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1 JOHDANTO 

 

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (GPP-kriteerit) on laadittu auttamaan viranomaisia tuotteiden, palvelujen ja töiden 

hankinnassa. Kriteerit on muotoiltu niin, että yksittäinen viranomainen voi halutessaan sisällyttää ne (osittain tai kokonaan) 

tarjouskilpailuasiakirjoihinsa mahdollisimman pienin toimituksellisin muutoksin. Ennen tarjouspyynnön julkaisemista viranomaisten olisi tarkistettava, 

onko markkinoilla, joilla ne toimivat, saatavilla sellaisia tuotteita, palveluja ja töitä, joita ne aikovat hankkia.  

Jos hankintaviranomainen käyttää tässä asiakirjassa ehdotettuja kriteereitä, sen on tehtävä tämä tavalla, jolla varmistetaan julkisia hankintoja koskevan 

EU:n lainsäädännön noudattaminen (ks. esimerkiksi direktiivin 2014/24/EU 42 ja 43 artikla, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla ja samanlaiset säännökset 

muussa julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä). Käytännön tietoa on vuonna 2016 julkaistussa ympäristöä säästäviä hankintoja 

koskevassa käsikirjassa (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf). 

Tässä asiakirjassa luetellaan EU:n tietokoneita, monitoreita, taulutietokoneita ja älypuhelimia koskevat GPP-kriteerit. Liitteenä olevassa teknisessä 

taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä on mahdollista saada lisätietoja.  

Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Perusteita on 

kahdenlaisia: 

 Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen, ja niissä keskitytään 

tuotteen ympäristötehokkuuteen. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät mahdollisimman pieniksi. 

 Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka 

haluavat tukea voimakkaammin ympäristötavoitteita ja innovointia. 

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf
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1.1 Määritelmä ja soveltamisala 

 

Tuoteryhmään kuuluvat: 

- Kiinteät laitteet 

o Kiinteät tietokoneet 

 Pöytätietokoneet  

 Integroidut pöytätietokoneet 

 Pöytäkevytpäätteet 

 Pöytätyöasemat (tai työasemat) 

o Tietokonenäytöt (monitorit) 
 

- Kannettavat laitteet 

o Kannettavat tietokoneet 

 Kannettavat tietokoneet 

 Kannettavat two-in-one-tietokoneet 

 Kannettavat kevytpäätteet 

 Kannettavat työasemat 

o Taulutietokoneet 

o Älypuhelimet 
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1.2 Todentamista koskeva yleinen huomautus 

 

Tietyt kriteerit voidaan todentaa toimittamalla testausselosteita. Kunkin kriteerin osalta esitetään oleelliset testausmenetelmät, jotka perustuvat 

kansainvälisesti tunnustettuihin mittausmenetelmiin ja standardeihin. Tämä auttaa varmistamaan, että tarjoajien toimittamat suorituskykyä koskevat 

väitteet ovat todennettavissa, toistettavissa, tarkastettavissa ja ennen kaikkea vertailukelpoisia.  

Viranomaisen tehtävä on päättää, missä vaiheessa testitulokset olisi toimitettava. Tavallisesti ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan 

testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin ja viranomaisiin kohdistuvan rasitteen vähentämiseksi oma ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen 

yhteydessä katsoa riittäväksi. Myöhemmin on eri vaihtoehtoja ratkaista, edellytetäänkö testejä, ja jos edellytetään, missä vaiheessa: 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 

Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos näyttö 

katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi ja 

i) todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan 

tehdä 

ii) todentamiskeino koskee myöntämisperusteita, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen. 

Testausselosteella varmistetaan ainoastaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu näytetuotteesta, ei sopimuksen mukaisesti todellisuudessa 

toimitettavista tuotteista. Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen. Tätä skenaariota tarkastellaan lähemmin seuraavassa kohdassa, joka 

koskee sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 

Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai jos on aihetta epäillä vääriä 

ilmoituksia. Tämä on tärkeää erityisesti, kun kyseessä on puitesopimus, jossa ei anneta ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä.  

Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää täsmälliset sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet. Näissä lausekkeissa olisi määrättävä, että 

hankintaviranomaisella on oikeus toteuttaa satunnaisia todennustestejä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos näiden testien 

tulokset osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomainen voi määrätä seuraamuksia ja myös päättää sopimuksen. 

Jotkin hankintaviranomaiset täsmentävät, että hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, jos tuote täyttää testin vaatimukset, mutta jos 

vaatimukset eivät täyty, kustannuksista vastaa toimittaja. 

Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttö on toimitettava, määräytyy etenkin sopimuksen rakenteen perusteella: 
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i) Kun puitesopimus tehdään yhden toimijan kanssa ja toimitettavat yksittäiset tuotteet määritetään puitesopimuksen tekemisen yhteydessä, 

jolloin kyse on vain siitä, kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kuvattujen kertatoimitusta 

koskevien sopimusten osalta. 

ii) Kun puitesopimus tehdään alustavasti valittujen useiden mahdollisten toimittajien kanssa ja myöhemmin järjestetään kilpailumenettelyjä 

näiden kesken, tarjoajien on alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen 

vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään valikoitujen 

toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan samoja perusteita kuin edellä a ja b kohdassa, jos kilpailussa on osoitettava lisävaatimusten 

täyttyminen. Jos kilpailu ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella, tarkistusta on syytä harkita sopimuksen toteutusvaiheessa. 

Tarjoajat voivat toimittaa todennuksia myös sellaisten tuotteiden perusteella, joille on myönnetty asianmukainen (ISO 14024 -standardin 

mukainen) tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset. Tällaisten tuotteiden katsotaan täyttävän olennaiset kriteerit, ja 

todentamisessa olisi sovellettava samaa lähestymistapaa kuin testituloksiin. 

Direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös muu asianmukainen näyttö. Tämä voi 

käsittää valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan käytettävissä eikä toimijan ole 

ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämän hyväksyminen edellyttää, että käyttömahdollisuuden puuttuminen ei 

johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen toimittamat työt, tavarat tai palvelut täyttävät 

teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, sopimuksentekoperusteet tai sopimuksen toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta 

viitataan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin todistuksiin tai testituloksiin, hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös 

vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset tai testitulokset. 
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2 MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

 

Näissä tietokoneita, monitoreja, taulutietokoneita ja älypuhelimia koskevissa kriteereissä keskitytään huomattavimpiin ympäristövaikutuksiin niiden 

elinkaaren aikana. Vaikutukset on jaettu neljään eri luokkaan: 

 tuotteen käyttöiän pidentäminen 

 energiankulutus 

 vaaralliset aineet 

 käytön jälkeinen käsittely. 

 

Näihin kriteereihin kuuluu myös uusi kriteeriryhmä, jota sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen 

erillishankintaan. 

 

Kun näille laitteille asetetaan ympäristökriteerejä, elinkaariarvioinneista saatu näyttö viittaa siihen, että eron olisi perustuttava seuraaviin tekijöihin: 

 

o Niiden käytön energiaintensiteetti, joka tarkoittaa  

 pöytätietokoneita ja näyttölaitteita, joiden sähkönkulutuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä niiden osakokoonpanojen 

valmistukseen liittyviä vaikutuksia; 

 kannettavia laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, taulutietokoneita ja älypuhelimia, jotka käyttävät suhteellisesti vähemmän sähköä ja 

jotka koostuvat kehittyneemmistä pienoiskomponenteista; merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät niiden osakokoonpanojen, 

kuten emolevyjen, kiintolevyjen, akkujen ja näyttöyksiköiden, valmistukseen. 

o Niiden siirrettävyys, joka tarkoittaa  

 kiinteitä laitteita, kuten pöytätietokoneita ja monitoreja;  

 kannettavia laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, taulutietokoneita ja älypuhelimia, jotka altistuvat työpaikoilla tai ulkoympäristössä 

olosuhteille ja rasitteille, jotka vaikuttavat niiden elinkaareen. 

 

Energiankäyttöä koskevat kriteerit ovat hankkijoiden tiedossa, mutta mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan tuotannon aikaisiin ympäristövaikutuksiin ei 

tunneta kovin hyvin. Parantamalla tuotesuunnittelua (esimerkiksi kestävyys-, korjaus- ja päivityssuunnittelua) pidennetään välillisesti tuotteiden 

elinikää helpottamalla uudelleenkäyttöä ja voidaan välttää alkutuotantoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset ja vähentää 

valmistusvaiheen kokonaisvaikutuksia.  
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Elinkaariarviointia koskevan näytön ja markkina-analyysin perusteella kriteereissä kiinnitetään erityistä huomiota tuotteen käyttöiän pidentämiseen 

parantamalla kestävyyttä, päivitettävyyttä ja korjattavuutta. Kriteerit perustuvat näyttöön, joka koskee syitä tuotteiden varhaiseen vikautumiseen tai 

korvaamiseen sekä valmistajien yleisiä parannuksia koskevia eritelmiä. 

 

On myös muita tapoja pidentää tuotteen alkuperäistä käyttöikää: 

- kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden hankkiminen; 

- laitteiden korjaus- ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien lisääminen ja tuotteen käyttöiän pidentäminen tällä tavoin sen jälkeen, kun tuotteet ovat 

olleet viranomaisen käytössä. 

 

Suurempien muoviosien, metallien ja kriittisten raaka-aineiden talteenotto tuotteen elinkaaren lopussa voi myös lisätä EU:n resurssitehokkuutta ja 

vähentää uusien tietoteknisten tuotteiden valmistuksen vaikutuksia. Tämän vuoksi kriteereissä otetaan huomioon parhaimmat keinot rohkaista 

laitteiden valikoivaan purkamiseen. 

 

Merkittävimmät ympäristönäkökohdat  Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeva 

lähestymistapa 

 Uusiutumattomien luonnonvarojen ja kriittisten raaka-

aineiden käyttö tietoteknisten tuotteiden 

valmistuksessa  

 Ilman, maaperän ja veden saastuminen, biokertyvyys 

ja vaikutukset vesiorganismeihin raaka-aineiden 

hankinnan ja käsittelyn vuoksi, tuotteissa käytetyt 

vaaralliset aineet 

 Energiankulutus ja siitä seuraavat 

kasvihuonekaasupäästöt tuotannon ja käytön aikana 

 Mahdollisesti vaarallisen elektroniikkajätteen 

syntyminen loppusijoitusvaiheessa 

  Laajennetut palvelut ja takuu 

 Tuotteen kestävyyttä, päivitysmahdollisuutta ja 

korjausmahdollisuuksia parantava suunnittelu 

 Tuotteen käyttöiän pidentäminen käyttöiän päättyessä 

(uudelleenkäytettävyys)   

 Energiatehokkaiden mallien hankkiminen 

 Sellaisten tuotteiden hankkiminen, joissa on rajallinen 

määrä vaarallisia osatekijöitä ja joiden mahdolliset 

loppusijoitusvaiheen vaaralliset päästöt ovat vähäiset 

 Suunnittelu purkamista ja käytön jälkeistä käsittelyä 

varten ja jätteiden hyväksikäyttö 

 Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden 

hankkiminen  

Vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 
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Yksityiskohtaista tietoa merkittävimmistä ympäristövaikutuksista ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevasta lähestymistavasta on 

teknisessä raportissa. 

 

3 KRITEERIEN RAKENNE JA SOVELLETTAVUUS 

Kriteerit on jaettu neljään pääluokkaan: 1) tuotteen käyttöiän pidentäminen, 2) energiankulutus 3) vaaralliset aineet ja 4) käytön jälkeinen käsittely. 

Lisäksi on horisontaalisia kriteerejä koskeva luokka: 5) kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin sovellettavat kriteerit. Seuraavassa 

taulukossa esitetään, mitä kriteerejä sovelletaan mihinkin tuoteryhmään. 

 

Kriteerin tyyppi Nro Kriteeri 
Kiinteät 

tietokoneet 
Monitorit 

Kannettavat 

tietokoneet 

Taulutietokoneet/ 

älypuhelimet 

KRITEERIALUE 1 – Tuotteen käyttöiän pidentäminen 

1.1 – Korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja päivitettävyys 

KOHDE: Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS1 

Laajennetun palvelusopimuksen 

tarjoaminen 
X X X X 

TS2 Varaosien jatkuva saatavuus X X X X 

SOPIMUKSEN 

TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVA LAUSEKE 

CPC1 
Palvelusopimus 

 X X X X 

KOHDE: Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS3 Valmistajan takuu X X X X 

TS4 Korjaamisen mahdollistava suunnittelu X X X X 

TS5 
Turvallisen datanpoistotoiminnon 

saatavuus 
X 

Ei sovelleta X 
X 

 1.2 – Ladattavien akkujen käyttöikä ja kestävyys 

TEKNISET ERITELMÄT TS6 Ladattavan akun kestävyys Ei sovelleta Ei sovelleta X X 
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Kriteerin tyyppi Nro Kriteeri 
Kiinteät 

tietokoneet 
Monitorit 

Kannettavat 

tietokoneet 

Taulutietokoneet/ 

älypuhelimet 

TS7 
Sähköistä suorituskykyä koskevat 

vähimmäisvaatimukset 
Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS8 Akun toimintakuntoa koskevat tiedot Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS9 Akun suojausohjelmistot Ei sovelleta Ei sovelleta X Ei sovelleta 

TS10 Älykäs lataus Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET AC1 Ladattavan akun pidempi kestävyys Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

1.3 – Kannettavien laitteiden kestävyystestaus 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS11 Pudotustesti Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS12 Lämpökuormitus Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS13 
Kotelointiluokka – puolivahvistetut ja 

vahvistetut laitteet Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC2 Kannettavien laitteiden kestävyystestaus Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

AC3 
Kotelointiluokka – puolivahvistetut ja 

vahvistetut laitteet Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

1.4 – Komponenttien yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS14 Standardoitu liitin X Ei sovelleta X X 

TS15 Standardoitu ulkoinen virtalähde Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS16 Ulkoinen virtalähde: irrotettavat johdot X Ei sovelleta X X 

TS17 
Yhteensopivuus aiemman kanssa: 

sovittimet X Ei sovelleta X Ei sovelleta 

MYÖNTÄMISPERUSTEET AC4 
Tieto- ja viestintätekniset laitteet ilman 

lisälaitteita Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

KRITEERIALUE  2 – Energiankulutus 
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Kriteerin tyyppi Nro Kriteeri 
Kiinteät 

tietokoneet 
Monitorit 

Kannettavat 

tietokoneet 

Taulutietokoneet/ 

älypuhelimet 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS18 
Tietokoneiden energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset X Ei sovelleta X Ei sovelleta 

TS19 

Monitorien energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset (perus- ja 

lisäkriteerit) 
Ei sovelleta X Ei sovelleta Ei sovelleta 

TS20 
Kevytpäätelaitteet palvelinpohjaisessa 

ympäristössä X Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC5 

Energiankulutuksen parantaminen 

tietokoneiden osalta määritetyn 

kynnysarvon ylittyessä  
X Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 

AC6 

Energiankulutuksen parantaminen 

monitorien osalta määritetyn 

kynnysarvon ylittyessä  
Ei sovelleta X Ei sovelleta Ei sovelleta 

KRITEERIALUE  3 – Vaaralliset aineet 

VALINTAPERUSTEET SC1 Rajoitettujen aineiden valvonta    X X X X 

TEKNISET ERITELMÄT TS21 
Kloraattujen ja bromattujen aineiden 

rajoittaminen muoviosissa X X X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
AC7 

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden 

rajoittaminen  X X X X 

AC8 Haitallisen korvaamisen välttäminen X X X X 

KRITEERIALUE 4 – Käytön jälkeinen käsittely 

4.1 – Kierrätettävyyden suunnittelu  

TEKNISET ERITELMÄT TS22 
Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten 

merkinnät X X Ei sovelleta Ei sovelleta 

MYÖNTÄMISPERUSTEET AC9 Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten X X Ei sovelleta Ei sovelleta 
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Kriteerin tyyppi Nro Kriteeri 
Kiinteät 

tietokoneet 
Monitorit 

Kannettavat 

tietokoneet 

Taulutietokoneet/ 

älypuhelimet 

kierrätettävyys – irrotettavat kappaleet ja 

kiinnittimet 

AC10 
Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten 

kierrätettävyys – maalit ja pinnoitteet X X Ei sovelleta Ei sovelleta 

4.3 – Käytön jälkeinen käsittely 

KOHDE: Kaikkien tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käytön jälkeisten käsittelypalvelujen hankinta 

TEKNISET ERITELMÄT TS23 
Tietokoneiden turvallinen kerääminen, 

datan poisto, uudelleenkäyttö ja kierrätys X X X X 

SOPIMUKSEN 

TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVA LAUSEKE 
CPC2 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 

lopullisen määränpään ilmoittaminen X X X X 

KRITEERIALUE 5 – Kunnostetut/uudelleenvalmistetut tuotteet (erillishankintareitti)  

KOHDE: Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

VALINTAPERUSTEET SC2 
Kunnostus-/uudelleenvalmistusprosessin 

laatu X X X X 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS24 
Laajennetun palvelusopimuksen 

tarjoaminen X X X X 

TS25 
Kunnostetun/uudelleenvalmistetun 

tuotteen takuu X X X X 

TS26 
Ladattavan akun kestävyyttä koskevat 

tiedot Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

TS27 
Sähköistä suorituskykyä koskevat 

vähimmäisvaatimukset Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
AC11 Ladattavan akun pidempi kestävyys Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

AC12 Standardoitu ulkoinen virtalähde Ei sovelleta Ei sovelleta X X 
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Kriteerin tyyppi Nro Kriteeri 
Kiinteät 

tietokoneet 
Monitorit 

Kannettavat 

tietokoneet 

Taulutietokoneet/ 

älypuhelimet 

AC13 Ulkoinen virtalähde: irrotettavat johdot Ei sovelleta Ei sovelleta X X 

KOHDE: Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 

TEKNISET ERITELMÄT TS28 
Laajennetun palvelusopimuksen 

tarjoaminen X X X X 

SOPIMUKSEN 

TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVA LAUSEKE 
CPC3 Palvelusopimus X X X X 
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4 EU:N GPP-KRITEERIT – ALA 1: TUOTTEEN KÄYTTÖIÄN PIDENTÄMINEN 

4.1 Korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja päivitettävyys 

4.1.1 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 
 

Kohde 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 

 

TEKNISET ERITELMÄT  

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS1 Laajennetun palvelusopimuksen tarjoaminen 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin. 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS28. 

Tarjoajan on tarjottava palvelua X vuotta [vähintään 2, määritetään 

myöhemmin] palvelutasovaatimuksia koskevan asiakirjan mukaisesti (ks. 

jäljempänä oleva selventävä huomautus).  

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen vakuutus siitä, että toimitetut tuotteet 

ovat tuotteista tehdyn sopimuksen eritelmien ja asiaan liittyvän 

palvelutasosopimuksen mukaisia.  

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin. 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS28.    

Tarjoajan on tarjottava palvelua X vuotta [vähintään 3, määritetään 

myöhemmin] palvelutasovaatimuksia koskevan asiakirjan mukaisesti (ks. 

jäljempänä oleva selventävä huomautus).  

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen vakuutus siitä, että toimitetut tuotteet 

ovat tuotteista tehdyn sopimuksen eritelmien ja asiaan liittyvän 

palvelutasosopimuksen mukaisia. 

Selventävä huomautus: esimerkkejä palvelutasovaatimuksista 

Palvelutasovaatimuksia koskevassa asiakirjassa kuvataan, miten palvelu toimitetaan asiakkaalle. Jäljempänä luetellaan esimerkkejä mahdollisista 

sisällytettävistä palvelutasovaatimuksista:  

 Valmistajan takuun saatavuus: valmistajan takuun rekisteröiminen; kaikkien sellaisten asiakirjojen tai kaiken sellaisen näytön hallinnoiminen, 
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joita vaaditaan valmistajan takuuseen vetoamiseen; valmistajan takuuseen vetoaminen julkishallinnon puolesta (valmistajan takuun aikana); 

valmistajan kanssa toteutettavat jatkotoimet sen varmistamiseksi, että valmistajan takuuehtoja on noudatettu.  

 Nouto ja palautus: tuotteet noudetaan tietystä paikasta julkishallinnon tiloista ja ne palautetaan tiettyyn paikkaan julkishallinnon tiloissa (lisäksi 

voidaan määrittää vaihtoehtoisia ja soveliaita tuotteiden palauttamistapoja). 

 Toimintahäiriöiden hallinta: tarjotaan tehokas keskitetty asiointipiste teknisiä kysymyksiä varten ja ongelmien kärjistymisen ehkäisemiseksi, 

henkilö, jonka tehtävänä on seurata asian etenemistä, raportoiminen edistymisestä, avoin pääsy takuutietokantaan (sille, joka hallinnoi näitä 

takuutietoja) takuun tilan tarkistamiseksi ja häiriön tila avointen häiriötapausten osalta.  

 Vianmääritys- ja korjaustyökalujen saatavuus: mahdollisuus käyttää kaikkia teknisiä välineitä, joita tarvitaan laitteiden vianmääritykseen ja 

korjauksiin; mahdollisuus saada teknistä koulutusta, jota vaaditaan sertifioiduksi korjausteknikoksi ryhtymiseksi; mahdollisuus alkaa 

sertifioiduksi tekniseksi kumppaniksi ilman yksinoikeutta (takuukorjauksien toteuttaminen). 

 Akkujen kattaminen: palvelu kattaa nimenomaisesti akkuja käyttävien tuotteiden ladattavien akkujen vauriot, kuten lataushäiriön tai 

puutteellisen akkuliitännän. Akun kapasiteetin vaiheittaista vähenemistä käytön vuoksi ei katsota viaksi, jollei siihen sovelleta erityistä akkujen 

korvaamista koskevaa käytäntöä. 

 Akkujen korvaamista koskeva käytäntö: palvelu kattaa sellaisten akkujen korvaamisen, jotka eivät täytä kestävyyteen liittyviä 

vähimmäissuoritusvaatimuksia syklien määrän osalta.  

 Virhetilastojen toimittaminen: sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevien korkeatasoisten, koottujen, nimettömien ja 

jäljittämättömien tilastojen tuottaminen häiriötyypeistä (luonne ja määrä), ongelmista ja vianmäärityksestä. 

 Häiriötilanteiden hallinta / ongelmanhallinta / ennaltaehkäisevä ylläpito: tähän palveluun sisältyvät kaikki toimet, jotka ovat tarpeen tieto- ja 

viestintäteknisten tuotteiden pitämiseksi täydessä toimintakunnossa tai viallisen tuotteen tai sen osan palauttamiseksi toimintakuntoon, myös 

häiriötilanteiden hallinta, ongelmanhallinta ja ennaltaehkäisevä ylläpito. Takuuaikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään ylläpitoon kuuluu 

käyttöjärjestelmä- ja turvapäivitysten varmistaminen koko sopimuksen keston ajan. 

 Päivittäminen: päivitysmahdollisuuksia ja -tarpeita voidaan kartoittaa tietyn ajanjakson jälkeen (esimerkiksi kolme vuotta), ja se kattaa 

suorituskykyyn liittyvät näkökohdat, kuten keskusyksikön, muistin tai kiintolevyn.  

 Korjaus- tai korvaamistoimet: sellaiset tuotteet, jotka vaurioituvat tai vioittuvat tavanomaisessa käytössä pidennetyn takuuajan aikana, korjataan 

tai korvataan tuotteilla, joiden suoritusominaisuudet ovat samanlaiset tai paremmat. Tämä kattaa myös laiteohjelmistoihin liittyvät viat. Jos 

esineen osa korvataan, korvaavalla osalla on oltava sama pidennetyn takuun taso ja kesto kuin korvattavalla osalla. Laajennettua takuuta 

sovelletaan sekä laitteistoihin että ohjelmistoihin, ellei nimenomaisesti toisin sovita. 
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 Korjaamiseen tai päivittämiseen liittyvä sitoumus ensisijaisena korjaustoimenpiteenä: vian ilmetessä ja aina kun se on teknisesti mahdollista, 

palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan mahdollisuuden laitteen korjaamiseen tai päivittämiseen sen sijaan, että se korvattaisiin. 

TS2 Varaosien jatkuva saatavuus 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin. 

Tämä kriteeri ei ole merkityksellinen, jos varaosien saatavuus on jo 

varmistettu kriteerin TS1 mukaisesti.    

Tarjoajan on taattava varaosien (kriittisten komponenttien) saatavuus, 

myös vähintään1 kriteerissä TS4 mainitut varaosat, X vuoden ajan 

[vähintään 2, määritetään myöhemmin] ostopäivästä. 

Varaosat tai korvaavat komponentit voivat olla seuraavia: 

 samanlainen käytetty osa; 

 uusi tai käytetty alkuperäisen laitevalmistajan osa, joka on eritelmien 

mukainen; 

 myynnin jälkeinen (kolmannen osapuolen) osa, joka on eritelmien 

mukainen. 

Kaikkien määritettyjen kriittisten komponenttien on oltava 

 ostettavissa; 

 tai korjaus- ja huoltopalveluverkon korvattavissa. 

Tarjoajan on toimitettava alkuperäisten tai yhteensopivien varaosien ja 

niiden korvaamiseen, myös ladattavien akkujen vaihtamiseen, liittyvien 

alustavien työvoimakustannusten hinnasto. 

Todentaminen: 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.    

Tämä kriteeri ei ole merkityksellinen, jos varaosien saatavuus on jo 

varmistettu kriteerin TS1 mukaisesti. 

 Tarjoajan on taattava varaosien (kriittisten komponenttien) saatavuus, 

myös vähintään1 kriteerissä TS4 mainitut varaosat, X vuoden ajan 

[vähintään 3, määritetään myöhemmin] ostopäivästä.  

Varaosat tai korvaavat komponentit voivat olla seuraavia: 

 samanlainen käytetty osa; 

 uusi tai käytetty alkuperäisen laitevalmistajan osa, joka on eritelmien 

mukainen; 

 myynnin jälkeinen (kolmannen osapuolen) osa, joka on eritelmien 

mukainen. 

Kaikkien määritettyjen kriittisten komponenttien on oltava 

 ostettavissa; 

 tai korjaus- ja huoltopalveluverkon korvattavissa. 

Tarjoajan on toimitettava alkuperäisten tai yhteensopivien varaosien ja 

niiden korvaamiseen, myös ladattavien akkujen vaihtamiseen, liittyvien 

alustavien työvoimakustannusten hinnasto. 

Todentaminen: 

                                                           

1 Hankintaviranomainen voi tarjouskilpailuvaiheessa määrittää muita kriittisiä komponentteja. 
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Tarjoajan on annettava vakuutus siitä, että tarvittavia varaosia on saatavilla 

X vuoden ajan [vähintään 2, määritetään myöhemmin] kunkin toimitetun 

mallin osalta.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

Tarjoajan on annettava vakuutus siitä, että tarvittavia varaosia on saatavilla 

X vuoden ajan [vähintään 3, määritetään myöhemmin] kunkin toimitetun 

mallin osalta.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA LAUSEKE 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

CPC1-palvelusopimus 

Käytetään yhdessä laajennetun palvelusopimuksen tarjoamista koskevan kriteerin TS1 kanssa. 

Tarjoajan on raportoitava säännöllisesti [kuukausittain/vuosittain] kaikkien palvelutasosopimuksessa määriteltyjen mittareiden, keskeisten 

suorituskykyindikaattoreiden ja muiden indikaattoreiden noudattamisestaan. 

Selventävä huomautus: esimerkkejä keskeisistä suorituskykyindikaattoreista 

 Koostettu keskeinen suorituskykyindikaattori 1 – Ratkaistu häiriö: niiden kuukaudessa ratkaistujen häiriöiden lukumäärä, jotka on ratkaistu häiriön 

ratkaisuaikana / tietyn kuukauden aikana aloitettujen tai edellisen kuukauden aikana aloitettujen ja vielä ratkaisemattomien häiriöiden 

kokonaismäärä. Kuukausittainen tavoite: ≥ 90 prosenttia 

 Koostettu keskeinen suorituskykyindikaattori 2 – Korjaussitoumus ensisijaisena korjaustoimenpiteenä: tuotteen korjaamisen tai päivittämisen 

yhteydessä ratkaistujen häiriöiden lukumäärä / tuotteen korvaamisen yhteydessä ratkaistujen häiriöiden lukumäärä.  

 

4.1.2 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 
 

Kohde 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

 

TEKNISET ERITELMÄT 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TE3 Valmistajan takuu 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS24. 

Tarjoajan on toimitettava tuotteita, joilla on X vuoden [vähintään 2, 

määritetään myöhemmin] valmistajan tarjoama takuu.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on esitettävä kirjallinen todistus valmistajan takuusta. Laitteiden, 

joille on myönnetty tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt 

vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin. 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS24.    

Tarjoajan on toimitettava tuotteita, joilla on X vuoden [vähintään 3, 

määritetään myöhemmin] valmistajan tarjoama takuu.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on esitettävä kirjallinen todistus valmistajan takuusta. Laitteiden, 

joille on myönnetty tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt 

vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

TS4 Korjaamisen mahdollistava suunnittelu 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Tarjoajan on varmistettava, että toimitettujen tuotteiden liitin- tai 

sinetöintitekniikat eivät estä jäljempänä lueteltujen osien (kriittisten 

komponenttien) korjaamista ja vaihtamista:  

 Kannettavat tietokoneet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano, 

muisti (SSD, HDD ja RAM), ulkoinen/sisäinen virtalähde, näppäimistö 

ja emolevy  

 Pöytätietokoneet: keskusyksikkö, näytönohjain (PCIe), 

ulkoinen/sisäinen virtalähde, muisti (SSD, HDD, ODD ja RAM) ja 

emolevy 

 All-in-one-tietokoneet: Ulkoinen/sisäinen virtalähde, muisti (SSD, 

HDD, ODD ja RAM) ja emolevy 

 Taulutietokoneet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano ja 

ulkoinen/sisäinen virtalähde 

Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.  

Tarjoajan on varmistettava, että seuraavat osat (kriittiset komponentit) ovat 

helposti saatavilla, korjattavissa ja vaihdettavissa kaupallisesti saatavilla 

olevien työkalujen avulla (standardin EN 45554:2020 mukainen luokka A, 

B tai C – ks. jäljempänä oleva selventävä huomautus): 

 Kannettavat tietokoneet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano, 

muisti (SSD, HDD ja RAM), ulkoinen/sisäinen virtalähde, näppäimistö 

ja emolevy  

 Pöytätietokoneet: keskusyksikkö, näytönohjain (PCIe), 

ulkoinen/sisäinen virtalähde, muisti (SSD, HDD, ODD ja RAM) ja 

emolevy 

 All-in-one-tietokoneet: Ulkoinen/sisäinen virtalähde, muisti (SSD, 

HDD, ODD ja RAM) ja emolevy 

 Taulutietokoneet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano ja 
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 Älypuhelimet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano ja laturi 

 Tietokonenäytöt: Liitäntäjohdot, virtajohdot ja ulkoinen virtalähde 

Huomautus 1: Kiinni juotetut keskusyksiköt on jätetty kriittisten 

komponenttien luettelon ulkopuolelle. 

Huomautus 2: Luettelo tietokonenäyttöjen pakollisista vaihdettavista 

komponenteista on asetuksen (EU) 2019/2021 liitteessä II (D. 

Materiaalitehokkuusvaatimukset: 5 kohdan a alakohta). 

Ohjeet siitä, miten osat vaihdetaan, on esitettävä huolto- tai 

korjausoppaassa. Oppaassa on esitettävä turvatoimenpiteet, joilla 

varmistetaan turvallinen korjaus, ja laitteen räjäytyskuva, josta käyvät ilme 

ne osat, joihin pääsee käsiksi ja jotka voidaan vaihtaa (tämä voidaan 

toimittaa myös opasvideona). Lisäksi siinä on esitettävä tarvittavat 

työkalut. Huolto- tai korjausoppaan on oltava saatavilla verkossa maksutta. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava seuraavat: 

 Maininta siitä, että loppukäyttäjä tai teknikko voi vaihtaa 

asiaankuuluvat osat. 

 Huolto- tai korjausopas, jossa on suora linkki valmistajan 

verkkosivuilla olevaan asiakirjaan, jossa esitetään osien vaihtamiseen 

liittyvät ohjeet.  

 Korjaamista koskevat tiedot toimitetaan energialuokitettujen tuotteiden 

materiaalitehokkuuteen liittyvien tietojen toimittamista koskevan 

ulkoinen/sisäinen virtalähde 

 Älypuhelimet: Akku, näyttöpaneeli/näyttökokoonpano ja laturi 

 Tietokonenäytöt: Näyttökokoonpano ja LED-taustavalo sekä virta- ja 

ohjauspiirilevyt 

Huomautus 1: Kiinni juotetut keskusyksiköt on jätetty kriittisten 

komponenttien luettelon ulkopuolelle. 

Huomautus 2: Luettelo tietokonenäyttöjen pakollisista vaihdettavista 

komponenteista on asetuksen (EU) 2019/2021 liitteessä II (D. 

Materiaalitehokkuusvaatimukset: 5 kohdan a alakohta). 

Ohjeet siitä, miten osat vaihdetaan, on esitettävä huolto- tai 

korjausoppaassa. Oppaassa on esitettävä turvatoimenpiteet, joilla 

varmistetaan turvallinen korjaus, ja laitteen räjäytyskuva, josta käyvät ilme 

ne osat, joihin pääsee käsiksi ja jotka voidaan vaihtaa (tämä voidaan 

toimittaa myös opasvideona). Lisäksi siinä on esitettävä tarvittavat 

työkalut. Huolto- tai korjausoppaan on oltava saatavilla verkossa maksutta. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava seuraavat: 

 Maininta siitä, että loppukäyttäjä tai teknikko voi vaihtaa 

asiaankuuluvat osat. 

 Huolto- tai korjausopas, jossa on suora linkki valmistajan 

verkkosivuilla olevaan asiakirjaan, jossa esitetään osien vaihtamiseen 

liittyvät ohjeet.   
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standardin EN 45559:2019 (Methods for providing information 

relating to material efficiency aspects of energy-related products)2 

mukaisesti. 

Laitteiden, joille on myönnetty tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät 

määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  

 Korjaamista koskevat tiedot on toimitettava energialuokitettujen 

tuotteiden materiaalitehokkuuteen liittyvien tietojen toimittamista 

koskevan standardin EN 45559:2019 (Methods for providing 

information relating to material efficiency aspects of energy-related 

products)2 mukaisesti.  

Laitteiden, joille on myönnetty tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät 

määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

 

Selventävä huomautus: työkalujen luokittelu standardin EN 45554:2020 mukaisesti 

Standardin EN 45554:2020 mukaan osa voidaan korvata käyttäen luokan A työkaluja, jos purkaminen on mahdollista 

o ilman työkaluja 

o tuotteen tai varaosan mukana toimitetulla työkalulla tai työkalusarjalla 

o standardin taulukossa A.3 luetelluilla perustyökaluilla: tasapääruuvitaltta, ristipääruuvitaltta tai kuusioruuvitaltta (ISO 2380, ISO 8764 tai 

ISO 10664), kuusiokoloavain (ISO 2936), yhdistelmäavain (ISO 7738), yhdistelmäpihdit (ISO 5746), lattapihdit (ISO 5745), sivuleikkurit 

(ISO 5749), siirtoleukapihdit (liukunivelpihdit) (ISO 8976), lukkopihdit, yhdistelmäpihdit johtojen kuorintaa ja liittimien puristusliitoksia 

varten, sorkkarauta, pinsetit, teräspäinen vasara (ISO 15601), mattoveitsi (leikkuri), jossa on irti taitettavat terät, yleismittari, 

jännitteenmittauslaite, juotoskolvi, kuumaliimapistooli ja suurennuslasi. 

Osa voidaan korvata käyttäen luokan B työkalua, jos purkaminen on mahdollista sellaisen työkalun tai tuotekohtaisen työkalun avulla, joka on mainittu 

osana menetelmää, jolla arvioidaan, voidaanko tuotetta korjata, päivittää ja käyttää uudelleen (jos käytössä ei ole menetelmää, jolla määritellään 

tuotekohtaiset työkalut, tätä luokkaa ei sovelleta). 

Osa voidaan korvata käyttäen luokan C työkalua, jos purkaminen ei ole mahdollista edellä määriteltyjen perus- tai tuotekohtaisten työkalujen avulla, 

mutta se voidaan toteuttaa ilman omisteisia työkaluja.   

TS5 Turvallisen datanpoistotoiminnon saatavuus 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

                                                           
2 Standardin EN 45559:2019 mukaisesti loppukäyttäjille annettavien tietojen on oltava yksinkertaisia, selkeitä ja intuitiivisia, helposti saatavilla, selvästi näkyvillä ja luettavissa, ja ne on annettava niiden maiden tai alueiden 
virallisilla kielillä, joissa tuotetta myydään. Symboleilla voidaan mahdollisuuksien mukaan korvata pitkiä tai monimutkaisia tekstejä tai tukea niiden käyttöä. Viestintämenetelmä olisi arvioitava (mahdollisuuksien mukaan) ennen 

kuin sitä sovelletaan loppukäyttäjiin, ja tällä alalla mahdollisesti tehtyjen tutkimusten tulokset olisi otettava huomioon. 
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Sovelletaan kaikkiin laiteluokkiin paitsi tietokonenäyttöihin ja kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Turvallisen datanpoistotoiminnon on oltava käytettävissä tuotteen kaikkiin tallennuslaitteisiin sisältyvien käyttäjätietojen poistamiseksi (ks. jäljempänä 

oleva selventävä huomautus). Ohjeet tämän toiminnon käyttämisestä, käytettävistä tekniikoista ja toiminnon tukemista turvallista datanpoistoa 

koskevista standardeista on annettava käyttöoppaassa tai valmistajan verkkosivulla, jonne annetaan linkki. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tiedot tuotteeseen kuuluvista datanpoistotoiminnoista. Vaatimusten noudattamisen asianmukainen taso voi olla NIST 800-

88 Revision 1 -suuntaviivojen ”Clear”-tason tai vastaavan mukainen. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

Selventävä huomautus: tekniset ratkaisut turvallista datanpoistoa varten 

Turvallinen datanpoistotoiminto on mahdollista toteuttaa muun muassa seuraavilla teknisillä ratkaisuilla: 

o toiminto, joka sisältyy laiteohjelmistoon (tyypillisesti BIOS-ohjelmaan (Basic Input Output System)) 

o toiminto, joka sisältyy ohjelmistoon itsenäisessä käynnistysympäristössä − toimitetaan käynnistys-cd-levyssä 

o toiminto, joka toteutetaan dvd-levyn tai USB-muistilaitteen kautta, joka toimitetaan tuotteen mukana, tai toiminto, joka sisältyy 

ohjelmistoon, joka voidaan asentaa tuotteen mukana toimitettaviin tuettuihin käyttöjärjestelmiin. 

 

4.2 Ladattavien akkujen käyttöikä ja kestävyys 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS6 Ladattavan akun kestävyys  

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteerit TS24 

ja TS25.  

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteerit TS25 

ja TS26.  
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Akun testatun toimintakunnon on 300 syklin jälkeen oltava ≥ 80 prosenttia  

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 mukaisesti. Ks. 

määritelmät jäljempänä olevassa selventävässä huomautuksessa. 

Todentaminen: 

Tarjoajien on toimitettava testitulokset, jotka akkreditoidut standardin 

ISO 17025 mukaiset testauselimet ovat saaneet standardin IEC EN 61960-

3:2017 tai vastaavan standardin mukaisesti. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

Akun testatun toimintakunnon on oltava 

  ≥ 90 prosenttia 300 syklin jälkeen3, tai  

  ≥ 80 prosenttia 500 syklin jälkeen. 

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 tai sitä vastaavan 

standardin mukaisesti. Ks. määritelmät jäljempänä olevassa selventävässä 

huomautuksessa. 

Todentaminen: 

Tarjoajien on toimitettava testitulokset, jotka akkreditoidut standardin 

ISO 17025 mukaiset testauselimet ovat saaneet standardin IEC EN 61960-

3:2017 mukaisesti.  

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

Selventävä huomautus: toimintakunnon määrittäminen 

Toimintakunto: Nykyinen täyteenlatauskapasiteetti (milliampeeritunteina, mAh) ilmaistuna prosenttiosuutena suunnitellusta kapasiteetista 

(nimelliskapasiteetti). 

TS7 Sähköistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset 

 

 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS27. 

Akun on täytettävä standardin IEC EN 61960-3:2017 mukaiset sähköisen 

testauksen hyväksymiskriteerit (ks. lisätiedot tämän asiakirjan liitteestä I).  

Todentaminen:   

Tarjoajien on toimitettava testitulokset, jotka akkreditoidut standardin 

                                                           
3 Huomaa, että 300 syklin testauskynnys ei edusta odotettua kestävyyttä, vaan se on paljon pidempää kestävyyttä (esimerkiksi > 500 sykliä) kuvaava korvaava indikaattori.  
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ISO 17025 mukaiset testauselimet ovat saaneet standardin IEC EN 61960-

3:2017 mukaisesti.  

TS8 Akun toimintakuntoa koskevat tiedot 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri TS26. 

Tarjoajan on toimitettava laitteille esiasennettu ohjelmisto, jonka avulla voidaan määrittää akun tila ja seurata sitä ja joka mahdollistaa akun 

toimintakunnon ja lataustilan lukemisen ja akun jo tehtyjen täysien lataussyklien lukumäärän sekä näiden tietojen näyttämisen käyttäjälle. Ks. 

määritelmät jäljempänä olevassa selventävässä huomautuksessa. 

Ohjelmistolla on myös tarjottava käyttäjille vihjeitä akun elinkaaren maksimoimiseksi. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on esitettävä ohjelmiston tekniset tiedot ja versio. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

Selventävä huomautus: lataussyklin, lataustilan ja toimintakunnon määrittely 

 Lataussykli: yksi lataussykli päättyy, kun akku ladataan kokonaan nollasta prosentista 100 prosenttiin, minkä jälkeen se tyhjennetään takaisin 

nollaan prosenttiin. Tämä voitaisiin toteuttaa lataamalla ja purkamalla akku osittain useita kertoja eri lataustilatasoille, kunhan latauksen ja 

purkamisen kokonaisprosenttiosuus on suunnilleen yhtä suuri kuin nimelliskapasiteetti. 

 Lataustila: jäljellä oleva akkukapasiteetti ilmoitettuna prosentteina täyteenlatauskapasiteetista (SBS-IF, 1998). 

 Toimintakunto: Nykyinen täyteenlatauskapasiteetti (milliampeeritunteina, mAh) ilmaistuna prosenttiosuutena suunnitellusta kapasiteetista 

(nimelliskapasiteetti). 

TS9 Akkujen suojausohjelmistot 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kannettaviin tietokoneisiin. 

Tarjoajan on toimitettava laitteille esiasennettu ohjelmisto, joka mahdollistaa akun lataustilan rajoittamisen, kun tietokonetta käytetään pääasiassa 
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sähköverkkokäytössä (esimerkiksi ≤ 80 prosentin lataustila-arvoon). 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, että toimitetuissa tuotteissa on esiasennettu ohjelmisto, jossa on vaaditut ominaisuudet. Tarjoajan on 

myös esitettävä ohjelmiston tekniset tiedot ja versio. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

TS10 Älykäs lataus 

 Sovelletaan taulutietokoneisiin ja älypuhelimiin.  

Tarjoajan on toimitettava laitteelle esiasennettu akunhallintajärjestelmä, 

johon sisältyy älykäs latausohjelmisto, jonka avulla voidaan tunnistaa 

käyttäjän säännölliset lataustottumukset tai -toimintamallit, pysäyttää 

latausprosessi ennen kuin se saavuttaa 100 prosentin rajan (esimerkiksi 

80 prosenttiin) ja ladata laite kokonaan täyteen vain käyttäjän sitä 

tarvitessa. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, että toimitetuissa 

tuotteissa on esiasennettu ohjelmisto, jossa on vaaditut ominaisuudet. 

Tarjoajan on myös esitettävä ohjelmiston tekniset tiedot ja versio. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC1 Ladattavan akun pidempi kestävyys 

 Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 
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Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri AC11. 

Lisäpisteitä annetaan, jos akun kestävyys on yli 500 sykliä (ja jos 

kapasiteetti pysyy syklien jälkeen vähintään 80 prosentissa alkuperäisestä 

nimelliskapasiteetista) suhteessa varmistettujen lisäsyklien määrään. 

Todentaminen: 

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 mukaisesti. 

Tarjoajien on toimitettava akkreditoitujen ISO 17025 -standardin 

mukaisten testauslaitosten saamat testitulokset. 

 

4.3 Kannettavien laitteiden kestävyystestaus 
 

TEKNISET ERITELMÄT  

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS11 Pudotustesti  

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Laitteet on testattava seuraavien standardien mukaisesti: 

 IEC 60068 Osa 2-31: Ec (vapaa pudotus, menettely 1) tai 

 MIL-STD-810H - menetelmä 516.8 – Iskunkestävyys (menetelmä IV) pudotuskorkeus 45 cm.  

Huomautus: Sotilasstandardin MIL-STD-810G edellisessä versiossa esitetyn vastaavan menetelmän mukaisesti suoritetut testit voidaan hyväksyä 

vuoden 2021 loppuun saakka (ks. lisätiedot liitteessä II). 

Pudotustestille altistamisen jälkeen laitteiden on täytettävä tämän asiakirjan liitteessä II esitetyt suorituskykyvaatimukset. 

Laite on vaihtoehtoisesti varustettava suojakoteloilla, jotka on testattu tai suunniteltu kestävyysstandardin, kuten US MIL-STD-810 -standardin, tai 

vastaavien testausmenettelyjen mukaisesti. 

Todentaminen:  
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Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on testattu ja että se täyttää kestävyyttä koskevat suorituskykyvaatimukset.  

Testauksen suorittaa ISO 17025 -standardin mukaisesti akkreditoitu testauslaitos. 

Samaa tuotetta koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai tiukempien eritelmien mukaisesti, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

TS12 Lämpökuormitus 

 Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Laitteet on testattava seuraavien standardien mukaisesti: 

 IEC 60068 Osa 2-1: A kylmyys Osa 2-2: B kuiva kuumuus tai 

 MIL-STD-810H menetelmä 501.7 - korkea lämpötila - peruskuumuus 

(A2) and menetelmä 502.7 - alhainen lämpötila - peruskylmyys (C1), 

käyttäen liitteessä II kuvattuja muunnettuja varastointi-/käyttölämpötiloja. 

Lämpökuormitustesteille altistamisen jälkeen laitteiden on täytettävä 

tämän asiakirjan liitteessä II esitetyt suorituskykyvaatimukset. 

Huomautus: Sotilasstandardin MIL-STD-810G edellisessä versiossa 

esitetyn vastaavan menetelmän mukaisesti suoritetut testit voidaan 

hyväksyä vuoden 2021 loppuun saakka (ks. lisätiedot liitteessä II).  

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on 

testattu ja että se täyttää lämpökuormitusta koskevat 

suorituskykyvaatimukset. Testauksen suorittaa ISO 17025 -standardin 

mukaisesti akkreditoitu testauslaitos. Samaa tuotetta koskevat aiemmat 

testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai tiukempien eritelmien 

mukaisesti, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 



 

27 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

TS13 Kotelointiluokka – puolivahvistetut ja vahvistetut laitteet 

 

 

 

 

 

 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, 

taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kriteeriä käytetään, jos laite on tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa 

tapahtuvassa työskentelyssä tai muissa ankarissa käyttöympäristöissä ja -

olosuhteissa.  

Osana sopimusta toimitettavien laitteiden on läpäistävä kestävyystestit, 

jotka on suoritettu seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

 IEC/EN 60529:2013 Koteloinnin suojausluokat (IP-luokat), tai 

 MIL-STD-810H 510.7 – menettely I - hiekka ja pöly – kulkeutuva 

pöly ja MIL-STD-810H 506.6 – menettely I sade. 

Lämpökuormitustesteille altistamisen jälkeen laitteiden on täytettävä 

tämän asiakirjan liitteessä II esitetyt suorituskykyvaatimukset. 

Kotelointiluokan on oltava vähintään IP54.  

Huomautus: Sotilasstandardin MIL-STD-810G edellisessä versiossa 

esitetyn vastaavan menetelmän mukaisesti suoritetut testit voidaan 

hyväksyä vuoden 2021 loppuun saakka (ks. lisätiedot liitteessä II). 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on 

testattu ja että se täyttää kotelointiluokkaa koskevat 

suorituskykyvaatimukset. Testauksen suorittaa ISO 17025 -standardin 

mukaisesti akkreditoitu testauslaitos. 

Samaa tuotetta koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu 

samojen tai tiukempien eritelmien mukaisesti, ja tällöin ei tarvita uutta 

testiä.  
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Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

Selventävä huomautus: standardin IEC/EN 60529:2013 mukainen kotelointiluokka 

 Kotelointiluokka ensimmäisen ominaisnumeron osoittamia kiinteitä vieraita esineitä vastaan:  

 IP5x – Pölyn sisääntunkeutumista ei ole täysin estetty, mutta pölyä ei saa tunkeutua niin paljon, että se haittaa laitteen tyydyttävää toimintaa tai 

heikentää turvallisuutta; 

 IP6x – Pölyä ei tunkeudu laitteen sisään eli se on täysin suojattu kosketukselta. 

 Kotelointiluokka toisen ominaisnumeron osoittamia vesiolosuhteita vastaan:  

 IPx4 – Koteloa vasten mistä tahansa suunnasta roiskuvalla vedellä ei saa olla haitallisia vaikutuksia; 

 IPx5 – Koteloa vasten mistä tahansa suunnasta suihkutetulla vedellä ei saa olla haitallisia vaikutuksia; 

 IPx6 – Koteloa vasten mistä tahansa suunnasta voimalla suihkutetulla vedellä ei saa olla haitallisia vaikutuksia; 

 IPx7 – Laitteeseen ei saa tunkeutua vettä vahingollisia vaikutuksia aiheuttavia määriä, kun kotelo on väliaikaisesti upotettu veteen vakioiduissa 

paine- ja aikaolosuhteissa; 

 IPx8 – Laitteeseen ei saa tunkeutua vettä vahingollisia vaikutuksia aiheuttavia määriä, kun kotelo on jatkuvasti upotettu veteen olosuhteissa, 

joista valmistajan ja käyttäjän on sovittava mutta jotka ovat ankarampia kuin numeron 7 osalta. 

 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC2 Kannettavien laitteiden kestävyystestaus 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Sovellettavat testit on tarjouspyynnössä määritettävä vastaamaan tuotteelle määritettyjä käyttöolosuhteita.  

Pisteitä annetaan tarjouksille, jotka sisältävät tuotteita, jotka ovat läpäisseet standardin IEC 60068, standardin US MIL-810 tai vastaavan standardin 
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mukaiset kestävyystestit.  

Pisteitä annetaan enintään x [täsmennettävä]: 

 laitteen putoaminen vahingossa (x pistettä) 

 iskunkestävyys (x pistettä)  

 tärinänkestävyys (x pistettä) 

 näytön kestävyys (x pistettä)  

 lämpökuormitus (x pistettä). 

Suorituskykyvaatimukset ja testieritelmät esitetään kriteerejä koskevan asiakirjan liitteessä II.  

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on testattu ja että se täyttää kestävyyttä koskevat suorituskykyvaatimukset. 

Testauksen suorittaa ISO 17025 -standardin mukaisesti akkreditoitu testauslaitos. 

Samaa tuotetta koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai tiukempien eritelmien mukaisesti, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

AC3 Kotelointiluokka – puolivahvistetut ja vahvistetut laitteet 

Sovelletaan kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet). 

Kriteeriä käytetään, jos laite on tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa tapahtuvassa työskentelyssä tai muissa ankarissa käyttöympäristöissä ja -

olosuhteissa.  

Pisteitä annetaan, jos tuotteiden osoitetaan saavuttavan seuraavan standardin IEC/EN 60529:2013 mukaisen kotelointiluokan tason: 

 IP65 – 025 X pistettä 

 IP66 – 0,5 X pistettä 

 IP67 – 0,75 X pistettä  

 IP68 – X pistettä.  
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Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on testattu ja että se täyttää kotelointiluokkaa koskevat suorituskykyvaatimukset.  

Testauksen suorittaa ISO 17025 -standardin mukaisesti akkreditoitu testauslaitos. 

Samaa tuotetta koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai tiukempien eritelmien mukaisesti, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

 

4.4 Komponenttien yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS14 Standardoitu liitin 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kaikkiin laitteisiin paitsi tietokonenäyttöihin ja kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin. 

Osana sopimusta toimitettavissa laitteissa on oltava tiedonvaihtoa varten vähintään yksi standardoitu USB Type-C™ -liitäntä, joka on yhteensopiva 

aiemman USB 2.0 -liitännän kanssa standardin IEC 62680-1-3:2018 mukaisesti. 

Jos tuotteessa ei ole sisäänrakennettua C-tyypin USB-liitäntää, siihen on oltava saatavilla sovitin, joka on voitava tilata maksutta. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kustakin toimitetusta mallista tuoteopas, johon on sisällytettävä laitteen räjäytyskuva, jossa esitetään käytetyt liitintyypit.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

Selventävä huomautus: standardoitu USB type-C™ -liitäntä 

C-tyypin USB-liitäntä määritellään väyläliittimiä koskevan standardin IEC 62680-1-3:2018 mukaisesti (Universal serial bus interfaces for data and 

power - Part 1-3: Common components - USB Type-C™ Cable and Connector Specification). 
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TS15 Standardoitu ulkoinen virtalähde 

 Sovelletaan kaikkiin kannettaviin laitteisiin, joiden virtalähde on enintään 

100 W. 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri AC12. 

Tätä ei sovelleta tuotteisiin, joissa on ainoastaan Qi-latausominaisuus eli 

langaton lataus (kuten teollisuustietokoneisiin, joissa on hyvä veden- ja 

pölynkestävyys). 

Osana sopimusta toimitettavissa laitteissa on oltava yksi standardoitu USB 

Type-C™ -liitäntä USB-virransyöttöä varten standardin 

EN/IEC 63002:2017 mukaisesti.  

Jos tuotteessa ei ole sisäänrakennettua USB PD -liitäntää, siihen on oltava 

saatavilla sovitin, joka on voitava tilata maksutta. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kustakin toimitetusta mallista tuoteopas, johon 

on sisällytettävä laitteen räjäytyskuva, jossa esitetään virransyöttöön 

käytetyt liitännät. 

Selventävä huomautus: standardoitu ulkoinen virtalähde 

Ulkoisia virtalähteitä koskevat yhteentoimivuusohjeet määritellään kannettavien tietokoneiden ulkoisten virtalähteiden yhteentoimivuutta koskevan 

standardin IEC 63002:2016 (Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing 

devices) mukaisesti. 

TS16 Ulkoinen virtalähde: irrotettavat johdot 

 Sovelletaan kaikkiin kannettaviin laitteisiin, joiden virtalähde on enintään 

100 W paitsi kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen laitteiden osalta ks. kriteeri AC13. 

Ulkoisen virtalähteen kokoonpanon on koostuttava USB-pohjaisesta 

ulkoisesta virtalähteestä, jossa on irrotettava syöttöjohto (tai sellainen, joka 

on integroitu ulkoisen virtalähteen koteloon) ja tieto- ja viestintätekniseen 



 

32 

laitteeseen kiinnitettävä irrotettava ulostulojohto. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kustakin toimitetusta mallista 

tuotedokumentaatio, johon on sisällytettävä laitteen räjäytyskuva, jossa 

esitetään USB-pohjaisen ulkoisen virtalähteen tärkeimmät ominaisuudet. 

TS17 Yhteensopivuus aiemman kanssa: sovittimet 

 Sovelletaan kiinteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. 

Seuraavien [seuraavasta luettelosta valittavien] sovittimien on oltava 

hankittavissa erikseen: 

 USB-C-liittimestä USB Type-A -liittimeen  

 USB-C-liittimestä VGA-liittimeen  

 USB-C-liittimestä HDMI-liittimeen 

 USB-C-liittimestä RJ45-liittimeen (Ethernet-portti). 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tuote-eritelmä ja hinnasto tarvittavista 

sovittimista. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC4 Tieto- ja viestintätekniset laitteet ilman lisälaitteita 

 Sovelletaan kannettaviin tietokoneisiin, taulutietokoneisiin ja 

älypuhelimiin. 

Lisäpisteitä annetaan, jos seuraavia lisälaitteita voidaan hankkia erikseen:  

 ulkoinen virtalähde 

 kuulokkeet.  
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Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tarjous mallista lisävarusteineen ja ilman niitä, 

sekä erillinen tarjous kustakin lisävarusteesta. Tarjouksessa olisi myös 

esitettävä lisävarusteiden tilausmenettely. 

 

5 EU:N GPP-KRITEERIT – ALA 2: ENERGIANKULUTUS 
 

Kohde 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS18 Tietokoneita koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset  

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kiinteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. 

Kunkin osana sopimusta toimitettavan laitteen lasketun tyypillisen energiankulutuksen (ETEC) on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin tämän asiakirjan 

liitteessä III esitetty suurinta sallittua ETEC-arvoa koskeva vaatimus. 

Todentaminen: 

Tarjoajien on ilmoitettava tyypillistä energiankulutusta (ETEC) koskeva arvo, joka perustuu standardin IEC 62623:2012 mukaisiin testeihin ja laskelmiin. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki tai jonkin muun merkintäjärjestelmän merkki ja jotka täyttävät määritellyt 

vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. Vaihtoehtoiset testitulokset, jotka akkreditoidut ISO 17025 -testauslaitokset ovat saaneet 

standardin IEC 62623:2012 mukaisesti, hyväksytään todisteeksi vaatimusten noudattamisesta. 

TS19 Monitoreja koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset 

Sovelletaan tietokonenäyttöihin. 

Kunkin sopimuksen osana toimitetun mallin energiatehokkuusindeksin on 

Sovelletaan tietokonenäyttöihin 31. maaliskuuta 2021 alkaen. 

Kunkin sopimuksen osana toimitetun mallin energiatehokkuusindeksin on 
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kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/20134 liitteessä II 

vahvistettuun energiatehokkuusluokkaan A–D.  

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kunkin toimitettavan mallin osalta voimassa 

oleva energiamerkki, joka on myönnetty EU:n 

energiamerkintäpuiteasetuksen (2017/1369) mukaisesti.  

A-, B-, C- tai D-luokan tuotteiden katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  

oltava seuraavien luokkien mukainen [A– D] (hankintaviranomainen 

määrittelee jäljempänä olevassa selventävässä huomautuksessa kuvatun 

menetelmän mukaisesti).  

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kunkin toimitettavan mallin osalta voimassa 

oleva energiamerkki, joka on myönnetty EU:n 

energiamerkintäpuiteasetuksen (2017/1369) mukaisesti. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

Selventävä huomautus: pyydettyjen energialuokkien määrittely 

Hankintaviranomaisen olisi käytettävä kahta parasta tarjouskilpailun aikana saatavilla olevaa EU:n energialuokkaa, joihin sisältyy vähintään 25 

energiamerkintöjen eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL) rekisteröityä monitorimallia. 

Tietokonenäyttöjen toimittajat rekisteröivät laitteensa 31. maaliskuuta 2021 alkaen EPREL-tietokantaan ennen niiden myymistä Euroopan markkinoilla. 

Hankintaviranomaiset (ja kuluttajat) voivat hakea tuotetietokannasta energiamerkkejä ja tuoteselosteita sekä energialuokkaa. 

Sellaisten laitteiden saatavuus, jotka täyttävät vaadittua suorituskykyä ja ominaisuuksia koskevat vaatimukset, voidaan todentaa suoraan EPREL-

tietokannan kautta. Näyttöruudun läpimitta senttimetreinä ja sen resoluutio pikseleinä ovat esimerkkejä tuoteselosteeseen sisältyvistä tiedoista. 

TS20 Kevytpäätelaitteet palvelinpohjaisessa ympäristössä  

 Sovelletaan kevytpäätetietokoneisiin. 

Tämä tekninen eritelmä voidaan yleensä ottaa huomioon 

palvelinpohjaisessa työympäristössä. 

Osana sopimusta toimitettavat laitteet on luokiteltava kevytpäätelaitteiden 

(Thin Client) luokkaan. Kunkin toimitettavan laitteen tyypillisen 

virrankulutuksen (ETEC) on oltava pienempi kuin liitteessä II laskettu 

                                                           
4 Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 

kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti). 
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kevytpäätelaitteiden suurin sallittu tyypillinen virrankulutus (ETEC_MAX).  

Todentaminen: 

Tarjoajien on ilmoitettava standardin IEC 62623:2012 mukaisiin testeihin 

ja laskelmiin perustuva tyypillinen virrankulutus (ETEC-arvo) 

kilowattitunteina ja osoitettava, että tuote on liitteessä II lasketun 

kevytpäätelaitteiden suurinta sallittua tyypillistä virrankulutusta 

(ETEC_MAX) koskevan kynnysarvon mukainen. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja 

jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC5 Energiankulutuksen parantaminen tietokoneiden osalta määritetyn kynnysarvon ylittyessä  

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tämä kriteeri on suositeltavaa yhdistää pöytätietokoneiden osalta kriteeriin TS18, jos tuotteet on tarkoitettu grafiikkaintensiiviseen käyttöön. 

Pisteitä annetaan, jos tuote on energiatehokkaampi kuin kriteerissä TS18 vaadittu ETEC_MAX-arvo. 

Pisteitä annetaan enintään x [täsmennettävä]. Pisteitä on annettava suhteessa energiatehokkuuden parantumiseen seuraavasti: 

 Yli 60 prosenttia alhaisempi: x pistettä 

 40–59 prosenttia alhaisempi: 0,75 x pistettä 

 25–39 prosenttia alhaisempi: 0,50 x pistettä 

 15–24 prosenttia alhaisempi: 0,25 x pistettä. 

Todentaminen: 

Tarjoajien on ilmoitettava tyypillistä energiankulutusta (ETEC) koskeva arvo, joka perustuu standardin IEC 62623:2012 mukaisiin testeihin ja laskelmiin. 

Voimassa olevan Energy Star -todistuksen mukaista tyypillistä virrankulutusta voidaan käyttää todisteena vaatimusten mukaisuudesta. 
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AC6 Energiankulutuksen parantaminen monitorien osalta määritetyn kynnysarvon ylittyessä 

Sovelletaan tietokonenäyttöihin. 

Käytetään yhdessä kriteerin TS19 kanssa. 

Pisteitä annetaan, jos tuote kuuluu korkeampaan energialuokkaan kuin D. 

Pisteitä annetaan enintään x [täsmennettävä]. Pisteitä on annettava 

suhteessa energiatehokkuusluokan parantumiseen seuraavasti: 

Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusindeksi  

(EEI) 

Pisteet  

A EEI < 0,30  x pistettä 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66 x pistettä 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33 x pistettä 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kunkin toimitettavan mallin osalta voimassa 

oleva energiamerkki, joka on myönnetty EU:n 

energiamerkintäpuiteasetuksen (2017/1369) mukaisesti.  

Sovelletaan tietokonenäyttöihin. 

Käytetään yhdessä kriteerin TS19 kanssa. 

Pisteitä annetaan, jos osana sopimusta toimitettavat laitteet kuuluvat 

tuotetietokantaan (EPREL-tietokanta) rekisteröityjen monitorimallien 

korkeimpaan energiamerkkiluokkaan tarjouksen tekohetkellä [luokka X, 

jonka hankintaviranomainen määrittelee].   

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava kunkin toimitettavan mallin osalta voimassa 

oleva energiamerkki, joka on myönnetty EU:n 

energiamerkintäpuiteasetuksen (2017/1369) mukaisesti. 
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6 EU:N GPP-KRITEERIT – ALA 3: VAARALLISET AINEET 
 

Kohde 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

 

VALINTAPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SC1 Rajoitettujen aineiden valvonta 

 Sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin tuoteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Tarjoajan on osoitettava rajoitettujen aineiden valvontaa koskevan 

kehyksen käyttäminen toimitettavien tuotteiden toimitusketjussa. 

Rajoitettujen aineiden valvonnan mukaisen tuotearvioinnin on 

katettava vähintään seuraavat alat: 

 tuotteiden suunnittelu 

 toimittajien vaatimustenmukaisuus 

 analyyttinen testaus. 

Rajoitettujen aineiden valvonnan on katettava ainakin tiettyjen 

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (RoHS) ja tarvittaessa 

kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia 

koskevan asetuksen (REACH, liite XVII) nojalla rajoitusten kohteena 

olevat aineet sekä REACH-ehdokasluettelossa olevat aineet (ks. 

jäljempänä oleva selventävä huomautus). Täytäntöönpanossa 

noudatetaan standardin IEC 62476 tai vastaavan standardin ohjeita ja 

käytetään standardin IEC 62474 mukaista ilmoitettujen materiaalien 

tietokantaa (material declaration database) perustana toimitettavien 

tuotteiden sisältämien materiaalien määrittämisessä, jäljittämisessä ja 
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ilmoittamisessa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää standardin IPC-1752 

mukaista järjestelmää ilmoitusten keräämiseen toimitusketjusta. 

Toimittajien rajoitettujen aineiden valvontaa koskevat 

vaatimustenmukaisuusvakuutukset kerätään ja pidetään ajan tasalla 

toimitettavien tuotteiden materiaalien, osien ja osakokoonpanojen 

osalta. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksia voidaan tarvittaessa tukea 

toimittajien tarkastuksilla ja analyyttisellä testauksella.  

Rajoitettujen aineiden valvontamenettelyillä on varmistettava, että 

vaatimustenmukaisuus arvioidaan uudelleen tuotteiden ja toimittajien 

osalta, kun: 

 rajoitettuja aineita koskevat vaatimukset muuttuvat 

 toimitetut materiaalit, osat tai osakokoonpanot muuttuvat 

 valmistus- ja kokoamistoiminnot muuttuvat. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan järjestelmä, sen 

menettelyt ja näyttö sen täytäntöönpanosta. 

Selventävä huomautus: RoHS-direktiivillä ja REACH-asetuksella säännellyt aineet 

Nykyinen RoHS-direktiivin mukainen rajoitettujen aineiden luettelo on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU 

liitteen II muuttamisesta rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon osalta 31 päivänä maaliskuuta 2015 annetun komission delegoidun 

direktiivin (EU) 2015/863 liitteessä II. 

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteessä 

XVII on luettelo aineista, joita ei saa valmistaa, saattaa markkinoille tai käyttää, ellei aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten mukainen. 

Rajoitettujen aineiden luettelo on julkaistu ja sitä päivitetään säännöllisesti Euroopan kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.  

REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston verkkosivustolla julkaistava ja siellä säännöllisesti päivitettävä 

ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten (https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table). 

Ehdokasluetteloon sisältyvien erityistä huolta aiheuttavien aineiden osalta sovelletaan REACH-asetuksen 33 artiklan mukaista erityistä 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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velvollisuutta ilmoittaa tuotteiden sisältämien aineiden pitoisuudet. Tämän ilmoituksen olisi tapahduttava pyytämättä koko toimitusketjussa. 

Myös kaikkien toimitusketjuun kuuluvien toimittajien on jätepuitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti toimitettava samat 

tiedot Euroopan kemikaalivirastolle (https://echa.europa.eu/scip). Nämä tiedot ovat julkisesti saatavilla SCIP-tietokannassa (Substances of Concern 

in Products, huolta aiheuttavat aineet tuotteissa). 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS21 Kloorattujen ja bromattujen aineiden rajoittaminen muoviosissa 

Sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin tuoteluokkiin paitsi kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

Osana sopimusta toimitettavien laitteiden muoviosien, jotka painavat yli 25 grammaa (viisi grammaa älypuhelimissa), on sisällettävä vähän 

halogenoituja aineita. Laitteen jokaisen muoviosan on sisällettävä alle 1000 ppm (0,1 painoprosenttia) bromia ja alle 1000 ppm 

(0,1 painoprosenttia) klooria. 

Sovellettavat poikkeukset ovat seuraavat: painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot ja johtojen eristeet sekä tuulettimet. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on osoitettava, että vaatimus on täytetty, joko  

 testitiedoilla, jotka osoittavat, että osa sisältää alle 1000 ppm klooria ja alle 1000 ppm bromia (käytetyt testimenetelmät voivat olla 

IEC 62321-3-1 tai IEC 62321-3-2), tai 

 IEC 62474 -standardiin tai vastaavaan perustuvilla asiakirjoilla (esimerkiksi aineenvalvontajärjestelmän, kuten analyyttinen testaus ja 

toimittajien vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, mukaisesti laaditut asiakirjat). 

Poikkeuksia käytettäessä on toimitettava valmistajan ilmoitus. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 

mukaisia. 

AC7 Erityistä huolta aiheuttavien aineiden rajoittaminen 

 Sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin tuoteluokkiin paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.   

https://echa.europa.eu/scip
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Pisteitä on annettava, kun REACH-ehdokasluettelon aineita ei ole 

tarkoituksellisesti lisätty yli 0,1 painoprosenttia kuhunkin seuraavista 

osakokoonpanoista:  

 kalustettu emolevy (mukaan lukien keskusyksikkö (CPU), 

työmuisti (RAM) ja näytönohjain); 

 näyttölaite (mukaan lukien taustavalo) 

 kuoret ja kehykset 

 ulkoinen näppäimistö, hiiri ja/tai kosketuslevy 

 ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot (mukaan lukien 

adapterit ja akut). 

Tarjouskilpailun aikana saatavilla olevan REACH-ehdokasluettelon 

viimeisimmän version noudattaminen on varmistettava (ks. selventävä 

huomautus jäljempänä). 

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen 

noudattamisesta. Tässä voidaan käyttää IEC 62474 -standardiin tai 

vastaavaan perustuvia asiakirjoja (esimerkiksi 

aineenvalvontajärjestelmän, kuten analyyttinen testaus ja toimittajien 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, mukaisesti laaditut asiakirjat). 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten 

REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston verkkosivustolla julkaistava ja siellä säännöllisesti päivitettävä 

ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten (https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table). 

Ehdokasluetteloon sisältyvien erityistä huolta aiheuttavien aineiden osalta sovelletaan REACH-asetuksen 33 artiklan mukaista erityistä 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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velvollisuutta ilmoittaa tuotteiden sisältämien aineiden pitoisuudet. Tämän ilmoituksen olisi tapahduttava pyytämättä koko toimitusketjussa. 

AC8 Haitallisen korvaamisen välttäminen 

 Tätä kriteeriä sovelletaan asiaankuuluviin tuotteisiin, jotka sisältävät 

pehmittimiä ja palonestoaineita, paitsi 

kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin.  

Pisteitä annetaan, jos RoHS-direktiivin nojalla rajoitettujen 

pehmittimien ja halogenoitujen palonestoaineiden korvaaminen 

perustuu Euroopan kemikaaliviraston tai OECD:n korvaavien ja 

vaihtoehtoisten aineiden arviointivälineen (Substitution and 

Alternatives Assessment Toolbox) määrittämiin vaaran vertailevan 

arvioinnin menetelmiin ja välineisiin. 

Tätä vaaran arviointia on sovellettava (vähintään) palonestoaineisiin ja 

pehmitteisiin, joita käytetään yli 25 gramman painoisissa muoviosissa. 

Todentaminen: 

Vaihtoehtoiset pehmittimet ja palonestoaineet on ilmoitettava nimen ja 

CAS-numeron perusteella.  

Tarjoajan on esitettävä näyttöä siitä, että valittu vaihtoehto on arvioitu 

Euroopan kemikaaliviraston (https://echa.europa.eu/assess-compare-

and-select-substitution) tai OECD:n korvaavien ja vaihtoehtoisten 

aineiden arviointivälineen (http://www.oecdsaatoolbox.org/) 

määrittämien vaaran vertailevan arvioinnin menetelmien tai välineiden 

avulla. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 EU:N GPP-KRITEERIT – ALA 4: KÄYTÖN JÄLKEINEN KÄSITTELY 
 

7.1 Kierrätettävyyden suunnittelu 
 

Kohde 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS22 Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten merkinnät 

 Sovelletaan kiinteisiin tietokoneisiin ja tietokonenäyttöihin. 

Ulkoiset muovikuoret, -kotelot ja -kehykset, joiden paino on yli 

25 grammaa, on merkittävä standardien ISO 11469 ja ISO 1043 1 ja 4 

jakson mukaisesti. Muoviosat on vapautettu merkinnöistä jäljempänä 

olevassa selventävässä huomautuksessa kuvatuissa olosuhteissa. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on yksilöitävä muoviosat niiden painon, 

polymeerikoostumuksen ja standardien ISO 11469 ja ISO 1043 

mukaisten merkintöjen mukaan. Merkinnän mitat ja sijainti on 

osoitettava visuaalisesti.  

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia.  

Selventävä huomautus: muoviosien merkintöjä koskevat poikkeukset 

Muovikomponentit on vapautettu merkitsemisvaatimuksista seuraavissa olosuhteissa: 

i) merkintä ei ole mahdollinen muovikomponentin muodon tai koon vuoksi; 
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ii) merkintä vaikuttaisi muovikomponentin suorituskykyyn tai toiminnallisuuteen; ja 

ii) merkintä ei ole teknisesti mahdollinen muotoilumenetelmän vuoksi. 

Merkintää ei edellytetä seuraavilta muovikomponenteilta: 

i) pakkaukset, teipit, etiketit ja kiristekalvot; 

ii) johdot, kaapelit ja liittimet, kumiosat ja komponentit, joissa ei ole riittävän suurta käytettävissä olevaa aluetta merkinnälle, joka on kooltaan 

helposti luettava; 

iii) painetulle piirilevylle rakennetut kokoonpanot, PMMA-levyt, optiset komponentit, sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat komponentit, 

sähkömagneettisilta häiriöiltä suojaavat komponentit ja kaiuttimet; 

iv) läpinäkyvät osat, joissa merkintä estäisi kyseisen osan toimintaa. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC9 Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten kierrätettävyys – irrotettavat kappaleet ja kiinnittimet 

 Sovelletaan kiinteisiin tietokoneisiin ja tietokonenäyttöihin. 

Lisäpisteitä annetaan, jos kaikki yli 25 gramman painoiset erilliset 

muoviosat eivät sisällä metallikappaletta tai -kiinnitintä, joka on 

juotettu, lämpö- tai ultraäänikiinnitetty tai liimattu, paitsi jos metalliosa 

on joko erotettavissa murtamalla se irti muoviosasta tai käyttämällä 

yleisesti saatavilla olevia työkaluja. Tämä vaatimus ei koske 

tuulettimen siipipyöriä. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava joko 

1) asiakirjat, joilla osoitetaan, että tuotteessa ei ole metallikappaletta tai 

-kiinnitintä, joka on juotettu, lämpö- tai ultraäänikiinnitetty tai liimattu;  

2) asiakirjat, joista käy ilmi, miten metallikappaleet tai -kiinnittimet 

voidaan erottaa murtamalla ne irti muoviosasta tai käyttämällä yleisesti 

saatavilla olevia työkaluja, jos ne on juotettu, lämpö- tai 
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ultraäänikiinnitetty tai liimattu muoviosiin. 

tai 

3) perusteet, joiden nojalla metallikappale- tai kiinnitin voidaan 

vapauttaa mahdollisesti vaadittavista turvallisuusvaatimuksista tai 

oikeudellisista tai teknisistä vaatimuksista. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

AC10 Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten kierrätettävyys – maalit ja pinnoitteet 

 Sovelletaan kiinteisiin tietokoneisiin ja tietokonenäyttöihin. 

Lisäpisteitä annetaan, jos laitteiden muovikomponenteissa olevilla 

maaleilla ja pinnoitteilla ei ole merkittävää vaikutusta näistä 

komponenteista valmistetun kierrätysmuovin kestävyyteen standardin 

ISO 180 tai vastaavan standardin mukaisesti testattaessa (ks. 

jäljempänä oleva selventävä huomautus). 

Yli 25 gramman painoisissa erillisissä muoviosissa ei saa olla 

kierrätykseen sopimatonta liimaa, pinnoitetta, maalia tai 

pintakäsittelyainetta.  

Tämä vaatimus ei koske seuraavia osia: 

 painetut piirilevykokoonpanot ja tuulettimen siipipyörät 

 johdot ja kaapelit, liittimet, elektroniset komponentit, optiset 

komponentit, akustiset komponentit, ESD-komponentit ja EMI-

komponentit 

 turvallisuusvaatimuksia tai oikeudellisia tai teknisiä 

vaatimuksia varten tarvittavat metallikappaleet- tai kiinnittimet. 

 

Todentaminen:  

Pinnoitteiden (liimojen, pinnoitteiden, maalien tai 
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pintakäsittelyaineiden) kierrätykseen sopivuus on osoitettava joko 

1) testituloksilla, jotka osoittavat, että pinnoite vähentää 

kierrätysmuovin Izod- tai Charpy-iskulujuutta huoneenlämmössä 

enintään 25 prosenttia standardin ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 

tai ISO 179-1 mukaisesti mitattuna; yksi testitulos voi edustaa 

useampaa osaa, jos osissa käytetään samaa materiaalia ja jos testataan 

huonointa mahdollista sovellusta;  

tai 

2) vähintään kolmelta muovin kierrättäjältä yksittäin saaduilla 

lausunnoilla tai vähintään yhdeltä sellaiselta muovien kierrättäjältä 

saadulla lausunnolla, joka käsittelee elektroniikkamuovia ja 

työskentelee osana riippumatonta yhteisöä (joka ei esimerkiksi ole 

sopimussuhteessa tai läheisessä yhteydessä valmistajaan tai 

sopimussuhteessa toimialajärjestöön). Lausunnolla tai lausunnoilla 

vahvistetaan, että nämä pinnoitteet eivät vaikuta kielteisesti muovin 

kierrätettävyyteen;  

tai 

3) riippumattoman laboratorion testituloksilla. 

Laitteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: vaikutus kierrätysmuovin kestävyyteen 

Tätä kriteeriä varten merkittävä vaikutus on määritelty kierrätysmuovin yli 25 prosentin Izod-iskulujuuden vähentymiseksi, kun testi suoritetaan 

muovien Izod-iskulujuutta koskevan standardin ISO 180:2019 (Plastics – Determination of Izod impact strength) mukaisesti. 
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7.2 Käytön jälkeinen käsittely 
 

Kohde 

Kaikkien tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käytön jälkeisten käsittelypalvelujen hankinta 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS23 Tietokoneiden turvallinen kerääminen, datan poisto, uudelleenkäyttö ja kierrätys 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Kaikkien tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käytön jälkeisten käsittelypalvelujen hankinta. 

Tarjoajien on tarjottava koko tuotteen tai sen osien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskeva palvelu, joka edellyttää sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromudirektiivin liitteen VII mukaista valikoivaa käsittelyä niiden laitteiden osalta, joiden käyttöikä on päättynyt. Palvelun on 

koostuttava seuraavista toiminnoista: 

• kerääminen (vastaanottojärjestelmä) 

• luottamuksellinen käsittely ja turvallinen tietojen poistaminen (jos näitä ei suoriteta hankintaviranomaisen sisällä)  

• toiminnallinen testaus, huolto, korjaus ja päivittäminen tuotteiden valmistelemiseksi uudelleenkäyttöä varten  

• tuotteiden uudelleenmarkkinointi uudelleenkäyttöä varten 

• purkaminen osien uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja/tai loppukäsittelyä varten. 

Palvelua tarjotessaan tarjoajien on ilmoitettava uudelleenkäyttöön valmisteltujen tai uudelleenmarkkinoitujen laitteiden osuus ja kierrätystä varten 

valmisteltujen laitteiden osuus.  

Uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja loppukäsittelyyn valmistelussa on noudatettava täysin (uudelleenlaaditun) sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU 8 artiklan ja liitteiden VII ja VIII vaatimuksia sekä valikoivaa käsittelyä varten laadittua 
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komponenttiluetteloa (ks. jäljempänä oleva selventävä huomautus).  

Todentaminen:  

Tarjoajan on kuvattava yksityiskohtaisesti keräystä, tietoturvaa, uudelleenkäyttöön valmistelua, jälleenmyyntiä uudelleenkäyttöä varten sekä 

kierrätystä/loppukäsittelyä koskevat järjestelyt. Tämän on käsitettävä sopimuksen aikaiset voimassaolevat käytettävien sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten vaatimustenmukaisuusvakuutukset. 
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Selventävä huomautus: komponentit, jotka edellyttävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoivaa käsittelyä 

Seuraavat komponentit edellyttävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin liitteen VII mukaista valikoivaa käsittelyä: 

1) elohopeaa sisältävät komponentit  

2) akut  

3) painetut piirilevyt, joiden pinta-ala on suurempi kuin 10 cm2  

4) bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit  

5) kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC)  

6) ulkoiset sähkökaapelit  

7) kondensaattorit, jotka sisältävät polykloorattuja bifenyylejä (PCB)  

8) komponentit, jotka sisältävät refraktorisia keraamisia kuituja  

9) elektrolyyttikondensaattorit, jotka sisältävät huolta aiheuttavia aineita  

10) sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on suurempi kuin 15 

11) otsonikerrosta heikentävät kaasut, jotka on käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA LAUSEKE 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
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CPC2 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden lopullisen määränpään ilmoittaminen 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Käytetään yhdessä kriteerin TS23 kanssa. 

Toimeksisaajan on toimitettava raportti lueteltujen laitteiden tilasta sen jälkeen kun kaikki laitteet on käsitelty uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai 

loppukäsittelyä varten. Raportissa on määritettävä uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden osuus riippumatta siitä, ovatko ne jääneet EU:hun 

tai onko ne viety sen ulkopuolelle. 

EU:ssa kierrätettävien laitteiden ja osien osalta on hyväksyttävä seuraavanlainen käsittelylaitosten näyttö: 

 kansallisen toimivaltaisen viranomaisen direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan mukaisesti myöntämä lupa, tai  

 kolmannen osapuolen standardin EN 50625-1 tai vastaavan vaatimustenmukaisuusjärjestelmän teknisten vaatimusten noudattamista koskeva 

sertifiointi. 

Jos laitteita ja osia viedään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten EU:n ulkopuolelle, toimeksisaajien on toimitettava seuraavat siirto- ja käsittelytiedot:  

 sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU liitteen VI mukaiset uudelleenkäyttöön tarkoitettujen laitteiden siirtotiedot.  

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on viedään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle, edellyttää kolmannen osapuolen sertifiointia siitä, että se noudattaa 

kriteerissä vahvistettuja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vähimmäisvaatimuksia tai standardin EN 50625-1 tai vastaavan 

vaatimustenmukaisuusjärjestelmän teknisiä vaatimuksia. 
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8 EU:N GPP-KRITEERIT – ALA 5: KUNNOSTETUT/UUDELLEENVALMISTETUT LAITTEET 
 

8.1 Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 
 

Kohde 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittaminen 

 

VALINTAPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SC2 Kunnostus-/uudelleenvalmistusprosessin laatu 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 

Tarjoajan on toteutettava laadunvarmistus- tai laadunvalvontamenettelyjä, joilla varmistetaan osana sopimusta toimitettavien laitteiden 

vähimmäislaatu (ks. jäljempänä oleva selventävä huomautus). Laadunvarmistus- ja laadunvalvontamenettelyjen on katettava vähintään seuraavat 

vaiheet: 

 tarkastus 

 tarvittaessa uudelleenkäsittely (esimerkiksi korjaaminen, osien vaihtaminen tai päivittäminen) 

 puhdistus  

 testaus 

 säilytys 

 pakkaaminen ja kuljetus. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot laadunvarmistus- tai laadunvalvontamenettelyistä, jotka on otettu käyttöön osana sopimusta 
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toimitettavien laitteiden laadun varmistamiseksi. 

Vaatimustenmukaisuus voidaan todistaa kolmannen osapuolen sertifioiduilla seuraavien standardien (tai vastaavien) mukaisilla 

kunnostamista/uudelleenvalmistusta koskevilla hallintajärjestelmillä: 

 Standardien ISO 9001 ja ISO 14001/EMAS mukaiset laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät, mukaan lukien edellä mainittujen 

vaiheiden laadunvarmistus- tai laadunvalvontamenettelyt.  

 Standardi BS 8887-220:2010 (Design for manufacture, assembly, disassembly and end‑of‑life processing (MADE). The process of 

remanufacture. Specification [sovelletaan uudelleenvalmistusprosesseihin]). 

 Standardi BS 8887-240:2011 (Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning 

[sovelletaan kunnostettuihin/uudelleenvalmistettuihin laitteisiin]). 

 Standardi EN 50614:2020, jos laite on aiemmin poistettu käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna ja sen jälkeen valmisteltu 

uudelleenkäyttöä varten samaan tarkoitukseen, jota varten se on suunniteltu. 

Selventävä huomautus: laadunvarmistustasot 

Hankkija vahvistaa laatua koskevat vähimmäisvaatimukset seuraavien esimerkkien mukaisesti: 

 Esteettinen laatu: esteettisen vaurion merkkejä ei saa näkyä yli 20 cm:n päähän laitteesta. 

 Alkuperäiset tehdasasetukset: tuotteet on palautettava alkuperäisiin tehdasasetuksiinsa ja niiden on oltava täysin käyttövalmiita. 

 Tuotteet on voitava päivittää viimeisimpiin alkuperäisen laitevalmistajan tukemiin laiteohjelmistoihin (soveltuvissa tapauksissa ja, kun se 

on teknisesti toteutettavissa). 

On toimitettava käyttöopas. Jos fyysistä käyttöopasta ei ole, tuotteen mukaan olisi liitettävä linkki tai viittaus valmistajan käyttöoppaaseen, jos se 

on mahdollista.  

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS24 Kunnostetun/uudelleenvalmistetun tuotteen takuu 

Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 

Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 
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Tarjoajan toimittamilla tuotteilla on oltava X vuoden [vähintään 1 

vuoden] takuu.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on esitettävä kirjallinen todistus takuusta. 

Tarjoajan toimittamilla tuotteilla on oltava X vuoden [vähintään 2 

vuoden] takuu.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on esitettävä kirjallinen todistus takuusta. 

TS25 Ladattavan akun kestävyys  

Sovelletaan kunnostettuihin kannettaviin laitteisiin (kannettavat 

tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet), joissa on uusi akku.  

Akun kestävyyden on oltava yli 300 akkusykliä (niin, että 

toimintakunto on ≥ 80 prosenttia).  

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 tai sitä 

vastaavan standardin mukaisesti.  

Todentaminen: 

Tarjoajien on toimitettava testitulokset, jotka akkreditoidut standardin 

ISO 17025 mukaiset testauselimet ovat saaneet standardin 

IEC EN 61960-3:2017 mukaisesti. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia.  

Sovelletaan kunnostettuihin kannettaviin laitteisiin (kannettavat 

tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet), joissa on uusi akku. 

 Akun kestävyyden on oltava vähintään 500 sykliä (niin, että 

toimintakunto on ≥ 80 prosenttia), tai 

 Akun kestävyyden on oltava vähintään 300 sykliä (niin, että 

toimintakunto on ≥ 90 prosenttia). 

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 tai sitä 

vastaavan standardin mukaisesti.  

Todentaminen: 

Tarjoajien on toimitettava testitulokset, jotka akkreditoidut standardin 

ISO 17025 mukaiset testauselimet ovat saaneet standardin 

IEC EN 61960-3:2017 mukaisesti.  

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia.  

TS26 Ladattavan akun kestävyyttä koskevat tiedot 

Sovelletaan kunnostettuihin kannettaviin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet), joissa on käytetty akku.  

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan käytetyn akun toimintakunnon vähimmäistasot (esimerkiksi toimintakunto > 80 prosenttia).  

Todentaminen: 

Tarjoajien on toimitettava tiedot osana sopimusta toimitettavien kannettavien laitteiden akkujen toimintakunnosta. 
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TS27 Sähköistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset 

 Sovelletaan kunnostettuihin kannettaviin laitteisiin (kannettavat 

tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet), joissa on uusi akku. 

Akun on oltava standardin IEC EN 61960-3:2017 sähköisten 

testauskriteerien mukainen. 

Todentaminen:   

Tarjoajien on toimitettava akkreditoitujen ISO 17025 -standardin 

mukaisten testauslaitosten saamat testitulokset. 

Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin I 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC11 Ladattavan akun pidempi kestävyys 

 Sovelletaan kunnostettuihin kannettaviin laitteisiin (kannettavat 

tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet), joissa on uusi akku. 

Lisäpisteitä annetaan, jos akun kestävyys on yli 500 sykliä (ja jos 

kapasiteetti pysyy syklien jälkeen vähintään 80 prosentissa 

alkuperäisestä nimelliskapasiteetista) suhteessa varmistettujen 

lisäsyklien määrään. 

Todentaminen: 

Testit on suoritettava standardin IEC EN 61960-3:2017 mukaisesti. 

Tarjoajien on toimitettava akkreditoitujen ISO 17025 -standardin 

mukaisten testauslaitosten saamat testitulokset. 

AC12 Standardoitu ulkoinen virtalähde 

 Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 
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hankintaprosessiin. 

Sovelletaan kannettaviin tietokoneisiin, joiden virtalähde on enintään 

100 W. 

Tätä ei sovelleta tuotteisiin, joissa on ainoastaan Qi-latausominaisuus 

(kuten teollisuustietokoneisiin, joissa on hyvä veden- ja 

pölynkestävyys). 

Lisäpisteitä myönnetään, jos osana sopimusta toimitettavissa laitteissa 

on standardoitu USB Type C -liitäntä virransyöttöä varten standardin 

EN/IEC 63002:2017 mukaisesti.  

Jos tuotteessa ei ole sisäänrakennettua USB PD -liitäntää, siihen on 

oltava saatavilla sovitin, joka on voitava tilata maksutta. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kustakin toimitetusta mallista tuoteopas, 

johon on sisällytettävä laitteen räjäytyskuva, jossa esitetään 

virransyöttöön käytetyt liitännät. 

Selventävä huomautus: standardoitu ulkoinen virtalähde 

Ulkoisia virtalähteitä koskevat yhteentoimivuusohjeet määritellään kannettavien tietokoneiden ulkoisten virtalähteiden yhteentoimivuutta 

koskevan standardin IEC 63002:2016 (Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable 

computing devices) mukaisesti. 

AC13 Ulkoinen virtalähde: irrotettavat johdot 

 Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 

Lisäpisteitä annetaan, jos ulkoisen virtalähteen kokoonpano koostuu 

ulkoisesta virtalähteestä, jossa on irrotettava syöttöjohto (tai sellainen, 

joka on integroitu ulkoisen virtalähteen koteloon) ja tieto- ja 

viestintätekniseen laitteeseen kiinnitettävä irrotettava ulostulojohto. 
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Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kustakin toimitetusta mallista tuoteopas, 

johon on sisällytettävä laitteen räjäytyskuva, jossa esitetään käytetyt 

ulkoisen virtalähteen tyypit. 

 

8.2 Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 
 

Kohde 

Kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimittamiseen liittyvä palvelusopimus 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS28 Laajennetun palvelusopimuksen tarjoaminen 

 Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 

Tarjoajan on tarjottava palvelua vähintään X vuotta [määritetään 

myöhemmin] palvelutasovaatimuksia koskevan asiakirjan mukaisesti 

(ks. jäljempänä oleva selventävä huomautus).  

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen vakuutus siitä, että toimitetut 

tuotteet ovat tuotteista tehdyn sopimuksen eritelmien ja asiaan liittyvän 

palvelutasosopimuksen mukaisia. 

Selventävä huomautus: esimerkkejä palvelutasovaatimuksista  

Palvelutasovaatimuksia koskevassa asiakirjassa kuvataan, miten palvelu toimitetaan asiakkaalle. Jäljempänä luetellaan esimerkkejä mahdollisista 

palvelutasovaatimuksista:  
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 Kunnostajan/uudelleenvalmistajan takuun saatavuus: takuun rekisteröiminen; kaikkien sellaisten asiakirjojen tai kaiken sellaisen näytön 

hallinnoiminen, joita vaaditaan takuuseen vetoamiseen; takuuseen vetoaminen julkishallinnon puolesta (takuun aikana); 

uudelleenvalmistajan kanssa toteutettavat jatkotoimet sen varmistamiseksi, että uudelleenvalmistajan takuuehtoja on noudatettu.  

 Nouto ja palautus: tuotteet noudetaan tietystä paikasta julkishallinnon tiloista ja ne palautetaan tiettyyn paikkaan julkishallinnon tiloissa. 

Tuotteiden helppoa palauttamista varten voidaan myös pyytää muita vaihtoehtoja. 

 Toimintahäiriöiden hallinta: tarjotaan tehokas keskitetty asiointipiste teknisiä kysymyksiä ja ongelmien kärjistymistä varten, henkilö, 

jonka tehtävänä on seurata asian etenemistä, raportoiminen edistymisestä, avoin pääsy takuutietokantaan (sille, joka hallinnoi näitä 

takuutietoja) takuun tilan tarkistamiseksi ja häiriön tila avointen häiriötapausten osalta.  

 Vianmääritys- ja korjaustyökalujen saatavuus: mahdollisuus käyttää kaikkia teknisiä välineitä, joita tarvitaan laitteiden vianmääritykseen 

ja korjauksiin; mahdollisuus saada teknistä koulutusta, jota vaaditaan sertifioiduksi korjausteknikoksi ryhtymiseksi; mahdollisuus alkaa 

sertifioiduksi tekniseksi kumppaniksi ilman yksinoikeutta (takuukorjauksien toteuttaminen). 

 Kattavuus akkujen osalta: palvelu nimenomaisesti kattaa ladattavia akkuja käyttävien asiaankuuluvien tuotteiden akkuvauriot, kuten 

lataushäiriön tai puutteellisen akkuliitännän. Akun kapasiteetin vaiheittaista vähenemistä käytön vuoksi ei katsota viaksi, jollei siihen 

sovelleta jäljempänä selostettua akkujen korvaamista koskevaa käytäntöä. 

 Akkujen korvaamista koskeva käytäntö: palvelu kattaa sellaisten akkujen korvaamisen, jotka eivät täytä kestävyyteen liittyviä 

vähimmäissuoritusvaatimuksia syklien määrän osalta (ks. ladattavan akun kestävyyttä koskevat kriteerit TS25 ja TS26).  

 Virhetilastojen toimittaminen: sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevien korkeatasoisten, koottujen, nimettömien ja 

jäljittämättömien tilastojen tuottaminen häiriötyypeistä (luonne ja määrä), ongelmista ja vianmäärityksestä. 

 Häiriötilanteiden hallinta / ongelmanhallinta / ennaltaehkäisevä ylläpito: tähän palveluun sisältyvät kaikki toimet, jotka ovat tarpeen tieto- 

ja viestintäteknisten tuotteiden pitämiseksi täydessä toimintakunnossa tai viallisen tuotteen tai sen osan palauttamiseksi toimintakuntoon, 

myös häiriötilanteiden hallinta, ongelmanhallinta ja ennaltaehkäisevä ylläpito. Takuuaikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään ylläpitoon 

kuuluu käyttöjärjestelmä- ja turvapäivitysten varmistaminen koko sopimuksen keston ajan. 

 Päivittäminen: päivitysmahdollisuuksia voidaan kartoittaa tietyn ajanjakson jälkeen (esimerkiksi kolme vuotta), ja se kattaa 

suorituskykyyn liittyvät näkökohdat, kuten keskusyksikön, muistin tai kiintolevyn.  

 Korjaus- tai korvaamistoimet: sellaiset tuotteet, jotka vaurioituvat tai vioittuvat tavanomaisessa käytössä pidennetyn takuuajan aikana, 

korjataan tai korvataan tuotteilla, joiden suoritusominaisuudet ovat samanlaiset tai paremmat. Tämä kattaa myös laiteohjelmistoihin 

liittyvät viat. Jos esineen osa korvataan, korvaavalla osalla on oltava sama pidennetyn takuun taso ja kesto kuin korvattavalla osalla. 
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Laajennettua takuuta sovelletaan sekä laitteistoihin että ohjelmistoihin, ellei nimenomaisesti toisin sovita. 

 Korjaamiseen tai päivittämiseen liittyvä sitoumus ensisijaisena korjaustoimenpiteenä: vian ilmetessä ja aina kun se on teknisesti 

mahdollista, palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan mahdollisuuden laitteen korjaamiseen tai päivittämiseen sen sijaan, että se 

korvattaisiin. 

 

 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

CPC3-palvelusopimus 

 Sovelletaan kunnostettujen/uudelleenvalmistettujen tuotteiden 

hankintaan. Sisällytetään uusien tuotteiden hankinnasta erilliseen 

hankintaprosessiin. 

Käytetään yhdessä laajennetun palvelusopimuksen tarjoamista 

koskevan kriteerin TS28 kanssa.  

Tarjoajan on raportoitava säännöllisesti [hankkijan ja toimittajan 

sopima raportointitiheys] kaikkien palvelutasosopimuksessa 

määriteltyjen mittareiden, keskeisten suorituskykyindikaattoreiden ja 

muiden indikaattoreiden noudattamisestaan. 

Selventävä huomautus: esimerkkejä keskeisistä suorituskykyindikaattoreista  

Koostettu keskeinen suorituskykyindikaattori 1 – Ratkaistu häiriö: niiden kuukaudessa ratkaistujen häiriöiden lukumäärä, jotka on ratkaistu 

häiriön ratkaisuaikana / tietyn kuukauden aikana aloitettujen tai edellisen kuukauden aikana aloitettujen ja vielä ratkaisemattomien häiriöiden 

kokonaismäärä. Kuukausittainen tavoite: ≥ 90 prosenttia 

Koostettu keskeinen suorituskykyindikaattori 2 – Korjaussitoumus ensisijaisena korjaustoimenpiteenä: tuotteen korjaamisen tai päivittämisen 

yhteydessä ratkaistujen häiriöiden lukumäärä / tuotteen korvaamisen yhteydessä ratkaistujen häiriöiden lukumäärä. 
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9 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 

 

Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) on tekniikka, jolla voidaan arvioida 

tietotekniikkalaitteiden omistamiseen (ja mahdollisesti joihinkin ulkoisiin 

ympäristövaikutuksiin) liittyvät kokonaiskustannukset. Sen avulla voidaan tehdä tehokkaita 

pitkän aikavälin investointeja koskevia päätöksiä, sillä tietyt kustannusnäkökohdat eivät 

välttämättä ole päätöksentekijälle välittömästi ilmeisiä. Toisinaan vaaditaan esimerkiksi 

suurempaa alkuinvestointia, jotta saavutetaan alhaisemmat elinkaarikustannukset, 

kestävämpiä kannettavia laitteita ja alhaisemmat korjaus- ja päivityskustannukset. Kun 

ulkoiset kustannukset otetaan huomioon, elinkaarikustannuslaskenta on erityisen merkittävä 

paremman ympäristötehokkuuden saavuttamiseksi. 

 

Elinkaarikustannuslaskennassa otetaan tavallisesti huomioon seuraavat kustannukset: 

 hankintakustannukset 

 toimitus- ja asennuskustannukset 

 huolto- ja palvelukustannukset 

 toimintakustannukset (energiankulutus) 

 palkkiot, verot ja muut kustannukset 

 ulkoisvaikutukset (energiankulutukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt). 

 

Jos käytöstä johtuva energiankulutus sisällytetään elinkaarikustannuslaskentaan ja katsotaan 

siten osaksi kustannusten myöntämisperustetta, sitä ei pitäisi toistaa muualla 

myöntämisperusteissa. On kuitenkin täysin mahdollista yhdistää elinkaarikustannuslaskenta 

teknisiin eritelmiin, joissa asetetaan energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, 

esimerkiksi niihin, jotka sisältyvät näihin EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

koskeviin kriteereihin (TS18, TS19 ja TS20). 

 

Elinkaarikustannuslaskenta on myös mahdollista yhdistää myöntämisperusteisiin, jotka 

perustuvat muihin ympäristötehokkuuden näkökohtiin, kuten kestävyyteen, kierrätettävyyteen 

ja käytön jälkeiseen käsittelyyn liittyviin näkökohtiin. 

 

Tuotteen käyttöiän pidentämistä koskevat strategiat, kuten korjattavuus ja päivitettävyys 

(mukaan lukien varaosien saatavuus ja kustannustehokkuus), luotettavat suunnitteluratkaisut, 

kestävyys ja (esimerkiksi akkujen) vaihtaminen, ovat kaikki ominaisuuksia, joilla on 

merkitystä elinkaarikustannuslaskennan kannalta. Näitä näkökohtia on kuitenkin 

todennäköisesti vaikea käsitellä myöntämisvaiheen elinkaarikustannuslaskennassa, sillä ei ole 

mahdollista pitää tällaisia kustannuksia tai hyötyjä itsestään selvinä ja määrittää niiden 

taloudellista painoarvoa. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa 

kriteereissä ehdotetaan pikemminkin, että näitä näkökohtia käsiteltäisiin tässä asiakirjassa 

esitettyjen teknisten eritelmien ja myöntämisperusteiden avulla. 

 

Lisätietoja elinkaarikustannuslaskennasta ja laskennan tukivälineistä on osoitteessa 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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LIITE I: Akkujen testaus standardin EC EN 61960-3:2017 mukaisesti 

Parametri Kuvaus Akun hyväksymisperusteet 

Suorituskyky 20 °C:n 

lämpötilassa 

(nimelliskapasiteetti) 

Tällä testillä varmennetaan akun 

nimelliskapasiteetti. 

100 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah)5 

Suorituskyky –20 °C:n 

lämpötilassa 

(nimelliskapasiteetti) 

Tällä testillä määritetään akun 

kapasiteetti alhaisissa lämpötiloissa. 

30 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah) 

Suorituskyky nopeassa 

purkamisessa 20 °C:n 

lämpötilassa 

Tällä testillä määritetään akun 

kapasiteetti, kun se puretaan suurella 

nopeudella. Tätä testiä ei tarvita, jos 

akkua ei ole suunniteltu käytettäväksi 

tällä nopeudella (1 ItA). 

60 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah) 

Latauksen (kapasiteetin) 

säilyminen ja 

palautuminen 

Tällä testillä määritetään yhtäältä 

kapasiteetti, joka akulla säilyy 

pitkäaikaisessa säilytyksessä (28 päivää), 

ja toisaalta kapasiteetti, joka voidaan 

palauttaa myöhemmällä latauksella. 

60 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah) 

Latauksen (kapasiteetin) 

säilyminen pitkäaikaisessa 

säilytyksessä 

Tällä testillä määritetään kapasiteetti, 

joka akulla on pitkäaikaisen varastoinnin 

(90 päivää) jälkeen 50 %:n lataustilassa 

ja sitä seuraavan latauksen jälkeen. 

85 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah) 

Syklikestävyys Tällä testillä määritetään, kuinka monta 

lataus-/purkusykliä akku kestää, ennen 

kuin sen kapasiteetti vähenee 

merkittävästi. 

 

60 % nimelliskapasiteetista (C5 

Ah) 300 syklin jälkeen 

 

Staattisen sähkön 

purkaukset 

 

Tällä testillä arvioidaan akun kykyä 

kestää staattisen sähkön purkauksia. 

Toimiva 

 

 

 

                                                           
5 Valmistajan ilmoittama sähkömäärä, jonka kenno voi toimittaa viidessä tunnissa. 
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LIITE II: Kannettavien laitteiden kestävyystestit 

Testi  Testimenetelmä Vähimmäiskynnysarvot Suorituskykyvaatimukset 

Laitteen 

putoaminen 

vahingossa 

 

IEC 60068 Osa 2-31: Ec 

(Vapaa pudotus, menettely 

1) 

tai  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Pudotustesti: menetelmä 

516.7 - isku (menettely 

IV) 

tai 

MIL-STD-810H 

menetelmä 516.8 – isku 

(menettely IV) 

PERUSKRITEERIT  

Kannettava tietokone tai 

taulutietokone on pudotettava 

vähintään 45 cm:n (muunnettu 

pudotustestikorkeus) korkeudesta 

joustamattomalle pinnalle. Laite on 

pudotettava kerran ylä- ja 

alapuolelle sekä jokaisen alanurkan 

päälle.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET  

Kannettava tietokone tai taulutietokone 

on pudotettava vähintään 76 cm:n (30 

tuumaa6) korkeudesta joustamattomalle 

pinnalle. Laite on pudotettava kerran 

ylä- ja alapuolelle sekä jokaisen 

alanurkan päälle.  

Sen jälkeen, kun tuote on altistettu 

määritellyille rasitustesteille, sen 

olisi pystyttävä seuraaviin: 

1. Normaali käynnistys ja toiminta 

 Käynnistys tai käytön 

jatkaminen ei saa testin 

seurauksena kestää yli 50 % 

pidempään. 

 Ei havaittavia toiminnallisia 

häiriöitä käytettäessä 

tavallisia 

ohjelmistosovelluksia.  

 Tuotteelle ei aiheudu 

merkittävää vahinkoa, joka 

estää tavanomaisen käytön. 

2. Ei aiheuta vaaraa 

loppukäyttäjälle 

 Ei kotelon tai näytön 

halkeamia tai muita teräviä 

reunoja, jotka johtuvat 

vaurioista ja saattavat 

vahingoittaa käyttäjää. 

 Ei sähkökomponenttivikoja 

tai pääsyä 

Lämpökuormi

tus 

IEC 60068  

Osa 2-1: A kylmyys  

Osa 2-2: B kuiva kuumuus 

tai  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Korkea lämpötila: 

menetelmä 501.6 – 

peruskuumuus (A2) 

Kannettaville laitteille on tehtävä vähintään 48 tunnin mittainen testisykli 

säilytyslämpötilassa:  

 Varastointi korkeassa lämpötilassa ≥ 60 °C 

 Varastointi alhaisessa lämpötilassa ≤ –30 °C 

Kannettaville laitteille on tehtävä vähintään neljän tunnin mittainen testisykli 

käyttölämpötilassa: 

 Käyttölämpötila ≥ 40 °C 

 Käyttölämpötila ≤ –20 °C 

                                                           
6 Yhdysvaltojen puolustusministeriön standardin MIL-STD-810G menetelmä 516.6, vaatimus VI ’siirtopudotustesti’.  
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Testi  Testimenetelmä Vähimmäiskynnysarvot Suorituskykyvaatimukset 

Alhainen lämpötila: 

menetelmä 502.6 – 

peruskylmyys (C1) 

tai 

MIL-STD-810H 

Menetelmä 501.7 – 

Korkea lämpötila – 

peruskuumuus (A2) 

Menetelmä 502.7 – 

Alhainen lämpötila – 

peruskylmyys (C1) 

 sähkökomponentteihin, jotka 

voisivat aiheuttaa käyttäjälle 

turvallisuusriskin. 

 

 

Näytön 

kestävyys 

 

Tarjoajan on vahvistettava 

testilaitteet ja -järjestelyt. 

Sovellettavia 

testausstandardeja ovat 

muun muassa seuraavat:   

ISO 1518-1:2019 Maalit ja 

lakat – 

naarmuuntumiskestävyyde

n määrittäminen – Osa 1: 

Tasaisen kuormituksen 

menetelmä 

ISO 1518-2:2019 Maalit ja 

lakat – 

naarmuuntumiskestävyyde

n määrittäminen – Osa 2: 

Vaihtelevan kuormituksen 

menetelmä 

ASTM C1895-19, jossa 

käytetään 

kovuustestikynää, jossa on 

kierrejousi ja 

 Tuote asetetaan tasaiselle pinnalle ja 

sille suoritetaan kaksi kuormitustestiä:  

 Vähintään 50 kg:n kuorma 

asetetaan tasaisesti näytön kannen 

päälle (kannettavat tietokoneet) tai 

näytön keskelle (taulutietokoneet).  

 Vähintään 25 kg:n kuorma 

asetetaan halkaisijaltaan noin 

3 cm:n alueelle näytön keskelle.  
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Testi  Testimenetelmä Vähimmäiskynnysarvot Suorituskykyvaatimukset 

karbidikuulakärki, jonka 

läpimitta on 1 mm 

(standardin ISO 1518 

mukaisesti) 

Iskunkestävy

ys 

IEC 60068  

Osa 2-27: Testi Ea ja 

ohjeet: iskut 

Osa 2-47: Testi – 

näytteiden kiinnittäminen 

tärinä-, isku- ja vastaavia 

dynaamisia testejä varten 

 Laitteeseen kohdistetaan puolikkaan 

siniaallon muotoinen pulssi, jonka 

huippu on 40 G, kolme kertaa 

vähintään 6 ms:n ajan tuotteen 

yläpuolelle, alapuolelle, oikealle, 

vasemmalle, etu- ja takapuolelle.  

Tärinänkestäv

yys 

IEC 60068  

Osa 2-6: Testi Fc: Tärinä 

(sinimuotoinen)  

Osa 2-47: Testi – 

näytteiden kiinnittäminen 

tärinä-, isku- ja vastaavia 

dynaamisia testejä varten 

 Vähimmäisvaatimukset:  

Sovelletaan 5–250 Hz:n taajuista 

satunnaista sinimuotoista tärinää 

käyttäen vähintään yhtä 

pyyhkäisykertaa kunkin akselin 

loppuun tuotteen ylä-, ala-, oikealle, 

vasemmalle, etu- ja takapuolelle.  

Pölysuojaus  IEC 60529, Koteloinnin 

suojausluokat  

tai 

MIL-STD-810G 

Menetelmä 510.5, 

menettely I hiekka ja pöly 

– kulkeutuva pöly 

tai  

MIL-STD-810H 510.7 – 

menettely I - hiekka ja 

pöly – kulkeutuva pöly 

 IP-6x – Pölyä ei tunkeudu laitteen 

sisään eli se on täysin suojattu 

kosketukselta. 
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Testi  Testimenetelmä Vähimmäiskynnysarvot Suorituskykyvaatimukset 

 

Vesisuojaus  IEC 60529, Koteloinnin 

suojausluokat  

tai 

MIL-STD-810G, 

Menetelmä 506.5 

menettely I sade ja 

myrskysade  

tai 

MIL-STD-810H 506.6 – 

menettely I sade 

 

 

 IP-x5 – Koteloa vasten mistä tahansa 

suunnasta suihkutetulla vedellä ei saa 

olla haitallisia vaikutuksia. 
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LIITE III: Tietokoneita koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset (perustuu tietokoneiden Energy Star -standardin 

eritelmiin 7.1)  

Pöytätietokoneiden, integroitujen pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden lasketun tyypillisen virrankulutuksen (ETEC) on oltava 

pienempi tai yhtä suuri kuin suurin sallittu tyypillinen virrankulutus (ETEC_MAX), joka lasketaan seuraavasti: 

(ETEC_MAX ) jäljempänä esitetyn yhtälön mukaisesti: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

jossa: 

 ALLOWANCEPSU on lisämäärä virtalähteille, jotka noudattavat määritettyjä valinnaisia tiukempia tehokkuustasoja (Taulukko 1); 

virtalähteille, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, lisämäärä on nolla; 

 TECBASE on määritetty peruslisämäärä (Taulukko 2); ja 

 TECGRAPHICS on määritetty erillisen grafiikkakortin lisämäärä (Taulukko 2) lukuun ottamatta integroidun grafiikan järjestelmiä, jotka 

eivät saa lisämäärää, ja pöytätietokoneita ja integroituja pöytätietokoneita, joissa mukautuva grafiikka on kytketty päälle oletusarvoisesti 

ja jotka saavat lisämäärän toiminnon TECSWITCHABLE kautta; ja 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE ja TECMOBILEWORKSTATIONS ovat taulukon 3 mukaisia lisämääriä 

(Taulukko 3). 

Taulukko 1:  Virtalähteen hyötysuhteen lisämäärä  

Virtalähteen 

tyyppi 
Tietokonetyyppi 

Vähimmäishyötysuhde mitoitusvirran 

määritetyssä suhteessa 

Keskimääräinen 

vähimmäishyötysuhde 
LisämääräPSU 
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10 % 20 % 50 % 100 % 

Sisäinen 

virtalähde 

Pöytätietokone 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integroitu 

pöytätietokone 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Taulukko 2: TEC-peruslisämäärä (TECBASE) pöytätietokoneille tai integroiduille pöytätietokoneille ja kannettaville tietokoneille 

Luokan nimi Grafiikkaominaisuudet 

Pöytätietokone tai integroitu 

pöytätietokone 

Suoritustulos, P Peruslisämäärä 

0 
Grafiikka yleensä 

dGfx ≤ G7 
P ≤ 3 69,0 

I1 

Integroitu tai mukautettu 

grafiikka 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 
Erillinen grafiikka dGfx 

≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Luokan nimi Kannettavat tietokoneet 

 
Suoritustulos, 

PV 
Peruslisämäärä 

0 P ≤ 2 6,5 
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I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Taulukko 3:  Toiminnalliset lisämäärät pöytätietokoneille, integroiduille pöytätietokoneille, kevyille asiakaspäätteille ja kannettaville 

tietokoneille 

Toiminto Pöytätietokone 
Integroitu 

pöytätietokone 

Kannettava 

tietokone 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
ik

k
al

u
o
k

k
a 

v
ii

i 
G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 

(FB_BW > 128; 

Kehyspuskurin 

datakaistanleveys < 

115 
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192 bittiä) 

G7 

(FB_BW > 128; 

Kehyspuskurin 

datakaistanleveys ≥ 

192 bittiä) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0.5 x G1 Ei sovelleta 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii Ei sovelleta 

8,76 x 0,35 x 

(1+EP) x (4xr 

+0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x 

(1+EP) x (2 x r 

+0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii Ei sovelleta 4,0 

 

Yhtälö 1: Korkeamman suorituskyvyn sisäänrakennettujen näyttöjen lisämäärien laskeminen 

0, ei korkeamman suorituskyvyn näyttöä 

EP = 0,3 korkeamman suorituskyvyn näyttö d < 27 

0,75 korkeamman suorituskyvyn näyttö d ≥ 27 

 

jossa:  

vi  TECMEMORY Adder: kutakin järjestelmään asennettua GB:tä kohti.  
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vii  TECGRAPHICS Adder: Sovelletaan ainoastaan järjestelmään asennettuun ensimmäiseen dGfx:hen, mutta ei mukautuvaan grafiikkaan.  

viii  FB_BW: Näytön kehyspuskurin kaistanleveys gigatavuina sekunnissa (GB/s). Tämä on valmistajan ilmoittama muuttuja, joka olisi 

laskettava seuraavasti: (tiedonsiirtonopeus [Mhz] × kehyspuskurin datakaistanleveys [bitteinä])/(8 × 1 000)  

ix  TECSWITCHABLE Incentive: Sovelletaan automaattiseen vaihtamiseen, joka on päällä oletusarvoisesti pöytätietokoneissa ja integroiduissa 

pöytätietokoneissa.  

x  TECEEE: Sovelletaan IEEE 802.3az -standardin (Energiatehokas Ethernet) mukaista Gigabit Ethernet -porttia kohti.  

xi  TECSTORAGE Adder: Sovelletaan kerran, jos järjestelmässä on useampi kuin yksi lisätyn sisäisen tallennustilan osa.  

xii  TECINT_DISPLAY Adder: EP on korkeamman suorituskyvyn näytön lisämäärä laskettuna taulukkoa 3 (Taulukko 3) kohti; r on näytön 

resoluutio megapikseleinä ja A on näyttöruudun pinta-ala (neliötuumina).  

 

ETEC_MAX-laskelma kevytpäätteitä varten 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 jossa: 

 TECBASE on taulukossa 4 (Taulukko 4) määritetty peruslisämäärä; 

 TECGRAPHICS on taulukossa 4 (Taulukko 4) määritetty erillisen grafiikan lisämäärä (tarvittaessa); 

 TECWOL on taulukossa 4 (Taulukko 4) määritetty Wake-on-LAN-lisämäärä (tarvittaessa); 

 TECINT_DISPLAY on sisäänrakennetun näytön lisämäärä taulukossa 3 (Taulukko 3) määritettyjä integroituja pöytätietokoneita varten 

(tarvittaessa); ja 
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 TECEEE on energiatehokasta Ethernetiä koskeva aloite (Taulukko 3) pöytätietokoneita varten (tarvittaessa) IEEE 802.3az -standardin 

(Energiatehokas Ethernet) mukaista Gigabit Ethernet -porttia kohti. 

 

 

Taulukko 4: Lisätoimintojen lisämäärät kevytpäätteitä varten  

Lisätoiminto Lisämäärä (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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LYHENNELUETTELO 

AC Myöntämisperuste PC Henkilökohtainen tietokone 

CPC Sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke PCB Painettu piirilevy 

CPU Keskusyksikkö  PD Virransyöttö 

EMI Sähkömagneettinen häiriö  PPM Miljoonasosa 

EoL Käytönjälkeinen PMMA Polymetyylimetakrylaatti 

EPS Ulkoinen virtalähde PSU Virtalähdeyksikkö  

ESD Staattiselle sähkölle herkkä laite  RAM Random-access Memory (työmuisti)  

GHG 
Kasvihuonekaasu  

REACH 
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt 

ja rajoitukset 

GPP Ympäristöä säästävä julkinen hankinta RoHS Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen  

GWP Ilmastoa lämmittävä vaikutus SC Valintaperuste 

HDD Kiintolevyasema  SCIP 
Substances of Concern in Products (huolta 

aiheuttavat aineet tuotteissa)  

HDMI High-Definition Multimedia Interface SoC Lataustila 

ICT Tieto- ja viestintätekniikka SoH Toimintakunto 

ISO 
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 

(International Organisation for Standardisation) 
SSD Solid-state Drive  

LCA Elinkaariarviointi SVHC Erityistä huolta aiheuttava aine 

LCC Elinkaarikustannuslaskenta TS Tekninen eritelmä 

ODD Optical Disc Drive  USB Universal Serial Bus  

OEM Alkuperäinen laitevalmistaja VGA Video Graphics Array 
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