä. 
Kannattaa muistaa, että markkinoilla voi olla myös laitonta puuta.

Kun julkisia hankintoja tehdään strategisella otteella, edistää se samalla myös organisaation 
muita kestävän kehityksen tavoitteita. Oleellinen osa hankintojen vastuullisuutta on 
tuotteiden ja niiden materiaalien arvoketjujen ja alkuperän tunteminen. Asettamalla 
vaatimuksia raaka-aineelle tai materiaalille julkiset hankintayksiköt voivat välttää laittoman 
puun käytön ja edistää metsätalouden kestävyyttä. 

TARKISTA AINAKIN SEURAAVAT YDINKOHDAT

 √ Onko organisaatiollasi strategisia tavoitteita kestävien hankin-
tojen toteuttamiseen? Pohdi, miten puupohjaisten tuotteiden 
hankinnoilla voi vaikuttaa näihin.

 √ Tunnista hankinnat, joissa on merkittävä osuus puuta tai puu-
pohjaista materiaalia. Aloita hankinnoista, jotka toistuvat usein, 
esimerkiksi kopio- tai pehmopaperit.

 √ Selvitä markkinavuoropuhelulla, miten toimittaja dokumentoi 
hankittavan tuotteen puuraaka-aineen alkuperän. Onko se 
peräisin laillisista lähteistä sekä kestävästi hoidetuista metsistä? 
Varmista, että toimittajilla on tiedossa puumateriaalin koko 
tuotantoketju.

 √ Markkinavuoropuhelun jälkeen laadi puuraaka-aineen jäljitettä-
vyyden ja alkuperän kriteerit tasolle, joka kannustaa toimijoita 
kestävämpään suuntaan, mutta joka on kuitenkin saavutettavissa.

 √ Toimittaja voi hyödyntää todentamisessa esimerkiksi metsäserti-
fiointimerkkejä tai muita vastaavia, jotka todentavat, että puu on 
peräisin vastuullisesti tuotetuista sertifioiduista metsistä. 

 √ Jos markkinavuoropuhelussa käy ilmi, ettei hankittavalle tuot-
teelle ole olemassa vielä sertifioitua todentamista, niin kerro, että 
tulevaisuudessa tavoitteenanne on hankkia sertifioituja tuotteita. 

 √ Mieti, voidaanko puupohjaisella materiaalilla korvata jotain osia 
tuotteesta, jotka on aikaisemmin tuotettu uusiutumattomista 
lähteistä. Markkinoille on tulossa esimerkiksi puukuidusta valmis-
tettuja pusseja. 

 √ Seuraa hankinnan toteutumista ja sovi toimittajan kanssa seuran-
tamenettelystä sekä kirjaa se sopimukseen.

 √ Viesti onnistuneesta hankinnasta niin organisaation sisällä kuin 
muille hankintayksiköille.

Alkuperäseurannan tai 
jäljitettävyysjärjestelmän avulla 
puutuotteita valmistava tai käyttävä 
yritys voi varmistaa, että tuotteeseen 
on käytetty kestävästi hoidetuista 
metsistä peräisin olevaa puuta.  
Metsäsertifiointimerkki todentaa 
juuri tämän.  

Sertifioituja merkintöjä ovat 
esimerkiksi PEFC ja FSC tai muut 
vastaavat. Myös muut tuotteiden 
ympäristömerkit voivat sisältää 
kriteereitä puulle. 

Vinkkejä käytännön työn tueksi

Puutuotteiden 
vastuulliset hankinnat



Oslon kaupungilla 
ohjeistus puupohjaisten 
tuotteiden hankintoihin

Laukaan Ekokoulu:  
Koulu sadaksi vuodeksi 

sadalle oppilaalle
Oslon kaupungilla on ohjeistus puu- ja puupohjaisten 
tuotteiden hankintoihin. Poliittinen ohjeistus on julkaistu 
2014. Ohjeistuksen mukaan kunnan omistamien 
yhtiöiden odotetaan käyttävän kestävän kehityksen 
kriteereitä puuta tai puupohjaisia tuotteita hankkiessaan. 
Lähtökohtaisesti ei hankita puuta tai puutuotteita, jotka 
on valmistettu sademetsistä korjatuista raaka-aineista.

Sademetsistä peräisin olevaa puuta tai puupohjaisia 
tuotteita voidaan hankkia ainoastaan silloin, jos kestä-
vyysnäkökulmat voidaan dokumentoida ja todentaa 
luotettavilla sertifiointijärjestelmillä, joiden mukaan 
puutavara on peräisin kestävistä ja laillisista tavaraeristä. 
Sama ohjeistus koskee kaupungin virastoja.

Lue lisää Motivan hankintapalvelun verkkosivuilta >> 

Työn on mahdollistanut PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry.
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Uuteen aluekyläkouluun Laukaan Vuonteelle yhdistetään 
vuoden 2018 syksyksi Savion, Tarvaalan ja Vuonteen 
kyläkoulut. Tavoitteena on tehdä ekologisesti kestävä 
puukoulu reilulle sadalle oppilaalle sadaksi vuodeksi. Kol-
men paikallisen alakoulun lisäksi tiloihin tulee esikoulu ja 
päiväkoti.

Ekokouluhankkeessa painotetaan paitsi ekologista raken-
tamista ja koulukuljetuksia, myös lähiruokaa ja tilojen 
monikäyttöisyyttä. Viimeistelyvaiheessa oleva koulu on 
rakennettu massiivipuusta. Kaikki Laukaan Ekokoulussa 
käytettävä puu on hankittu kestävästi hoidetuista 
suomalaisista metsistä. Puiden alkuperä on jäljitettävissä 
metsän tarkkuudella PEFC-sertifioinnin mukaisesti.

Lue lisää Motivan hankintapalvelun verkkosivuilta >> 

Tarvitsetko apua kestäviin  
hankintoihin?

Ota yhteyttä 
hankintapalvelu@motiva.fi
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