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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Toimistojen tietotekniikkalaitteet 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. EU:ssa on kuitenkin tehty sopimus, joka velvoittaa keskushallinnon hankkimaan sellaisia 
toimistojen tietotekniikkalaitteita, jotka täyttävät Energy Star -merkin tehokkuusvaatimukset. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit toimistojen tietotekniikkalaitteiden 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. Määritelmä ja soveltamisala 
 
Toimistojen tietotekniikkalaitteilla tarkoitetaan tässä asiakirjassa kahdenlaisia tuotteita: 

• tietokoneita – sekä pöytätietokoneita että kannettavia tietokoneita 
• näyttöjä. 

 
Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien vaatimusten (ohjeiden) määrittelemiseksi tuoteryhmä on jaettu kuuteen luokkaan: 

• tietokone (pöytätietokone, integroitu pöytätietokone, kevytpääte) 
• tietokonenäyttö (joka toimitetaan tietokoneen mukana) 
• näppäimistö (joka toimitetaan tietokoneen mukana) 
• ulkoinen virtalähde (joka toimitetaan tietokoneen mukana) 
• kannettavat tietokoneet (mukaan luettuina tablettitietokoneet) 
• erillinen näytönohjain (joka toimitetaan tietokoneen mukana). 

 
Tietokoneita, kannettavia tietokoneita ja näyttöjä koskevat vaatimukset on koottu yhteen. 
 
Tietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja näyttöjen peruskriteereissä painotetaan energiankulutusta koskevien teknisten eritelmien huomioimista, koska 
energiankulutuksen on todettu vaikuttavan voimakkaimmin ympäristöön. Peruskriteereihin kuuluu lisäksi joitakin yksinkertaisia, helposti ymmärrettäviä (ja 
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todennettavia) kriteerejä, jotka koskevat tuotteiden elinkaarta. Nämä elinkaarikriteerit on valittu EU:n ympäristömerkin, Blue Angel -ympäristömerkin ja 
Joutsenmerkin perusteella.  
 
Lisäkriteereihin on lisätty teknisten eritelmien ja myöntämiskriteerien kohdalle seuraavat: 

• laitteiston energianhallintatoiminnot 
• melu 
• elohopean käyttö nestekidenäyttöjen taustavalaisussa 
• laitteiden purku 
• kierrätetty sisältö ja kierrätettävyys 
• palonsuoja-aineiden käyttö muoviosissa siten, että niihin liitetään tiettyjä vaarallisuutta osoittavia lausekkeita (syöpää aiheuttavat, perimää 

vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet). 
 
 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 

 
Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 

 
• Energiankulutus ja siitä johtuvat hiilidioksidipäästöt. 
• Ilman, maaperän ja veden pilaantuminen, otsonin 

muodostuminen (savusumu), biokertyvyys tai ravintoketjun 
altistuminen sekä sellaiset vaikutukset vesieliöihin, jotka 
johtuvat vaarallisista osista, kuten nestekidenäyttöjen ja 
palonsuoja-aineiden sisältämästä elohopeasta. 

• Melun haitallinen vaikutus työntekijöiden terveyteen, kun 
henkilöille, jotka ovat herkkiä tällaisille äänille, aiheutuu 
stressiä. 

• Energian käyttö, rajalliset resurssit ja haitalliset päästöt 
tietotekniikkatuotteiden valmistuksessa (raaka-aineiden 
hankinta, osien valmistus). 

• Jätteen syntyminen, mukaan luettuina pakkaukset ja 
loppusijoitus. 
 

  
• Energiatehokkaiden tuotteiden hankinta.  
• Vain vähän vaarallisia osia sisältävien tuotteiden hankinta ja 

tuotteiden palautusmahdollisuuksien edistäminen. 
• Vähän melua tuottavien tuotteiden hankinta. 
• Kierrätyksen mahdollistaminen, eliniän pidentäminen ja 

tuotteiden palautusmahdollisuuksien edistäminen. 
• Pakkausten kierrätettävyyden varmistaminen. 
• Kierrätettyjen pakkausten käytön lisääminen. 
• Lopputuotteiden turvallinen loppusijoittaminen (kierrätys, 

uudelleenkäyttö). 

 
On syytä huomata, etteivät vaikutukset ole välttämättä tärkeysjärjestyksessä. 
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Yksityiskohtaista tietoa toimistojen tietotekniikkalaitteiden tuoteryhmästä on teknisessä taustaraportissa. 
 

 
3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Toimistojen tietotekniikkalaitteet  

 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja näytöt 
KOHDE KOHDE 
Hankitaan [tietokoneita / kannettavia tietokoneita / näyttöjä], joilla on vain 
vähän ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana. 
 

Hankitaan [tietokoneita / kannettavia tietokoneita / näyttöjä], joilla on vain 
vähän ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana.  

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Kaikkien tuotteiden on täytettävä Energy Star -merkin uusimmat 

energiatehokkuusvaatimukset, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.eu-
energystar.org. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Muut asianmukaiset todisteet, kuten teknisiä tietoja koskevat 
valmistajan asiakirjat tai tunnustetun laitoksen (esim. ISO 17025 -standardin 
mukaisesti hyväksytty testauksia tekevä laitos) testausseloste, joka osoittaa 
kriteerien täyttymisen, hyväksytään myös. 
 

1. Kaikkien tuotteiden on täytettävä Energy Star -merkin uusimmat 
energiatehokkuusvaatimukset, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.eu-
energystar.org. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Muut asianmukaiset todisteet, kuten teknisiä tietoja koskevat 
valmistajan asiakirjat tai tunnustetun laitoksen (esim. ISO 17025 -standardin 
mukaisesti hyväksytty testauksia tekevä laitos) testausseloste, joka osoittaa 
kriteerien täyttymisen, hyväksytään myös. 

2. Tietokoneet suunnitellaan siten, että 
• muisti on helposti saatavilla ja se voidaan vaihtaa tai päivittää 
• kiintolevy (tai kiintolevyn toimintoja suorittavat osat) ja 

mahdollinen CD- ja/tai DVD-asema voidaan vaihtaa. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

2. Tietokoneet suunnitellaan siten, että 
• muisti on helposti saatavilla ja se voidaan vaihtaa tai päivittää 
• kiintolevy (tai kiintolevyn toimintoja suorittavat osat) ja 

mahdollinen CD- ja/tai DVD-asema voidaan vaihtaa. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. Kannettavat tietokoneet suunnitellaan siten, että muisti on helposti 
saatavilla ja se voidaan vaihtaa tai päivittää. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

3. Kannettavat tietokoneet suunnitellaan siten, että muisti on helposti 
saatavilla ja se voidaan vaihtaa tai päivittää. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

4. Nestekidenäyttöjen taustavalaistus sisältää enintään keskimäärin 
3,5 milligrammaa elohopeaa lamppua kohden. 

 
Todentaminen: Kaikkien EU:n ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden 
katsotaan täyttävän vaatimukset. Lisäksi muut tyypin 1 ympäristömerkit, 
jotka täyttävät edellä esitetyn vaatimuksen, voidaan hyväksyä. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
On syytä huomata, että 31. joulukuuta 2011 lähtien tämä kysymys kuuluu 
direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevan 3 a kohdan soveltamisalaan.  
 

4. Nestekidenäyttöjen taustavalaistus ei sisällä elohopeaa. 
 
Todentaminen: Kaikkien EU:n ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden 
katsotaan täyttävän vaatimukset. Muut tyypin 1 ympäristömerkit, jotka 
täyttävät edellä esitetyn vaatimuksen, voidaan hyväksyä. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

5. Tietokoneen tai kannettavan tietokoneen ISO 9296 -standardin 
3.2.5 kohdan mukainen ilmoitettu A-painotettu äänitehotaso (re 1 pW), 
joka on mitattu ISO 7779 -standardin (tai vastaavien standardien) 
mukaisesti, ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Tietokoneet: 
• 4,0 B(A) tyhjäkäyntitilassa (vastaa 40 dB(A)) 
• 4,5 B(A) kiintolevyä luettaessa (vastaa 45 dB(A)). 

 
Todentaminen: Kaikkien EU:n ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden 
katsotaan täyttävän vaatimukset. Muut tyypin 1 ympäristömerkit, jotka 
täyttävät edellä esitetyn vaatimuksen, voidaan hyväksyä. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 
Kannettavat tietokoneet: 
• 3,5 B(A) tyhjäkäyntitilassa (vastaa 35 dB(A)) 
• 4,0 B(A) kiintolevyä luettaessa (vastaa 40 dB(A)). 

5. Tietokoneen tai kannettavan tietokoneen ISO 9296 -standardin 
3.2.5 kohdan mukainen ilmoitettu A-painotettu äänitehotaso (re 1 pW), 
joka on mitattu ISO 7779 -standardin (tai vastaavien standardien) 
mukaisesti, ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Tietokoneet: 
• 4,0 B(A) tyhjäkäyntitilassa (vastaa 40 dB(A)) 
• 4,5 B(A) kiintolevyä luettaessa (vastaa 45 dB(A)). 

 
Todentaminen: Kaikkien EU:n ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden 
katsotaan täyttävän vaatimukset. Muut tyypin 1 ympäristömerkit, jotka 
täyttävät edellä esitetyn vaatimuksen, voidaan hyväksyä. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 
Kannettavat tietokoneet: 
• 3,5 B(A) tyhjäkäyntitilassa (vastaa 35 dB(A)) 
• 4,0 B(A) kiintolevyä luettaessa (vastaa 40 dB(A)). 
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Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 
Näytöksi kelpaa raportti, jossa todistetaan, että melupäästöt on mitattu 
ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin tai 
vastaavien standardien mukaisesti. Raportissa on ilmoitettava mitatut 
melupäästötasot sekä tyhjäkäyntitilassa että kiintolevyä luettaessa, ja ne on 
ilmoitettava ISO 9296 -standardin 3.2.5 kohdan tai vastaavan standardin 
mukaisesti. 
 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 
Näytöksi kelpaa raportti, jossa todistetaan, että melupäästöt on mitattu 
ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin tai 
vastaavien standardien mukaisesti. Raportissa on ilmoitettava mitatut 
melupäästötasot sekä tyhjäkäyntitilassa että kiintolevyä luettaessa, ja ne on 
ilmoitettava ISO 9296 -standardin 3.2.5 kohdan tai vastaavan standardin 
mukaisesti. 
 

6. Tietotekniikkatuotteiden ympäristöä säästävästä hallinnasta tarjotaan 
tietotekniikan tukihenkilöille käyttöohjeet ja/tai koulutusta. 

 
Todentaminen: Viranomaiselle toimitetaan jäljennös käyttöoppaasta. 
Käyttöohjeet esiasennetaan tämän jälkeen tietokoneelle (tai näytön 
tapauksessa toimitetaan ohjainohjelmiston mukana), josta käyttäjä voi ne 
lukea, ja lisäksi ne asetetaan saataville valmistajan verkkosivulle. Ohjeissa 
voidaan käsitellä esimerkiksi energiansäästötoimintojen käyttöä. 
Vaihtoehtoisesti tarjotaan yksinkertainen koulutus (interaktiivinen kurssi, 
joka sopii tuotteen ominaisuuksiin) tai tietopaketti.  
 

6. Tietotekniikkatuotteiden ympäristöä säästävästä hallinnasta tarjotaan 
tietotekniikan tukihenkilöille käyttöohjeet ja/tai koulutusta. 

 
Todentaminen: Viranomaiselle toimitetaan jäljennös käyttöoppaasta. 
Käyttöohjeet esiasennetaan tämän jälkeen tietokoneelle (tai näytön 
tapauksessa toimitetaan ohjainohjelmiston mukana), josta käyttäjä voi ne 
lukea, ja lisäksi ne asetetaan saataville valmistajan verkkosivulle. Ohjeissa 
voidaan käsitellä esimerkiksi energiansäästötoimintojen käyttöä. 
Vaihtoehtoisesti tarjotaan yksinkertainen koulutus (interaktiivinen kurssi, 
joka sopii tuotteen ominaisuuksiin) tai tietopaketti.  
 

7. Pakkaus 
 
Pahvipakkauksia käytettäessä niiden on koostuttava vähintään 50-
prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Jos tuotepakkauksena käytetään 
muovipusseja tai -kalvoja, vähintään 50 prosenttia niiden 
valmistusmateriaalista on oltava kierrätysmateriaalia tai niiden on oltava 
biohajoavia tai kompostoitavia EN 13432 -standardiin sisältyvien 
määritelmien mukaisesti. 
  
Arviointi ja todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Vaihtoehtoisesti on toimitettava vakuutus tuotteiden 

7. Pakkaus 
 
Pahvipakkauksia käytettäessä niiden on koostuttava vähintään 80-
prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Jos tuotepakkauksena käytetään 
muovipusseja tai -kalvoja, vähintään 75 prosenttia niiden 
valmistusmateriaalista on oltava kierrätysmateriaalia tai niiden on oltava 
biohajoavia tai kompostoitavia EN 13432 -standardiin sisältyvien 
määritelmien mukaisesti. 
  
Arviointi ja todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Vaihtoehtoisesti on toimitettava vakuutus tuotteiden 
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pakkauksia koskevan kriteerin täyttymisestä. Kriteeriä sovelletaan 
ainoastaan direktiivissä 94/62/EY määriteltyihin primaaripakkauksiin. 

pakkauksia koskevan kriteerin täyttymisestä. Kriteeriä sovelletaan 
ainoastaan direktiivissä 94/62/EY määriteltyihin primaaripakkauksiin. 

8. Energianhallintatoiminnot ovat esillä laitteistossa (kaikissa tuotteissa). 
 
Todentaminen: Tuotteisiin liitetään selkeä kuvaus laitteiston 
energianhallintatoiminnoista, niiden sijainnista ja toimintavaatimuksista. 
 

8. Energianhallintatoiminnot ovat esillä laitteistossa (kaikissa tuotteissa). 
 
Todentaminen: Tuotteisiin liitetään selkeä kuvaus laitteiston 
energianhallintatoiminnoista, niiden sijainnista ja toimintavaatimuksista. 
 

9. Tarjoaja takaa varaosien saatavuuden vähintään kolmen vuoden ajan 
siitä, kun tuotanto loppuu. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

9. Tarjoaja takaa varaosien saatavuuden vähintään viiden vuoden ajan siitä, 
kun tuotanto loppuu. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
 
 

10. Terveydelle vaaralliset aineet muoviosissa 
 
Yli 25 grammaa painavat muoviosat eivät saa sisältää palonsuoja-aineita tai 
-valmisteita, joihin on liitetty jokin seuraavista asetuksessa 
(EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaarallisuutta osoittavista lausekkeista: 
• R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa) 
• R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä geneettisiä vaurioita) 
• R60 (saattaa heikentää hedelmällisyyttä) 
• R61 (saattaa vaurioittaa sikiötä). 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
1. Lisäpisteitä myönnetään tuotteille, jotka on helppo purkaa ja joiden 

muoviosat on helppo kierrättää: 
• Liitokset on helppo löytää, niitä voidaan käsitellä tavanomaisilla 

työkaluilla ja ne ovat mahdollisimman pitkälle standardoituja. 

1. Lisäpisteitä myönnetään tuotteille, jotka on helppo purkaa ja joiden 
muoviosat on helppo kierrättää: 
• Liitokset on helppo löytää, niitä voidaan käsitellä tavanomaisilla 

työkaluilla ja ne ovat mahdollisimman pitkälle standardoituja. 
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• Yli 25 grammaa painavat muoviosat on varustettava 
ISO 11469: 2000 -standardin tai vastaavan standardin mukaisella 
pysyvällä materiaalimerkinnällä. Tätä kriteeriä ei sovelleta 
suulakepuristettuihin muovimateriaaleihin eikä litteiden näyttöjen 
valojohtimiin. Muoviosat on valmistettava yhdestä polymeeristä tai 
yhteensopivista polymeereistä, lukuun ottamatta koteloa, joka saa 
koostua enintään kahdesta erotettavissa olevasta polymeerityypistä. 

 
Todentaminen: Hakemuksen mukana toimitetaan testausseloste, jossa on 
yksityiskohtaiset tiedot tietokoneen purkamisesta. Selosteessa on oltava 
tietokoneen räjäytyskuva, johon on merkitty tietokoneen tärkeimmät osat 
sekä osien sisältämät vaaralliset aineet. Tiedot voivat olla kirjallisessa tai 
audiovisuaalisessa muodossa. Viranomaiselle toimitetaan vaarallisia aineita 
koskevat tiedot materiaaliluettelona, johon on merkitty materiaalityyppi, 
käytetty määrä ja sijaintipaikka. 
 

• Yli 25 grammaa painavat muoviosat on varustettava 
ISO 11469: 2000 -standardin tai vastaavan standardin mukaisella 
pysyvällä materiaalimerkinnällä. Tätä kriteeriä ei sovelleta 
suulakepuristettuihin muovimateriaaleihin eikä litteiden näyttöjen 
valojohtimiin. 

• Muoviosat on valmistettava yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista 
polymeereistä, lukuun ottamatta koteloa, joka saa koostua enintään 
kahdesta erotettavissa olevasta polymeerityypistä. 

 
Todentaminen: Hakemuksen mukana toimitetaan testausseloste, jossa on 
yksityiskohtaiset tiedot tietokoneen purkamisesta. Selosteessa on oltava 
tietokoneen räjäytyskuva, johon on merkitty tietokoneen tärkeimmät osat 
sekä osien sisältämät vaaralliset aineet. Tiedot voivat olla kirjallisessa tai 
audiovisuaalisessa muodossa. Viranomaiselle toimitetaan vaarallisia aineita 
koskevat tiedot materiaaliluettelona, johon on merkitty materiaalityyppi, 
käytetty määrä ja sijaintipaikka. 
 

 2. Kierrätetty sisältö ja kierrätettävyys (kriteeri koskee tietokoneita, 
kannettavia tietokoneita ja näyttöjä) 

 
Lisäpisteitä myönnetään järjestelmäyksiköille, näytöille ja näppäimistöille, 
joiden ulkopuolinen muovikotelo sisältää kuluttajatuotteista saatua 
kierrätysmateriaalia vähintään 10 prosenttia massasta. 
 
Todentaminen: Valmistaja toimittaa vakuutuksen, jossa ilmoitetaan 
kuluttajatuotteista saadun kierrätysmateriaalin prosenttiosuus. 
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Selventävät huomautukset 
 
Tuotteiden päivitys tai vaihto: Edellä esitetyillä kriteereillä varmistetaan, että varaosia on saatavilla. Tuotteiden päivitystä tai vaihtoa koskevat päätökset 
tehdään tapauskohtaisesti, ja niissä on erityisesti tarkasteltava, ylittäisivätkö uuden tuotteen ostamisella mahdollisesti saavutettavat energiansäästöhyödyt 
varhaisen hävittämisen vaikutukset. 
 
Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta 
lisäpistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerin perusteella myönnettävien pisteiden olisi 
vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista pisteistä. 
 
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. 
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Kustannusnäkökohdat  
 
Hankintasopimuksen myöntämisessä on suositeltavaa soveltaa menetelmää, jossa otetaan huomioon omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kun hankintaviranomainen arvioi kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, se ottaa tuotteen ostohinnan lisäksi huomioon tuotteen 
elinkaarikustannukset sen arvioituna omistusaikana. Elinkaarikustannukset kattavat laitteen ostohinnan, huoltokustannukset ja muut palvelut, 
energiankulutuksen ja muiden kulutustavaroiden (kuten paperin ja musteen) kustannukset sekä hävityskustannukset. Näin viranomainen voi ottaa 
ympäristönäkökohdat huomioon sekä laadun arvioinnissa (ympäristöön liittyvien teknisten eritelmien ja/tai myöntämiskriteerien avulla) että hinnassa 
(elinkaarikustannusten avulla). 
Sähköä käyttävissä tuotteissa energiatehokkaimman mallin ostaminen hyödyttää yleensä molempia osapuolia: sekä toimintakustannukset että 
ympäristövaikutukset pienenevät. EU:n Energy Star -verkkosivustolla olevan työkalun avulla on helppo laskea, paljonko voi säästää ostamalla 
energiatehokkaan tuotteen: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Tietokoneiden vaihto on monimutkaisempi tilanne. Ainoastaan kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna Yhdistyneen kuningaskunnan tarkastusviraston (UK 
National Audit Office) selvityksen1 mukaan voi olla taloudellisesti kannattavampaa vaihtaa toimiston tietotekniikkalaitteet joka kolmas vuosi kuin joka viides 
vuosi, mikä on yleinen suositus julkisella sektorilla. Tämä johtuu siitä, että laitteilla on jäännösarvoa ja ne voidaan myydä uudelleen kolmen vuoden käytön 
jälkeen, ja myös toimintakustannukset pysyvät alhaisina. 
 
Komission vuonna 2007 toteuttamassa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kustannuksia ja etuja koskevassa tutkimuksessa2 tutkittiin ympäristöä 
säästävien (ympäristömerkillä varustettujen) tietotekniikkalaitteiden (tietokoneiden, näyttöjen ja kuvantamislaitteiden) hankkimisen kustannusvaikutuksia:  
 
Tietokoneet 
Ympäristöä säästävien tietokoneiden erot verrattuna muihin tietokoneisiin vaihtelevat laskelmien mukaan 3 prosenttia suuremmista 7 prosenttia pienempiin 
kustannuksiin. Laskelmiin liittyy kuitenkin useita epävarmuuksia, joilla voi olla merkittävä vaikutus tuloksiin: käyttötavat, korjauskulut, paikan päällä 
sijaitsevan palvelun vaikutus tuotteen elinikään ja markkinoiden nopeat muutokset (esimerkiksi hintamuutokset ja osien vaihtelu) johtavat nopeasti muuttuviin 
tuotekokoonpanoihin ja tuotehintoihin. 
 
Kannettavat tietokoneet 
Ympäristöä säästävien ja muiden kannettavien tietokoneiden väliset erot ovat 6–24 prosenttia siten, että ympäristöä säästävät laitteet ovat muita kalliimpia. 
Ympäristöä säästävien laitteiden energiansäästöllä, josta saatava taloudellinen säästö on tyypillisesti 8 euroa neljän vuoden aikana, ei ole merkittävää 
vaikutusta kokonaiskustannuksiin. 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf.  
2 "Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe", Öko-Institut ja ICLEI, 2007, saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Näytöt  
Ympäristöä säästävien ja muiden näyttöjen väliset erot ovat 10–22 prosenttia siten, että ympäristöä säästävät laitteet ovat muita halvempia. 
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