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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sähkö 
 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
sähkön tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan 
syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja 
Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 
 

• Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne koskevat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ne 
on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen.  

• Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat ostaa parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamista tai nostaa hieman 
kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 

 
 
1. Soveltamisala ja määritelmä 
 
Näissä EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä käsitellään sähkön hankintaa. 
  
Suorin tapa vähentää sähkönkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on vähentää kysyntää. Tähän voidaan päästä parantamalla julkisten rakennusten 
energiatehokkuutta ja valitsemalla energiatehokkaita tuotteita sekä toteuttamalla kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavia toimenpiteitä. Nämä kysymykset 
eivät sisälly näiden kriteerien soveltamisalaan, vaan niitä käsitellään muita tuoteryhmiä varten vahvistetuissa EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 
kriteereissä.1 Näissä kriteereissä painopisteenä on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön käytön lisääminen.  
 
Peruskriteereissä etusijalla on se, mikä osuus toimitetusta sähköstä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä (suositus vähintään 50 prosenttia). Uusiutuvia 
energialähteitä käyttävä erittäin tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto on myös sallittu peruskriteereissä. Myöntämiskriteereillä pyritään edistämään jopa 
tätä suurempaa uusiutuvien energialähteiden tai tehokkaan yhteistuotannon osuutta.  
 
Lisäkriteereissä suositellaan, että uusiutuvien energialähteiden osuus olisi 100 prosenttia.  
 

                                                 
1  Katso http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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Uusiutuvien energialähteiden määritelmä: Direktiivissä 2009/28/EY (uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa 
direktiivissä) määritellään uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö seuraavasti: 
 

”’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ tarkoitetaan uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- ja 
aurinkoenergiaa, ilmalämpöenergiaa, geotermistä energiaa, hydrotermistä energiaa ja valtamerienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikoilla ja 
jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua”.  

 
Sekä uusiutuvia että perinteisiä energialähteitä käyttävissä monipolttoainelaitoksissa otetaan huomioon ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö. 
Uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi ei pitäisi laskea sähköä, joka tuotetaan pumppuvoimalaitoksissa aiemmin ylämäkeen pumpatun veden avulla.  
Biomassa määritellään puolestaan seuraavasti:  
 

”’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, 
myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa”. 
 
 

2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 
 

• Fossiilisista polttoaineista peräisin oleva sähköntuotanto 
aiheuttaa merkittävän osan kasvihuonekaasuista ja muista 
päästöistä. 

• Sähkön kysyntä kasvaa, samalla kun uusiutumattomat 
energialähteet ehtyvät. 

• Uusiutumattomiin energialähteisiin perustuvalla 
yhteistuotannolla on vain rajallinen vaikutus 
hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. 

 

  
• Lisätään uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön 

osuutta.  
• Siirrytään tehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, 

uusiutuvista energialähteistä saatavaan yhteistuotantoon tai 
vain kaasua käyttävään yhteistuotantoon. 

On syytä huomata, etteivät vaikutukset ole välttämättä tärkeysjärjestyksessä. 
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3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sähkö 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sähkö 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan vähintään 50 prosenttia sähköstä uusiutuvista energialähteistä 
ja/tai tehokkaasta yhteistuotannosta. 
 

Hankitaan 100 prosenttia sähköstä uusiutuvista energialähteistä. 

ERITELMÄT ERITELMÄT 
1. Vähintään 50 prosenttia hankitusta sähköstä on oltava peräisin 

uusiutuvista energialähteistä, sellaisena kuin ne on määritelty 
direktiivissä 2009/28/EY, ja/tai tehokkaasta yhteistuotannosta, 
sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 2004/8/EY. 

 
Tarjouksen tekijän olisi ilmoitettava, mikä osuus sähköstä on peräisin 
uusiutuvista energialähteistä. 
 
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevasta järjestelmästä on toimitettava 
asiaankuuluvat asiakirjat. Vaihtoehtoisesti hyväksytään muu vastaava 
todiste.* 
 
* Lisätietoja kohdassa Huomautukset.  
 

1. Sata prosenttia hankitusta sähköstä on oltava peräisin uusiutuvista 
energialähteistä, sellaisena kuin ne määritellään direktiivissä 2009/28/EY. 

 
 
 
 
 
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevasta järjestelmästä on toimitettava 
asiaankuuluvat asiakirjat. Vaihtoehtoisesti hyväksytään muu vastaava 
todiste.* 
 
* Lisätietoja kohdassa Huomautukset.  
 

Myöntämiskriteerit: Myöntämiskriteerit: 
Lisäpisteitä myönnetään sen mukaan, missä määrin uusiutuvista 
energialähteistä ja/tai tehokkaasta yhteistuotannosta peräisin olevan 
sähkön osuus ylittää tarjouspyynnössä esitetyn vähimmäisvaatimuksen. 
 

1. Lisäpisteitä myönnetään sen mukaan, missä määrin uusiutuvista 
energialähteistä peräisin oleva osuus ylittää tarjouspyynnössä 
esitetyn vähimmäisvaatimuksen. 

 
2. Lisäpisteitä myönnetään sen mukaan, missä määrin tehokkaasta 
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yhteistuotannosta peräisin oleva sähkön osuus ylittää 
tarjouspyynnössä esitetyn vähimmäisvaatimuksen. 
 

3. Mikäli sähkö on peräisin tehokkaasta yhteistuotannosta, joka 
perustuu uusiutuviin energialähteisiin, voidaan vertailussa antaa 
lisäpisteitä molemmista seikoista. 

 
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevasta järjestelmästä on toimitettava 
asiaankuuluvat asiakirjat. Vaihtoehtoisesti hyväksytään muu vastaava 
todiste.* 
 
* Lisätietoja kohdassa Huomautukset. 
 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
Kunkin sopimusvuoden lopussa toimeksisaajan on ilmoitettava julkisia 
hankintoja tekevälle viranomaiselle toimitetun sähkön alkuperä ja 
osoitettava, että vähintään 50 prosenttia on ollut peräisin uusiutuvista 
energialähteistä ja/tai tehokkaasta yhteistuotannosta.  
 
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevasta järjestelmästä on toimitettava 
asiaankuuluvat asiakirjat. Vaihtoehtoisesti hyväksytään muu vastaava 
todiste.* Tämä vaatimus ei koske sertifioituja toimittajia, joiden toimittama 
sähkö on sataprosenttisesti vihreää sähköä (toimittajalle on myönnetty 
tyypin 1 ympäristömerkki, johon sovellettava uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön määritelmä on vähintään yhtä tiukka kuin 
direktiivissä 2009/28/EY säädetty määritelmä). 
 
* Lisätietoja kohdassa Huomautukset. 
 

Kunkin sopimusvuoden lopussa toimeksisaajan on ilmoitettava julkisia 
hankintoja tekevälle viranomaiselle toimitetun sähkön alkuperä sen 
osoittamiseksi, että sähköstä 100 prosenttia on ollut peräisin uusiutuvista 
energialähteistä. 
 
 
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevasta järjestelmästä on toimitettava 
asiaankuuluvat asiakirjat. Vaihtoehtoisesti hyväksytään muu vastaava 
todiste.* Tämä vaatimus ei koske sertifioituja toimittajia, joiden toimittama 
sähkö on sataprosenttisesti vihreää sähköä (toimittajalle on myönnetty 
tyypin 1 ympäristömerkki, johon sovellettava uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön määritelmä on vähintään yhtä tiukka kuin 
direktiivissä 2009/28/EY säädetty määritelmä). 
 
* Lisätietoja kohdassa Huomautukset. 
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Sähkö 
 
Huomautukset  
 
Alkuperätakuu: EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on direktiivien 2009/28/EY ja 2004/8/EY mukaan otettava sähkön tuotannossa käyttöön alkuperätakuita 
koskevat järjestelmät uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä ja tehokkaan yhteistuotannon käyttöä varten. Järjestelmät tarjoavat hyvän 
oikeudellisen perustan tarjousten todentamiseen. On syytä huomata, että alkuperätakuujärjestelmän pakollinen soveltaminen saattaa eri jäsenvaltioissa olla eri 
vaiheissa. Vaihtoehtoisesti sähkön toimittaja voi esittää hallinnon hyväksymän riippumattoman todisteen siitä, että vastaava määrä sähköä on peräisin 
uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaasta yhteistuotannosta. Todisteena voi toimia esimerkiksi riippumattoman elimen myöntämä maksullinen todistus, 
kuten RECS-todistus (Renewable Energy Certificates System: www.recs.org). Toinen vaihtoehto on, että toimitettavalla sähköllä on tyypin 1 
ympäristömerkki, johon sovellettavien vaatimusten määritelmä on vähintään yhtä tiukka kuin direktiivissä 2009/28/EY. 
 
Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa 
riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on 
täytettävä seuraavat ehdot:  

• Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön.  
• Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 

ympäristöjärjestöt.  
• Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. 

 
Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää 
myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi 
hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. 
Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. 
 
Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi 
kelpaavat valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava 
tapauskohtaisesti teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina 
 
Energiakatselmus: Energiakatselmukset voivat arvokkaalla tavalla auttaa selvittämään mahdollisia tapoja parantaa viranomaiskäytössä olevien rakennusten 
ja laitteiden energiatehokkuutta. Viranomaiset, joilla on palveluksessaan tarvittava henkilöstö toteuttamaan energiansäästöstrategiaa, ovat usein jo tehneet 
omat katselmuksensa. Jos tällaista henkilöstä ei ole käytettävissä, viranomaisia kehotetaan teettämään energiakatselmus.  
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Kustannusnäkökohdat  
 
Hintaero perinteisen ja ympäristöä säästävän sähkön välillä riippuu kunkin maan markkinoiden vapautumisen asteesta, kansallisesta tukijärjestelmästä ja 
ympäristöä säästävän sähkön toimittajien määrästä. 
 
Ympäristöä säästävä sähkö on usein kalliimpaa, vaikka hintaero on pienenemässä tuntuvasti, ja joissakin tapauksissa ympäristöä säästävää sähköä saa jopa 
perinteistä edullisempaan hintaan.  
 
Markkinoiden vapautuminen, uusiutuvista lähteistä olevan sähkön tuotantotekniikan kehittyminen, fossiilisten polttoaineiden hinnannousu, uusiutuvaa 
energiaa koskevat EU:n tavoitteet ja tehokkaan yhteistuotannon edistäminen, jotka kaikki liittyvät käynnissä olevaan ilmastokeskusteluun, voivat tehdä 
ympäristöä säästävän sähkön hinnasta entistä kilpailukykyisempää.  


	1. Soveltamisala ja määritelmä
	2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset
	3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sähkö
	Sähkö
	Huomautukset

	Tyypin 1 tai ISO 14024  standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO 14024  standardin mukaisten ympäristömerkkien per
	Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö
	Energiakatselmus: Energiakatselmukset voivat arvokkaalla tavalla auttaa selvittämään mahdollisia tapoja parantaa viranomaiskäyt
	Kustannusnäkökohdat


