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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – tietokoneet ja näytöt 
 

 

EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden 

hankinnassa, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että 

yksittäinen viranomainen voi halutessaan sisällyttää ne tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen 

menettely. Asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit tietokoneiden ja näyttöjen tuoteryhmälle. 

Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä saa 

lisätietoja. 

 

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

kriteereille esitetään kaksi tavoitetasoa:  

 

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

keskitytään tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. 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 ympäristö- ja innovointitavoitteita. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Määritelmä ja soveltamisala 

Tietokoneita ja näyttöjä koskevien kriteerien soveltamisalaan kuuluvat tietokoneet ja näyttölaitteet. Näistä ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevia kriteereitä sovelletaan seuraaviin laitteisiin Yhdysvaltojen ja EU:n välisen sopimuksen
1
,  sellaisena kuin se on muutettuna 

standardissa Energy Star v6.1 (tietokoneet) ja standardissa Energy Star v6.0 (näytöt), mukaisesti: 

 

kiinteät tietokoneet 

 pöytätietokoneet (myös integroidut pöytätietokoneet ja kevytpäätteet) 

 pienen mittakaavan palvelimet 

 työasemat 

 

näyttölaitteet 

 tietokonenäytöt 

 

kannettavat tietokoneet 

 kannettavat tietokoneet (myös minikannettavat) 

 kannettavat two-in-one-tietokoneet 

 taulutietokoneet  

 kannettavat all-in-one-tietokoneet 

 kannettavat kevytpäätteet. 

 

Huomautus keskushallinnon hankintoja koskevista vaatimuksista 

 

Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU), joka oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuuhun 2014 mennessä, 6 artiklassa ja 

liitteessä III asetetaan tiettyjä energiatehokkaita laitteita hankkiville viranomaisille erityisvelvoitteita. Erityisvelvoitteisiin sisältyy velvoite 

hankkia ainoastaan tuotteita, jotka  

”ovat vähintään Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia 

merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen liitteessä C lueteltuja energiatehokkuusvaatimuksia vastaavien 

                                            
1
 Asetus (EY) N:o 106/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta. 
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vaatimusten mukaiset (’Energy Star’)”
2
. 

Tätä vaatimusta sovelletaan vain keskushallintoon ja hankintoihin, joiden loppusumma on julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä 

vahvistettuja kynnysarvoja suurempi. Vaatimusten on lisäksi oltava johdonmukaisia kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, 

laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden ja riittävän kilpailun kanssa. Nämä tekijät voivat vaihdella viranomaisittain ja markkinoittain. 

Lisätietoja tästä energiatehokkuusdirektiivin 6 artiklaan ja liitteeseen III sisältyvästä keskushallintojen energiatehokkaiden tuotteiden, palvelujen 

ja rakennusten hankintaan liittyvästä näkökohdasta on saatavilla komission ohjeasiakirjan
3
 kohdissa 33–42. 

 

 

 

1.2 Hankintavaihtoehdot ja sopimustyypit  

Hankintamenettely voi toteutua useassa eri muodossa tapauskohtaisesti. Markkinoilla on käytössä seuraavat kolme tavallista sopimusmuotoa: 

 

1. Kertatoimitusta koskeva sopimus: Voittanut tarjoaja toimittaa tietyn määrän tietotekniikkalaitteita, jotka vastaavat suoritustasoltaan 

eritelmiä.  

2. Pidempiaikaiset puitesopimukset: Sopimuksessa esitetään suoritustasoa koskevat eritelmät, joiden osalta valitaan joko yksi tai useampia 

tarjoajia toimittamaan tietotekniikkalaitteita tarvittaessa tietyn ajanjakson ajaksi. Tarjoajat voidaan valita joko 

a. niiden tiettyjä suoritustasoeritelmiä vastaavia tietotekniikkalaitteita koskevien toimitusvalmiuksien perusteella tai 

b. niiden vähimmäissuoritustasoa koskevia eritelmiä vastaavia tietotekniikkalaitteita koskevien toimitusvalmiuksien perusteella. 

Tietotekniikkalaitteet täsmennetään seuraavissa kilpailuissa puitesopimuksen aikana. 

3. Palvelusopimus: Sopimuksessa esitetään tietotekniikkalaitteiden suorituskykyvaatimukset, joita valitulta/valituilta 

palveluntarjoajalta/tarjoajilta edellytetään. Tämän jälkeen on sopimussuhteisen tarjoajan vastuulla määrittää paras tapa varmistaa 

vaadittu suorituskyky. Hankintaviranomainen vuokraa tietotekniikkalaitteet. 

 

Tapauksissa 1 ja 2 hyväksytyn tarjouksen tehnyt tarjoaja tai tarjoajat takaavat myös, että toimitetut tietotekniikkalaitteet vastaavat 

hankintaviranomaisen eritelmiä. Tapauksessa 3 hyväksytyn tarjouksen tehnyt tarjoaja vastaa siitä, että palvelun tarjoamiseen käytetyt laitteet sekä 

niihin liittyvä tietotekninen tuki vastaavat hankintaviranomaisen suorituskykyvaatimuksia. Palvelusopimus kattaa hankintaviranomaisen käyttöön 

toimitettujen tietotekniikkalaitteiden koko palvelun elinkaaren, myös korjaukset ja päivitykset sekä poistot ja uudelleenkäytön valmistelun tai 

                                            
2
 EUVL L 63, 6.3.2013, s. 5. 

3
 COM(2013)0762 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano – komission ohjeet.  
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kierrätyksen. Tämän asiakirjan luvussa 4.1 esitettyjä kriteerejä voidaan muokata sovellettaviksi kaikissa kolmessa tapauksessa, vaikka 

todentamisen ajoitus voi vaihdella (ks. lisätietoja luvussa 3). 

 

Tämän kriteerejä koskevan asiakirjan luvun 4.2 soveltamisalaan kuuluu lisäksi sopimustyyppi, joka koskee erityisesti tietotekniikkalaitteiden 

käytön jälkeistä käsittelyä. Tämä voidaan mahdollisesti tehdä kahdella tavalla: 

 

o Vanhojen tietotekniikkalaitteiden uusiminen: Sopimus vanhojen tietotekniikkalaitteiden pois viemisestä voi olla rinnakkainen tai se 

voidaan yhdistää uusien tietotekniikkalaitteiden hankintaa koskevaan sopimukseen. Tietyt toimittajat esimerkiksi uudelleenvalmistavat 

omia tuotteitaan ja/tai voivat taata, että tiedot poistetaan ja kaikkien merkkien laitteet käsitellään asianmukaisesti. 

o Käytön jälkeiset käsittelypalvelut: Tästä voidaan tehdä erillinen sopimus, jolla pyritään erityisesti houkuttelemaan tietotekniikkalaitteiden 

uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen erikoistuneita tarjoajia. Monissa EU:n jäsenvaltioissa yhteisötalouden yritykset tarjoavat 

tietotekniikkalaitteiden käytön jälkeistä käsittelyä. 

 

2. MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tietokoneita ja näyttöjä koskevissa kriteereissä keskitytään huomattavimpiin ympäristövaikutuksiin tuotteiden elinkaaren aikana, ja vaikutukset 

on jaettu neljään eri luokkaan: 

 energiankulutus 

 vaaralliset aineet 

 käyttöiän pidentäminen 

 käytön jälkeinen käsittely. 

 

Elinkaariarvioinneista saatu näyttö osoittaa, että tietokoneiden ja näyttöjen ympäristökriteereissä laitteet olisi erotettava toisistaan tietokoneen 

muodon (esim. pöytätietokone, kannettava tietokone, taulutietokone) sekä tietokoneiden ja näyttöjen käytön perusteella: 

o Energiaintensiivisimmät käytössä: Pöytätietokoneiden ja näyttöjen osalta merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät niiden käytön 

aikaiseen sähkönkulutukseen.  

o Kuluttavat vähemmän energiaa käytössä: Kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden, jotka kuluttavat suhteessa vähemmän sähköä 

ja joissa on edistyneempiä pienoiskoossa rakennettavia komponentteja, merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät niiden 

osakokoonpanojen, kuten emolevyjen, kovalevyjen, akkujen ja näyttöyksiköiden valmistukseen. 

o Kannettavat: Olosuhteet ja kuormitus, jolle kannettavat tuotteet altistuvat työpaikalla tai ulkona, vaikuttavat niiden käyttöikään. 

 

Vaikka hankkijat tuntevat energiankulutusta koskevat kriteerit, ja niillä on välitön vaikutus suorituskykyyn, EU:n ympäristöä säästävillä julkisia 

hankintoja koskevilla kriteereillä katsotaan olevan vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa yksittäisten tietokonekomponenttien valmistukseen. 
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Tämä johtuu osittain siitä, että luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä on vaikea määrittää mahdollisia parannuksia esimerkiksi keskusyksiköiden 

ja emolevyjen tuotantoon. Tämän vuoksi tarvitaan uudenlaista painotusta. Valmistusvaiheen vaikutuksia voidaan vähentää tuotteen 

suunnittelukäyttöiän pidentämisellä (esimerkiksi tuotteen kestävyyttä lisäävä suunnittelu päivitysmahdollisuus), jolla pidennetään välillisesti 

tuotteen käyttöikää helpottamalla uudelleenkäyttöä ja mahdollistetaan tuotteen elinkaaren aikaisiin merkittäviin ympäristövaikutuksiin liittyvien 

metallien ja kriittisten raaka-aineiden
4
 helppo erottaminen ja talteenotto niiden käyttöiän päätyttyä, koska näin voidaan välttää 

alkutuotantovaiheeseen ja resurssien käyttöön liittyvät vaikutukset.  

 

Kriteereissä kiinnitetään erityistä huomiota tuotteen käyttöiän pidentämiseen parantamalla kestävyyttä, päivitysmahdollisuutta ja korjattavuutta 

elinkaariarvioinnista saadun näytön ja markkina-analyysin seurauksena. Kriteerien pohjana on käytetty näyttöä varhaisvikojen tai tuotteiden 

varhaisen vaihtamisen syistä sekä valmistajien esittämiä yhteisiä parannuseritelmiä. Mahdollisuutta pidentää tuotteen käyttöikää sen 

viranomaiskäytön aikana ja sen jälkeen on tarkasteltu myös tuotteiden päivitys- ja korjausmahdollisuuksien kautta. On tarkasteltu myös 

mahdollisuutta laitteiden uudelleenkäyttöön, jolloin ne saisivat toisen käyttöiän.  

 

Metallien ja kriittisten raaka-aineiden erottaminen ja talteenotto tietokoneista ja näytöistä niiden käyttöiän päätyttyä voi lisätä resurssitehokkuutta 

EU:ssa ja vähentää uusien tietoteknisten tuotteiden valmistamisen vaikutuksia. Tämän vuoksi kriteereissä otetaan huomioon uusin kehitys ja 

rohkaistaan laitteiden valikoivaan purkamiseen. 

 

Keskeiset ympäristövaikutukset  Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeva 

lähestymistapa 

 Energiankulutus ja siitä seuraavat 

kasvihuonekaasupäästöt tuotannon ja käytön aikana 

 Ilman, maaperän ja veden saastuminen, 

biokertyvyys ja vaikutukset vesiorganismeihin 

raaka-aineiden hankinnan ja käsittelyn vuoksi, 

tuotteissa käytetyt vaaralliset aineet 

 Uusiutumattomien luonnonvarojen ja kriittisten 

raaka-aineiden käyttö tietoteknisten tuotteiden 

valmistuksessa  

 Mahdollisesti vaarallisen elektroniikkajätteen 

syntyminen loppusijoitusvaiheessa 

  Hankitaan energiatehokkaita malleja 

 Hankitaan tuotteita, joissa on rajallinen määrä 

vaarallisia osatekijöitä ja joiden mahdolliset 

vaaralliset päästöt loppusijoitusvaiheessa ovat 

rajalliset 

 Tuotteen kestävyyttä, päivitysmahdollisuutta ja 

korjausmahdollisuutta lisäävä suunnittelu 

 Tuotteen kestoiän pidentäminen sen käyttöiän 

päätyttyä  

 Suunnittelu purkamista ja käytön jälkeistä 

käsittelyä varten ja jätteiden hyväksikäyttö  

                                            
4
 EU:lla on luettelo kriittisistä raaka-aineista. Ks. lisätietoja osoitteesta http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_fi 
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Huomaa, että ympäristövaikutusten esittämisjärjestys ei välttämättä vastaa niiden tärkeysjärjestystä.  

3. TODENTAMISTA KOSKEVA YLEINEN HUOMAUTUS 

Useiden kriteerien osalta todentamiskeinoksi ehdotetaan testausselosteiden toimittamista. Kunkin kriteerin osalta esitetään oleelliset 

testausmenetelmät. Viranomaisen tehtävänä 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 sovellettavissa eri vaihtoehtoja siitä, edellytetäänkö 

testejä ja missä vaiheessa niitä edellytetään: 

 

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  

(i) teknisten eritelmien osalta, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan tehdä  

(ii) myöntämisperusteiden osalta, annetut lisäpisteet poistetaan kyseiseltä tarjoukselta ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen 

kaikkine siitä aiheutuvine seurauksineen.  

Näin varmistetaan kuitenkin vain se, että näytemalli on testattu näiden vaatimusten osalta. Se ei siis koske sopimuksen nojalla 

tosiasiallisesti toimitettavia laitteita. Puitesopimusten osalta tilanne voi olla toisenlainen. Tätä tarkastellaan enemmän 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 määrätä 

laitteiden alkuperäisestä järjestyksestä.  

 

Sen sisällyttämistä sellaisenaan suorituskykyä koskeviin sopimuslausekkeisiin suositellaan. Lausekkeissa olisi määrättävä, että 

hankintaviranomaisella on oikeus toteuttaa (joko itse tai asiantuntijaelimen avulla) satunnaisia tarkistustestejä koska tahansa sopimuksen 

voimassaoloaikana. Jos tällaisten testien tulokset osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomaisella on kriteerin 

täyttymättä jäämisen vuoksi oikeus soveltaa seuraamuksia ja se voi irtisanoa sopimuksen. Jotkut hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin 

ehdon, jonka mukaan hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote täyttää vaatimukset testissä, mutta jos vaatimukset eivät 

täyty, kustannuksista vastaa toimittaja.  

 

Puitesopimusten osalta näytön toimittamisajankohta riippuu sopimuksen erityisestä rakenteesta: 

 Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat mallit määritetään puitesopimusta tehtäessä ja kyse on vain siitä, 

kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta.  
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 Kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa näiden välisen kilpailumenettelyn jälkeen, tarjouksen tekijöiden on 

alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen suorituskykyä koskevat 

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

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

lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu koskee pelkästään hintaa, tarkistus olisi toteutettava sopimuksen toteutusvaiheessa.  

 

On tärkeää painottaa myös, että tarjouksen tekijät voivat tarjota todentamista sillä perusteella, että laitteella on EU:n ympäristömerkki tai muu 

vastaava tyypin I ympäristömerkintä (ISO 14024), joka täyttää samat vaatimukset. Tällöin laitteen katsotaan täyttävän myös olennaiset kriteerit, 

ja todentamisessa olisi sovellettava samaa lähestymistapaa kuin testitulosten osalta.  

On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu 

asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan 

käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämä edellyttää, että käyttömahdollisuuden 

puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen toimittamat rakennusurakat, 

tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen tekoperusteet tai sopimuksen 

toteuttamisen ehdot. Viitattaessa testien osalta erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin todistuksiin/testituloksiin 

hankintaviranomaisen on myös hyväksyttävä vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset.  
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4. YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT EU:N KRITEERIT 

TIETOKONEILLE JA NÄYTÖILLE 

4.1 Tietokoneiden ja näyttöjen hankintamenettely  

Kohde 

Sellaisten tietokoneiden ja/tai näyttöjen hankkiminen, joiden ympäristövaikutukset ovat koko niiden elinkaaren ajan vähäisiä. 

4.1.1 Peruskriteerit 

4.1.1.1 Tekniset eritelmät 

Energiakriteerit 

TS1. Tietokoneita koskevat 

energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset  

Perusteet:  

Energy Star -vaatimukset täyttävien 

tietokoneiden energiankulutuksen oletetaan 

olevan merkittävästi vähäisempää valmius- 

ja lepotilassa, joiden osuus tietokoneiden ja 

kannettavien tietokoneiden 

energiankäytöstä on merkittävä.  

Tietokoneiden energiatehokkuuden on vastattava Energy Star -standardin viimeisimmän version energiatehokkuusvaatimuksia. 

Tämän asiakirjan julkaisuhetkellä voimassaoleva versio on 6.1, jonka päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU liitteessä III edellytetään, että keskushallinnon on hankittava vain Energy Star 

-standardin viimeisimmän EU-version mukaisia tietokoneita.  

Todentaminen: Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista 

testeistä. Selosteet on toimitettava sopimuksen tekemisen yhteydessä tai pyynnöstä ennen sitä. 

Mallien, jotka on hyväksytty Energy Star -ohjelmaan ja rekisteröity ohjelman tietokantaan, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös 

Yhdysvalloissa ohjelman viimeisimmän version mukaisesti rekisteröidyt laitteet hyväksytään, kunhan niille on toteutettu 

syöttövirtaa koskevien EU:n vaatimusten mukainen testaus. 

Tuotteiden, joilla on henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille myönnetty EU-

ympäristömerkki tai muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän vaatimukset. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Näyttöjä koskevat 

energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset 

Perusteet:  

Energy Star -vaatimukset täyttävien 

tietokonenäyttöjen energiankulutuksen 

oletetaan olevan merkittävästi vähäisempää 

aktiivitilassa. 

Näyttöjen energiatehokkuuden on vastattava Energy Star -standardin viimeisimmän version energiatehokkuusvaatimuksia. 

Tämän asiakirjan julkaisuhetkellä voimassaoleva versio on 6.0, jonka päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU liitteessä III edellytetään, että keskushallinnon on hankittava vain Energy Star 

-standardin viimeisimmän EU-version mukaisia toimistolaitteita.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista testeistä. Selosteet 

on toimitettava pyynnöstä sopimuksen tekemistä ennen tai sen jälkeen [täsmennetään].  

Mallien, jotka on hyväksytty Energy Star -ohjelmaan ja rekisteröity ohjelman tietokantaan, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös 

Yhdysvalloissa rekisteröidyt laitteet hyväksytään, kunhan niille on toteutettu syöttövirtaa koskevien EU:n vaatimusten mukainen 

testaus. 

Tuotteiden, joille on myönnetty erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän 

vaatimukset. 

Vaarallisia aineita koskevat kriteerit 

TS3. REACH-asetuksen mukaiseen 

aineiden ehdokasluetteloon 

ilmoittaminen 

Perusteet:  

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 

julkaisee luetteloa aineista, jotka 

luokitellaan erityistä huolta aiheuttaviksi. 

Aineet voivat olla syöpää tai perimän 

muutoksia aiheuttavia tai lisääntymiselle 

vaarallisia (CMR) ja/tai ympäristössä 

hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä 

(PBT). Tällaiset aineet sisällytetään EU:ssa 

rajoitettavien aineiden ehdokasluetteloon. 

Niiden esiintymisen tietotekniikkalaitteissa 

paljastaminen lisää avoimuutta ja näin 

niiden käytön valvontamahdollisuuksia. 

Tarjouksen tekijän on ilmoitettava REACH-ehdokasluetteloon sisältyvistä aineista tuotteissaan, kun pitoisuus ylittää 0,1 prosenttia 

(painoprosenttia) koko tuotteesta ja kustakin seuraavasta osakokoonpanosta:  

- kalustettu emolevy (mukaan lukien keskusyksikkö (CPU), työmuisti (RAM), näytönohjain) 

- näyttölaite (mukaan lukien taustavalo) 

- kuoret ja kehykset 

- ulkoinen näppäimistö, hiiri ja/tai kosketuslevy 

- ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot (mukaan lukien adapterit ja akut). 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava ilmoitus tuotteessa esiintyvistä erityisistä aineista.  

 

Käyttöiän pidentäminen 

TS4. Takuu- ja palvelusopimukset  

Perusteet:  

Tarjouksen tekijän on annettava vähintään kahden vuoden takuu tuotteen toimitusajankohdasta alkaen. Takuun on katettava 

korjaaminen tai vaihtaminen, ja siihen on liityttävä palvelusopimus, joka kattaa laitteen mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai 

korjaamisen paikan päällä.  

http://www.eu-energystar.org/
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Vialliset laitteet tai komponentit voivat 

johtaa niiden ennenaikaiseen vaihtamiseen. 

Takuu- ja palvelusopimuksella voidaan 

sekä kannustaa toimittajia varmistamaan 

tuotteidensa pitkäikäisyys että varmistaa 

vastuunotto mahdollisten vikojen 
korjaamisesta. 

 

Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä ilman lisäkustannuksia. Tämä kattaa myös akkuviat5.  

 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on esitettävä kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan toimitettujen tuotteiden sopimuksen eritelmien ja 
palveluvaatimusten mukaisuus on taattu.  

 

TS5 Komponenttien ja osien 

korjattavuus ja korvaaminen 

Perusteet:  

Kriteereillä pyritään varmistamaan, että 

korjattavat viat, jotka aiheutuvat pääasiassa 

viallisista korvattavista komponenteista, 

eivät johda käyttöiän ennenaikaiseen 

päättymiseen. 

 

TS5(a) Varaosien jatkuva saatavuus  

Tarjouksen tekijän on taattava vähintään kriteerissä TS5(b) määritettyjen vara-osien saatavuus vähintään kolmeksi vuodeksi 

hankinta-ajankohdasta alkaen.  

 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on ilmoitettava, että yhteensopivat varaosat, mukaan lukien ladattavat akut (tarvittaessa), ovat 
hankintaviranomaisen saatavilla tai saatavilla palveluntarjoajalta. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 
katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS5(b) Korjaamisen mahdollistava suunnittelu 

Seuraavien osien on tarvittaessa oltava helposti saavutettavissa ja vaihdettavissa  

käyttämällä yleisiä työkaluja (kuten ruuvitaltta, lasta, pihdit tai pinsetit):  

tietokoneet 

(i) HDD/SSD 

(ii) muisti  

(iii) ladattava akku  

näyttölaitteet 

(i) näyttökokoonpano ja nestekidenäytön (LCD) taustavaloyksiköt 

(ii) virtakytkimet ja ohjauspiirikortit 

(iii) telineet (lukuun ottamatta kuoreen integroituja). 

Taulutietokoneet ja kannettavat two-in-one-tietokoneet vapautetaan tietokoneiden osia koskevasta vaatimuksesta ii ja iii. Näihin 
tuotteisiin sovelletaan myöntämisperustetta C7 paremman suunnittelun edistämiseksi.  

 

Tarjouksen tekijän on toimitettava selkeät purku- ja korjausohjeet (esim. painettuina, sähköisesti tai videona), jotta mahdollistetaan 

laitteiden purkaminen niitä vahingoittamatta keskeisten komponenttien tai osien vaihtamiseksi päivittämistä tai korjausta varten. 

Ohjeet on asetettava julkisesti saataville tai ne on voitava hankkia valmistajan verkkosivustolta. 

                                            
5
 Viaksi katsotaan se, ettei akkua voida ladata ja akun yhteyttä ei havaita. Akun kapasiteetin vaiheittaista vähenemistä käytön vuoksi ei katsota viaksi, jollei siihen sovelleta erityistä 

takuusäännöstä (katso kriteeri C6).  
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Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava opas, jossa on laitteen räjäytyskuva, jossa kuvataan saavutettavat ja vaihdettavat osat sekä 
tarvittavat työkalut. On myös vahvistettava, mitkä osat takuupalvelusopimus kattaa.  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 
katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS5(c) Ladattavan akun helppo vaihtaminen  

Ladattavia akkuja ei saa liimata eikä juottaa kiinni laitteeseen. Ladattavan akun on oltava ammattimaisen käyttäjän tai 

ammattimaisen korjauspalvelun tarjoajan helposti irrotettavissa. 

Käyttöohjeissa tai valmistajan verkkosivuilla on annettava yksinkertaiset ohjeet siitä, miten ladattavat akut poistetaan. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on kuvattava, miten akku on asennettu tuotteeseen, miten se irrotetaan ja mitä merkintöjä siinä on. Lisäksi 

tarjouksen tekijän on toimitettava kappale käyttöohjeista.  

Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää satunnaisesti valittujen tuotteiden silmämääräistä tarkastusta. Laitteiden, 

joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan 

täyttävän vaatimukset. 

Käytön jälkeinen käsittely 

TS6. Muovikuorten, -kotelojen ja 

-kehysten merkinnät 

Perusteet:  

Muoviosien merkinnät helpottavat niiden 

kierrätystä, koska kierrättäjät voivat 

erotella muoviosat tehokkaammin 

materiaalityypin mukaan. 

Yli 100 gramman painoiset ja pinta-alaltaan yli 50 cm2:n kokoiset ulkoiset muoviset kuoret, kotelot ja kehykset on merkittävä 

standardien ISO 11469 ja ISO 1043-1 mukaisesti. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän 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 EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

 

4.1.1.2 Myöntämisperusteet 

Energiakriteerit 

AC1. Energiankulutuksen vähentäminen 

Energy Star -standardin mukaisesti 
Tämä kriteeri on suositeltavaa yhdistää pöytätietokoneiden osalta kriteeriin TS1, jos kyseiset tuotteet on tarkoitettu 
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Perusteet:  

On edistettävä kaikkien tuotetyyppien 

lisääntynyttä energiatehokkuutta, joka 

ylittää Energy Star -ohjelman 

vähimmäisvaatimukset – erityisesti 

energia-intensiivisempien näyttöihin 

yhdistettyjen pöytätietokoneiden 

energiatehokkuuden parantamista, ja 

palkittava siitä.  

grafiikkaintensiiviseen käyttöön.  

Pisteitä annetaan, jos tuote on energiatehokkaampi kuin ETEC_MAX-arvo6 tietokoneiden ja PON_MAX-arvo7 näyttöjen osalta. Nämä 

lasketaan vertaamalla niitä Energy Star -ohjelman vähimmäissuorituskykyä koskeviin vaatimuksiin (ks. kriteerit TS1 ja TS2).  

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]. Pisteitä annetaan sen mukaan, miten energiatehokkuus on parantunut suhteessa 

ETEC_MAX-arvoon tai PON_MAX-arvoon: 

 energiankulutus yli 80 prosenttia pienempi: x pistettä 

 60–79 prosenttia pienempi: 0,8 x pistettä 

 40–59 prosenttia pienempi: 0,6 x pistettä 

 20–39 prosenttia pienempi: 0,4 x pistettä 

 10–19 prosenttia pienempi: 0,2 x pistettä. 

Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää elinkaarikustannusten laskentaa tietokoneiden ETEC_MAX-arvon tai näyttöjen PON_MAX-arvon 

sijaan. Tällöin tarjouksen parannusmahdollisuudet johtaisivat yleisten käyttökustannusten suhteelliseen alenemiseen verrattuna 

energiatehokkuudeltaan heikompaan malliin.  

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista testeistä. 

Testausselosteen tai hyväksyttyjen mallien EU:n Energy Star -tietokantaan sisällytetty ETEC-arvo tai PON-arvo hyväksytään. 

Selosteet on toimitettava sopimuksen tekemisen yhteydessä tai pyynnöstä ennen sitä. 

Käyttöiän pidentäminen 
8
 

AC2. Varaosien kustannuskilpailukyky  

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään varmistamaan, että 

korjaaminen on taloudellisesti 

houkuttelevampaa kuin laitteiden 

vaihtaminen. Näin vältetään käyttöiän 

ennenaikainen päättyminen taloudellisista 

syistä. 

Tarjouksen tekijän on toimitettava luettelo vähintään seuraavista komponenttien osista:  

[osien luettelo esitetään tässä, esitetään vähintään luettelo TS5(b)].  

Alustavat työvoimakustannukset edellä lueteltujen komponenttien osien korvaamisesta on esitettävä tarjouksen tekijän 

hyväksymien palveluntarjoajien toimesta. Pisteitä annetaan kustannuskilpailukyvyltään parhaille tarjouksille.  

Luetteloon olisi lisättävä muita komponenttien osia, jos ne katsotaan hintavertailun kannalta merkittäviksi. 

Todentaminen: 

                                            
6
 ETEC_MAX on tietokoneen enimmäisvirrankulutus testissä, jotta sille voidaan myöntää Energy Star -merkintä. Tämä enimmäisarvo lasketaan tietokoneen osalta käyttäen Energy Star 

6.1 ohjelman täytäntöönpanosta EU:ssa tehdyn päätöksen (EU) N:o 2015/1402 yhtälöä 2. 
7
 PON_MAX on tietokoneen näytön aktiivisen toimintatilan enimmäisvirrankulutus testissä, jotta sille voidaan myöntää Energy Star -merkintä. Tämä enimmäisarvo lasketaan tietokoneen 

näytön osalta Energy Star 6.0 ohjelman täytäntöönpanosta EU:ssa tehdyn päätöksen 2014/202/EU taulukon 1 mukaisesti. 
8 Kaksien erillisten varaosia ja takuita koskevien myöntämisperusteiden sijaan ne voidaan yhdistää arvioimalla tarjousta kokonaisuutena, johon sisältyvät takuun kesto, sen kattavuus 

ja varaosien tarjonta. 
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 Tarjouksen tekijän on toimitettava alkuperäisten tai yhteensopivien varaosien ja niiden korvaamiseen, myös ladattavien akkujen 

vaihtamiseen, liittyvien alustavien työvoimakustannusten hinnasto. 

AC3. Pidemmät takuu- ja 

palvelusopimukset 

Perusteet:  

On edistettävä pidempiä takuu- ja 

palvelusopimuksia ja palkittava niistä, 

koska niillä kannustetaan toimittajia 

varmistamaan sekä tuotteidensa 

pitkäikäisyys että se, että korjattavat viat 

eivät johda käyttöiän ennenaikaiseen 

päättymiseen. 

 

Lisäpisteitä annetaan kustakin tarjotusta takuu- ja palvelusopimusta koskevasta lisävuodesta, joka ylittää teknisissä eritelmissä 

esitetyn vähimmäismäärän.  

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]:  

 + 4 vuotta tai enemmän: x pistettä  

 + 3 vuotta: 0,75 x pistettä 

 + 2 vuotta: 0,5 x pistettä 

 + 1 vuosi: 0,25 x pistettä.  

 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava kopio takuu- ja palvelusopimuksesta. Niissä on todettava, että ne kattavat sen, että tuotteet 

vastaavat sopimuksen eritelmiä. 

AC4. Taulutietokoneiden ja 

kannettavien all-in-one-tietokoneiden 

muisti ja tallennus 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään varmistamaan, että 

laitteiden käyttöikä ei pääty ennenaikaisesti 

riittämättömän muistikapasiteetin ja 

päivitysmahdollisuuksien vuoksi, koska 

nämä voivat rajoittaa tulevaisuudessa 

mahdollisuutta käyttää uusia ohjelmia ja 

parannettuja käyttöjärjestelmiä. 

Pisteitä annetaan tuotteille, jotka sisältävät seuraavat ominaisuudet:  

(i) RAM-muisti 

- juotettu RAM-muisti, jonka kapasiteetti on vähintään 4 GB tai 

- mahdollisuus korvata ja päivittää RAM-muistia (liitetty suunnittelu) 

(ii) massamuisti 

- mahdollisuus laajentaa tallennustilaa käyttämällä massamuistivälinettä tukevia korttipaikkoja tai 

- näppäimistöön sisällytetty ylimääräinen massamuisti (all-in-one-tietokoneissa).   

RAM-muistia koskeva alakriteeri ei sovellu laitteisiin, jotka on suunniteltu siten, että pääasiallisia sovelluksia käytetään pilvestä. 

Kriteeriä ei pidä käyttää sellaisten tarjousten vertailuun, jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi integroitu tallennus 

tai tallennus pilveen. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on esitettävä yksityiskohtaisesti toimitettavien mallien muisti- ja/tai tallennuskapasiteetin suunnittelu. 

AC5. Ladattavien akkujen käyttöikä ja 

kesto  

Perusteet:  

Pisteitä annetaan yli 300 lataussykliä kestäville laitteille (80 prosenttia vähimmäiskapasiteetista). Pisteitä annetaan enintään 
[täsmennettävä]:  

 1000 sykliä tai enemmän: x pistettä  
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Kriteerillä pyritään palkitsemaan akkujen 

pidemmästä käyttöiästä. Näin vähennetään 

uusien akkujen tuotantoon liittyviä 

ympäristövaikutuksia ja pidennetään 

mahdollisesti akkukäyttöisten tuotteiden 
käyttöikää. 

 800 sykliä tai enemmän: 0,75 x pistettä  

 500 sykliä tai enemmän: 0,5 x pistettä  

 enintään 499 sykliä: 0,25 x pistettä. 

Akun vähimmäiskesto tunteina esitetään hankintaviranomaisen vaatimusten mukaisesti. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava paristojen tai akkujen testausseloste, josta kesto käy ilmi IEC EN 61960 -standardin ”endurance 

in cycles” -testin mukaisesti. Testi on suoritettava 25 celsiusasteessa ja nopeudella, joka on joko 0,2 It A tai 0,5 It A (nopeutettu 

testimenettely). 

Osittaista latausta voidaan käyttää suoritusvaatimusten saavuttamiseksi käyttämällä tehtaassa asennettua ohjelmistoa 

oletusarvoisena latausrutiinina, ja akun kestoa koskevat tarjouskilpailun vaatimukset täyttyvät osittaisen latauksen syklejä koskevan 

vaatimuksen täyttävällä tasolla. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 
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4.1.2 Lisäkriteerit 

4.1.2.1 Valintaperusteet 

Vaarallisia aineita koskevat kriteerit 

SC1. Rajoitettujen aineiden valvonta 

Perusteet:  

Joidenkin tietokoneiden ja näyttöjen 

valmistuksessa käytettävien aineiden 

tiedetään olevan erityisen haitallisia 

ympäristölle tai ihmisen terveydelle. 

Aineita voi päästä ympäristöön joko 

- valmistusprosessin aikana 

(työntekijöiden ja ympäristön 

mahdollinen altistuminen)  

- laitteen käytön aikana (käyttäjän 

mahdollinen altistuminen) 

- tai laitteen kierrätyksen tai 

loppusijoittamisen aikana 

(kokonaisten paikallisyhteisöjen 

ja elintarvikeketjun 

altistuminen).  

Nämä elinkaaren aikaiset erilaiset 

vaikutukset voidaan minimoida, kun 

aineiden esiintymistä valvotaan 

suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. 

 

Tarjouksen tekijän on osoitettava rajoitettujen aineiden valvontatoimia koskevan kehyksen täytäntöönpano toimitettavien 

tuotteiden toimitusketjussa. Rajoitettujen aineiden valvonnan mukaisen tuotearvioinnin on katettava seuraavat alat: 

- tuotteiden suunnittelu 

- toimittajien vaatimustenmukaisuus 

- analyyttinen testaus.  

Rajoitettujen aineiden valvontaa on sovellettava vähintään REACH-ehdokasluetteloon sisältyviin aineisiin ja RoHS-direktiivillä 

rajoitettuihin aineisiin. IEC 62474 -standardin mukaista ilmoitettujen materiaalien tietokantaa (material declaration database)9 on 

käytettävä perustana toimitettavien tuotteiden sisältämien materiaalien määrittämisessä, jäljittämisessä ja ilmoittamisessa. 

Rajoitettujen aineiden valvonnalla varmistetaan, että tarjouksen tekijä on tietoinen siitä, onko tuotteissa IEC 62474 -tietokannassa 

lueteltuja aineita.  

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 varmistetaan, että 

vaatimustenmukaisuus arvioidaan uudelleen tuotteiden ja toimittajien osalta kun 

- rajoitettuja aineita koskevat vaatimukset muuttuvat 

- toimitetut materiaalit, osat tai osakokoonpanot muuttuvat 

- valmistus- ja kokoamistoiminnot muuttuvat. 

Rajoitettujen aineiden valvonnan täytäntöönpanon osalta on viitattava IEC 62476 -ohjeisiin tai vastaaviin ohjeisiin sekä IEC 

62474:n ilmoitettujen materiaalien tietokantaan. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan järjestelmä, sen menettelyt ja näyttö sen täytäntöönpanosta.  

 

 

 

                                            
9
 Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Tekniset eritelmät 

Energiakriteerit 
TS1. Tietokoneita koskevat 

energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset 

Perusteet:  

Energy Star -vaatimukset täyttävien 

tietokoneiden energiankulutuksen oletetaan 

olevan merkittävästi vähäisempää valmius- 

ja lepotilassa, joiden osuus tietokoneiden ja 

näyttöjen energiankäytöstä on merkittävä. 

Tietokoneiden energiatehokkuuden on vastattava Energy Star -standardin viimeisimmän version energiatehokkuusvaatimuksia. 

Tämän asiakirjan julkaisuhetkellä voimassaoleva versio on 6.1, jonka päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU liitteessä III edellytetään, että keskushallinnon on hankittava vain Energy Star 

-standardin viimeisimmän EU-version mukaisia tietokoneita.  

Todentaminen: Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista 

testeistä. Selosteet on toimitettava sopimuksen tekemisen yhteydessä tai pyynnöstä ennen sitä. 

Mallien, jotka on hyväksytty Energy Star -ohjelmaan ja rekisteröity ohjelman tietokantaan, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös 

Yhdysvalloissa ohjelman viimeisimmän version mukaisesti rekisteröidyt laitteet hyväksytään, kunhan niille on toteutettu 

syöttövirtaa koskevien EU:n vaatimusten mukainen testaus. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS2. Näyttöjä koskevat 

energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset 

Perusteet:  

Energy Star -vaatimukset täyttävien 

tietokonenäyttöjen energiankulutuksen 

oletetaan olevan merkittävästi vähäisempää 

aktiivitilassa. 

Näyttöjen energiatehokkuuden on vastattava Energy Star -standardin viimeisimmän version energiatehokkuusvaatimuksia. 

Tämän asiakirjan julkaisuhetkellä voimassaoleva versio on 6.0, jonka päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU liitteessä III edellytetään, että keskushallinnon on hankittava vain Energy Star 

-standardin viimeisimmän version mukaisia tietokoneita.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista testeistä. Selosteet 

on toimitettava pyynnöstä sopimuksen tekemistä ennen tai sen jälkeen [täsmennetään].  

Mallien, jotka on hyväksytty Energy Star -ohjelmaan ja rekisteröity ohjelman tietokantaan, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös 

Yhdysvalloissa rekisteröidyt laitteet hyväksytään, kunhan niille on toteutettu syöttövirtaa koskevien EU:n vaatimusten mukainen 

testaus. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

Vaarallisia aineita koskevat kriteerit 

TS3. REACH-asetuksen mukaiseen Tarjouksen tekijän on ilmoitettava REACH-ehdokasluetteloon sisältyvistä aineista tuotteissaan, kun pitoisuus ylittää 0,1 prosenttia 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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aineiden ehdokasluetteloon 

ilmoittaminen 

Perusteet:  

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 

julkaisee luetteloa aineista, jotka 

luokitellaan erityistä huolta aiheuttaviksi. 

Aineet voivat olla syöpää tai perimän 

muutoksia aiheuttavia tai lisääntymiselle 

vaarallisia (CMR) ja/tai ympäristössä 

hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä 

(PBT). Tällaiset aineet sisällytetään EU:ssa 

rajoitettavien aineiden ehdokasluetteloon. 

Niiden esiintymisen tietotekniikkalaitteissa 

paljastaminen lisää avoimuutta ja näin 

niiden käytön valvontamahdollisuuksia. 

(painoprosenttia) koko tuotteesta ja kustakin seuraavasta osakokoonpanosta:  

- kalustettu emolevy (mukaan lukien keskusyksikkö (CPU), työmuisti (RAM), näytönohjain) 

- näyttölaite (mukaan lukien taustavalo) 

- kuoret ja kehykset 

- ulkoinen näppäimistö, hiiri ja/tai kosketuslevy 

- ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot (mukaan lukien adapterit ja akut). 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava ilmoitus tuotteessa esiintyvistä erityisistä aineista. Laitteiden, joille on myönnetty EU-

ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS4. Pehmittimet ulkoisissa kaapeleissa 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään haitallisten ftalaattien 

testaamiseen virtajohdoista, koska niiden 

käyttöä rajoitetaan vuodesta 2019 alkaen 

RoHS-direktiivin tarkistuksella. Niistä osa 

sisältyy jo erityistä huolta aiheuttavien 

aineiden luetteloon. Myös 

keskipitkäketjuisten kloorattujen 

parafiinien (MCCP) esiintyminen on 

testattava. Johtavat valmistajat rajoittavat 

jo niiden käyttöä, koska ne ovat 

lisääntymiselle vaarallisia ja vahingollisia 

vesiympäristölle.  

Seuraavat pehmittimet on kielletty ulkoisissa vaihtovirta- ja tasavirtajohdoissa: 

(i) ftalaattipehmittimet: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

sallittu enimmäispitoisuus: 0,1 prosenttia painosta polymeerikaapelin vaipasta kunkin ftalaatin osalta  

(ii) keskipitkäketjuiset klooratut parafiinit (MCCP), alkaanit C14–17 

sallittu enimmäispitoisuus: 0,1 prosenttia painosta polymeerikaapelin vaipasta. 

Todentaminen: 

Todentaminen tapahtuu eriteltyjen testimenetelmien ja enimmäispitoisuuksien valvonnan avulla: 

(a) ftalaattipehmittimet: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

testimenetelmä: EN 14372, EPA 8270D tai vastaava10  

 (b) keskipitkäketjuiset klooratut parafiinit (MCCP), alkaanit C14–17 

testimenetelmä: EPA 8270D, EPA 3550C tai vastaava. 

Tarjouksen tekijän on sopimuksen tekemisen yhteydessä toimitettava testausseloste kunkin toimitetun tuoteryhmän virtajohtojen 

osalta. 

                                            
10

 Parhaillaan kehitetään uutta standardia 31. maaliskuuta 2015 annetun komission delegoidun direktiivin (EU) 2015/863 täytäntöönpanon tukemiseksi. Standardissa ”IEC 62321-8 

Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry” (tiettyjen ftalaattien määrittämisestä polymeerimateriaaleissa massaspektrometrialla) esitetään 

yhdenmukaistettu testausmenetelmä. Siihen olisi viitattava lueteltujen standardien sijaan julkaisuajankohdasta alkaen (todennäköisesti kesäkuu 2017). 
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Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

Käyttöiän pidentäminen 

TS5. Takuu- ja palvelusopimukset  

Perusteet:  

Vialliset laitteet tai komponentit voivat 

johtaa niiden ennenaikaiseen vaihtamiseen. 

Takuu- ja palvelusopimuksella voidaan 

sekä kannustaa toimittajia varmistamaan 

tuotteidensa pitkäikäisyys että varmistaa 

vastuunotto mahdollisten vikojen 
korjaamisesta. 

 

Tarjouksen tekijän on annettava vähintään kolmen vuoden takuu tuotteen toimitusajankohdasta alkaen. Takuun on katettava 

korjaaminen tai vaihtaminen, ja siihen on liityttävä palvelusopimus, joka kattaa laitteen mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai 

korjaamisen paikan päällä.  

Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä ilman lisäkustannuksia. Tämä kattaa myös akkuviat5.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on esitettävä kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan toimitettujen tuotteiden sopimuksen eritelmien ja 

palveluvaatimusten mukaisuus on taattu.  

TS6. Komponenttien ja osien 

korjattavuus ja korvaaminen 

Perusteet:  

Kriteereillä pyritään varmistamaan, että 

korjattavat viat, jotka aiheutuvat pääasiassa 

viallisista korvattavista komponenteista, 

eivät johda käyttöiän ennenaikaiseen 

päättymiseen. 

 

TS6(a) Varaosien jatkuva saatavuus 

Tarjouksen tekijän on taattava vähintään kriteerissä TS6(b) määritettyjen vara-osien saatavuus vähintään viideksi vuodeksi 

hankinta-ajankohdasta alkaen. Tarvittaessa saataville on annettava yhteensopivia osia, joiden kapasiteetti tai suorituskyky on 

parantunut. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on ilmoitettava, että yhteensopivat varaosat, mukaan lukien ladattavat akut (tarvittaessa), ovat 

hankintaviranomaisen saatavilla tai saatavilla palveluntarjoajalta. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS6(b) Korjaamisen mahdollistava suunnittelu ja tuki 

Seuraavien osien on tarvittaessa oltava helposti saavutettavissa ja vaihdettavissa käyttämällä yleisiä työkaluja (kuten ruuvitaltta, 

lasta, pihdit tai pinsetit):  

tietokoneet 

(i) HDD/SSD 

(ii) muisti  

(iii) ladattava akku  

(iv) näyttökokoonpano ja nestekidenäytön (LCD) taustavaloyksiköt  

(v) näppäimistö ja hiiri/kosketuslevy  

näyttölaitteet 
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(i) näyttökokoonpano ja nestekidenäytön (LCD) taustavaloyksiköt 

(ii) virtakytkimet ja ohjauspiirikortit 

(iii) telineet (lukuun ottamatta kuoreen integroituja). 

Taulutietokoneet ja kannettavat two-in-one-tietokoneet vapautetaan tietokoneiden osia koskevasta vaatimuksesta ii ja iii. 

Myöntämisperustetta C7 sovelletaan paremman suunnittelun edistämiseksi.  

Tarjouksen tekijän on toimitettava selkeät purku- ja korjausohjeet (esim. painettuina, sähköisesti tai videona), jotta mahdollistetaan 

laitteiden purkaminen niitä vahingoittamatta keskeisten komponenttien tai osien vaihtamiseksi päivittämistä tai korjausta varten. 

Ohjeet on asetettava julkisesti saataville tai ne on voitava hankkia valmistajan verkkosivustolta. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava opas, jossa on laitteen räjäytyskuva, jossa kuvataan saavutettavat ja vaihdettavat osat sekä 

tarvittavat työkalut. On myös vahvistettava, mitkä osat takuupalvelusopimus kattaa. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS6(c) Ladattavan akun helppo vaihtaminen  

Ladattavia akkuja ei saa liimata eikä juottaa kiinni laitteeseen. Ladattavan akun on oltava ammattimaisen käyttäjän tai 

ammattimaisen korjauspalvelun tarjoajan helposti irrotettavissa. 

Jos testatun ladattavan akun suorituskyky alittaa 800 testaussykliä testattuna IEC EN 61960 -standardin mukaisesti, se on voitava 

irrottaa tuotteesta seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

 kannettavista tietokoneista ja kannettavista all-in-one-tietokoneista manuaalisesti ilman työkaluja 

 minikannettavista tietokoneista enintään kolmessa vaiheessa11 ruuvitaltan avulla 

 taulutietokoneista ja kannettavista two-in-one-tietokoneista enintään neljässä vaiheessa ruuvitaltan ja purkutyökalun 

avulla. 

Käyttöohjeissa tai valmistajan verkkosivuilla on annettava yksinkertaiset ohjeet siitä, miten ladattavat akut poistetaan. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on kuvattava, miten akku on asennettu tuotteeseen, miten se irrotetaan ja mitä merkintöjä siinä on. Lisäksi 

tarjouksen tekijän on toimitettava kappale käyttöohjeista. Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää satunnaisesti 

valittujen tuotteiden silmämääräistä tarkastusta.  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

                                            
11

 Vaihe koostuu toiminnasta, joka päättyy komponentin tai osan poistamiseen ja/tai työkalun vaihtamiseen. 
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Käytön jälkeinen käsittely 

TS7. Osien kierrätettävyys 

Perusteet:  

Kriteereillä pyritään puuttumaan tiettyjen 

polymeerien, pinnoitteiden, tiivisteiden ja 

seosten yhdistelmistä aiheutuviin 

kierrättämisen ongelmiin. Kriteereissä 

keskitytään metallivahvikkeiden, 

pinnoitteiden ja palonsuoja-aineiden 

kierrätysvaatimuksiin, koska nämä on 

todettu erityisiksi esteiksi kierrättämiselle.  

 

TS7(a) Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten kierrätettävyys 

Osat eivät saa sisältää juotettuja tai liimattuja metallikappaleita, ellei niitä voida irrottaa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla. 
Purkuohjeissa on näytettävä, miten nämä kappaleet voidaan irrottaa. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on kuvattava yksityiskohtaisesti mahdollisten metallikappaleita sisältävien muoviosien irrottamisessa tarvittavat 

työkalut. Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on toimitettava näyte. Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai 

erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS7(b) Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten kierrätettävyys  

Tuotteen sisältämät maalit ja pinnoitteet eivät saa vaikuttaa merkittävästi näistä komponenteista kierrättämällä saadun 

kierrätysmuovin kestävyyteen, kun testi suoritetaan standardin ISO 18012 tai vastaavan standardin mukaisesti. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava asianmukaiset mekaanista ja fyysistä testausta koskevat standardin ISO 180 tai vastaavan 

standardin mukaiset selosteet. Muovien kierrättäjiltä, hartsin valmistajilta tai riippumattomista pilottitesteistä peräisin olevat 

kolmansien osapuolten testausselosteet hyväksytään. Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset 

täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän vaatimukset. 

TS8. Muovikuorten, -kotelojen ja 

-kehysten merkinnät 

Perusteet:  

Muoviosien merkinnät helpottavat niiden 

kierrätystä, koska kierrättäjät voivat 

erotella muoviosat tehokkaammin 

materiaalityypin mukaan. 

Taulutietokoneiden ja kannettavien all-in-one-tietokoneiden yli 25 gramman painoiset ja tietokoneiden ja näyttöjen yli 

100 gramman painoiset ja joka tapauksessa pinta-alaltaan yli 50 cm2:n kokoiset ulkoiset muovikuoret, -kotelot ja -kehykset on 

merkittävä standardien ISO 11469 ja ISO 1043 osien 1 ja 4 mukaisesti. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän 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 EU-

ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, katsotaan täyttävän vaatimukset. 

 

4.1.2.3 Myöntämisperusteet 

Energia-asioita koskevat arviointiperusteet 

AC1. Energiankulutuksen vähentäminen 

Energy Star -standardin mukaisesti 

Perusteet:  

Tämä kriteeri on suositeltavaa yhdistää pöytätietokoneiden osalta kriteeriin TS1, jos kyseiset tuotteet on tarkoitettu 

grafiikkaintensiiviseen käyttöön.  

Pisteitä annetaan, jos tuote on energiatehokkaampi kuin ETEC_MAX-arvo13 tietokoneiden ja PON_MAX-arvo14 näyttöjen osalta. Nämä 

lasketaan vertaamalla niitä Energy Star -ohjelman vähimmäissuorituskykyä koskeviin vaatimuksiin (ks. kriteerit TS1 ja TS2).  

                                            

12
 Kriteeriä varten merkittävä vaikutus on määritelty kierrätysmuovin >25 prosentin Izod-iskulujuuden vähentymiseksi, kun testi suoritetaan standardin ISO 180 mukaisesti. 
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On edistettävä kaikkien tuotetyyppien 

lisääntynyttä energiatehokkuutta, joka 

ylittää Energy Star -ohjelman 

vähimmäisvaatimukset – erityisesti 

energia-intensiivisempien näyttöihin 

yhdistettyjen pöytätietokoneiden 

energiatehokkuuden parantamista, ja 

palkittava siitä.  

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]. Pisteitä annetaan sen mukaan, miten energiatehokkuus on parantunut suhteessa 

ETEC_MAX-arvoon tai PON_MAX-arvoon: 

 energiankulutus yli 80 prosenttia pienempi: x pistettä 

 60–79 prosenttia pienempi: 0,8x pistettä 

 40–59 prosenttia pienempi: 0,6x pistettä 

 20–39 prosenttia pienempi: 0,4x pistettä 

 10–19 prosenttia pienempi: 0,2x pistettä. 

Tietokoneille, joissa on erillinen graafinen näyttöyksikkö, kriteerin A3 osalta kaiken kaikkiaan saatavilla olevat pisteet annetaan 

suhteessa 60:40. 

Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää elinkaarikustannusten laskentaa tietokoneiden ETEC_MAX-arvon tai näyttöjen PON_MAX-arvon 

sijaan. Tällöin tarjouksen parannusmahdollisuudet johtaisivat yleisten käyttökustannusten suhteelliseen alenemiseen verrattuna 

energiatehokkuudeltaan heikompaan malliin.  

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet Energy Starin viimeisimmän version mukaisesti toteutetuista testeistä. 

Testausselosteen tai hyväksyttyjen mallien EU:n Energy Star -tietokantaan sisällytetty ETEC-arvo tai PON-arvo hyväksytään. 

Selosteet on toimitettava sopimuksen tekemisen yhteydessä tai pyynnöstä ennen sitä. 

Vaarallisia aineita koskevat kriteerit 

AC2. Komponenttien elinkaaren 

loppuvaiheen vaaralliset päästöt 

Perusteet:  

Kriteereissä tunnustetaan mahdolliset 

myrkylliset päästöt, joita seuraa 

piirilevyjen ja kaapelien 

epäasianmukaisesta loppukäsittelystä EU:n 

ulkopuolella, jossa niitä saatetaan polttaa 

tai pyroloida metallien ja kriittisten raaka-

aineiden talteenottamiseksi. Kriteereillä 

AC2(a) Pääasiallinen piirilevy (emolevy) 

Tätä kriteeriä ei sovelleta näyttöihin. 

Pisteitä annetaan, kun pääasiallinen piirilevy on ’halogeeniton’ standardin IEC 61249-2-21 mukaisesti ja palokoe, jossa 

simuloidaan epäasianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyä, osoittaa, että syöpää aiheuttavan polysyklisen 

aromaattisen hiilivedyn (PAH) päästöt ovat 0,1 mg TEQ/g.  

Todentaminen:  

Testausselosteet piirilevyn kokoonpanosta ja päästöistä on toimitettava sopimusta tehtäessä asennusvalmiista emolevyistä.  

Palokoe on toteutettava standardin ISO 5660 oksidatiivisen pyrolyysin olosuhteissa (IEC 60695-7-1 palotyyppi 1b, lämpövirta 50 

kW/m2). PAH-päästöjen kvantifiointi tehdään standardin ISO 11338 (PAH) mukaisesti. 

                                                                                                                                                                                                 
13

 ETEC_MAX on tietokoneen enimmäisvirrankulutus testissä, jotta sille voidaan myöntää Energy Star -merkintä. Tämä enimmäisarvo lasketaan tietokoneen osalta käyttäen Energy Star 

6.1 ohjelman täytäntöönpanosta EU:ssa tehdyn päätöksen (EU) N:o 215/1402 yhtälöä 2. 
14

 PON_MAX on tietokoneen näytön aktiivisen toimintatilan enimmäisvirrankulutus testissä, jotta sille voidaan myöntää Energy Star -merkintä. Tämä enimmäisarvo lasketaan 

tietokoneen näytön osalta Energy Star 6.0 ohjelman täytäntöönpanosta EU:ssa tehdyn päätöksen 2014/202/EU taulukon 1 mukaisesti. 
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kannustetaan valmistajia käyttämään 

sellaisia materiaaleja ja kemiallisia 

koostumuksia, joilla minimoidaan kaikkein 

vaarallisimmat elinkaaren loppuvaiheen 
mahdolliset päästöt.  

  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

AC2(b) Ulkoiset virtajohdot 

Pisteitä annetaan, kun ulkoiset virtajohdot ovat standardin IEC 62821 mukaisesti ’halogeenittomia vähäsavuisia’, kun virtajohdon 

polymeerin palokoe osoittaa, että halogeenihappokaasun päästöt ovat alle 5,0 mg TEQ /g.  

Todentaminen:  

Seloste virtajohtojen palokokeesta ja päästötulokset on toimitettava sopimusta tehtäessä. Palokoe on toteutettava standardin IEC 

60754-1 mukaisesti riittämättömästi tuuletetuissa olosuhteissa (IEC 60695-7-1 palotyyppi 3a, lämpövirtaus 50 kW/m2). 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

Käyttöiän pidentäminen 
15

 
AC3. Varaosien kustannuskilpailukyky  

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään varmistamaan, että 

korjaaminen on taloudellisesti 

houkuttelevampaa kuin laitteiden 

vaihtaminen. Näin vältetään käyttöiän 

ennenaikainen päättyminen taloudellisista 

syistä. 

 

Tarjouksen tekijän on toimitettava luettelo vähintään seuraavista komponenttien osista:  

[osien luettelo esitetään tässä, esitetään vähintään luettelo TS6(b)].  

Alustavat työvoimakustannukset edellä lueteltujen komponenttien osien korvaamisesta on esitettävä tarjouksen tekijän 

hyväksymien palveluntarjoajien toimesta. Pisteitä annetaan kustannuskilpailukyvyltään parhaille tarjouksille.  

Luetteloon olisi lisättävä muita komponenttien osia, jos ne katsotaan hintavertailun kannalta merkittäviksi. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava alkuperäisten tai yhteensopivien varaosien ja niiden korvaamiseen, myös ladattavien akkujen 

vaihtamiseen, liittyvien alustavien työvoimakustannusten hinnasto. 

AC4. Pidemmät takuu- ja 

palvelusopimukset 

Perusteet:  

On edistettävä pidempiä takuu- ja 

palvelusopimuksia, koska niillä 

kannustetaan toimittajia varmistamaan sekä 

tuotteidensa pitkäikäisyys että se, että 

korjattavat viat eivät johda käyttöiän 

ennenaikaiseen päättymiseen. 

 

Lisäpisteitä annetaan kustakin tarjotusta takuu- ja palvelusopimusta koskevasta lisävuodesta, joka ylittää teknisissä eritelmissä 

esitetyn vähimmäismäärän.  

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]:  

 +3 vuotta tai enemmän: x pistettä  

 +2 vuotta: 0,6x pistettä  

 + 1 vuosi: 0,3x pistettä.  

Kannettaville laitteille annetaan 0,3 x lisäpistettä, kun ladattava akku vaihdetaan kolmen ensimmäisen takuuvuoden aikana 

maksutta, jos kapasiteetin menetys on yli 50 prosenttia.  

                                            
15 Kaksien erillisten varaosia ja takuita koskevien myöntämisperusteiden sijaan ne voidaan yhdistää arvioimalla tarjousta kokonaisuutena, johon sisältyvät takuun kesto, sen 

kattavuus ja varaosien tarjonta. 
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Hankintaviranomainen voi haluta täsmentää akun käyttöiän lyhenemisen arviointiin käytettävän arviointiohjelman.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava kopio takuu- ja palvelusopimuksesta. Niissä on todettava, että ne kattavat sen, että tuotteet 

vastaavat sopimuksen eritelmiä. Lisäksi on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot akun kapasiteetin menetykseen käytetystä 

ohjelmasta.  

AC5. Taulutietokoneiden ja 

kannettavien all-in-one-tietokoneiden 

muisti ja tallennus 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään varmistamaan, että 

laitteiden käyttöikä ei pääty ennenaikaisesti 

riittämättömän muistikapasiteetin ja 

päivitysmahdollisuuksien vuoksi, koska 

nämä voivat rajoittaa tulevaisuudessa 

mahdollisuutta käyttää uusia ohjelmia ja 
parannettuja käyttöjärjestelmiä. 

Pisteitä annetaan tuotteille, jotka sisältävät seuraavat ominaisuudet:  

(i) RAM-muisti 

- juotettu RAM-muisti, jonka kapasiteetti on vähintään 8GB tai 

- mahdollisuus korvata ja päivittää RAM-muistia (liitetty suunnittelu) 

(ii) massamuisti  

- mahdollisuus laajentaa tallennustilaa käyttämällä massamuistivälinettä tukevia korttipaikkoja tai 

- näppäimistöön sisällytetty ylimääräinen massamuisti (all-in-one-tietokoneissa). 

RAM-muistia koskeva alakriteeri ei sovellu laitteisiin, jotka on suunniteltu siten, että pääasiallisia sovelluksia käytetään pilvestä. 

Kriteeriä ei pidä käyttää sellaisten tarjousten vertailuun, jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi integroitu tallennus 

tai tallennus pilveen. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on esitettävä yksityiskohtaisesti toimitettavien mallien muisti- ja/tai tallennuskapasiteetin suunnittelu. 

AC6. Ladattavien akkujen käyttöikä ja 

kesto 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään palkitsemaan akkujen 

pidemmästä käyttöiästä. Näin vähennetään 

uusien akkujen tuotantoon liittyviä 
ympäristövaikutuksia. 

Pisteitä annetaan yli 500 lataussykliä kestäville laitteille (80 prosenttia vähimmäiskapasiteetista)16. 

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]:  

 1000 sykliä tai enemmän: x pistettä  

 800 sykliä tai enemmän: 0,6x pistettä  

 enintään 799 sykliä: 0,3x pistettä. 

Akun vähimmäiskesto tunteina esitetään hankintaviranomaisen vaatimusten mukaisesti. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava paristojen tai akkujen testausseloste, josta kesto käy ilmi IEC EN 61960 -standardin ”endurance 

in cycles” -testin mukaisesti. Testi on suoritettava 25 celsiusasteessa ja nopeudella, joka on joko 0,2 It A tai 0,5 It A (nopeutettu 

                                            

16 Lataussyklin toiminta voidaan saavuttaa käyttämällä ohjelmistoa, joka lataa akun osittain. Tässä tapauksessa tarjouksen tekijän on asennettava ohjelmisto oletusarvoiseksi 

latausrutiiniksi.  
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testimenettely).  

Osittaista latausta voidaan käyttää suoritusvaatimusten saavuttamiseksi käyttämällä tehtaassa asennettua ohjelmistoa 

oletusarvoisena latausrutiinina, ja akun kestoa koskevat tarjouskilpailun vaatimukset täyttyvät osittaisen latauksen syklejä koskevan 

vaatimuksen täyttävällä tasolla. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

AC7. Kannettavien tietokoneiden asemat 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään palkitsemaan 

kestävämmistä ja vakaammista 

tiedontallennusasemista, jotta ne kestävät 

paremmin päivittäisiä iskuja ja vahinkoja 

suojaten arvokasta tietoa ja pidentäen 
mahdollisesti laitteen käyttöikää. 

 

Pisteitä annetaan, kun kannettavissa tietokoneissa ensisijainen tietojen tallentamiseen käytettävä asema testataan ja tarkistetaan, että 

se täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:  

 

(i) Kiintolevy kestää 400 G:n puolikkaan siniaallon iskun (toiminnassa) ja 900 G:n puolikkaan siniaallon iskun (ei 

toiminnassa) 2 millisekunnin ajan ilman, että tiedot vahingoittuvat tai aseman toiminta häiriintyy. 

(ii) Kiintolevyn luku-kirjoituspään olisi vetäydyttävä levyn pinnasta enintään 300 millisekunnissa sen jälkeen, kun on 
havaittu, että kannettava tietokone putoaa pöydän korkeudelta (76 cm) sen suuntautumisesta riippumatta.  

(iii) Tallennusasemassa käytetään puolijohdeteknologiaa kuten SSD tai eMMC. 

 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava tuotteeseen sisäänrakennettua asemaa tai sisäänrakennettuja asemia koskeva eritelmä. Se on 

saatava aseman valmistajalta ja vaihtoehdossa (i) sitä on tuettava testausselosteella standardin IEC 62131 tai vastaavan standardin 

mukaisesti ja vaihtoehdossa (ii) standardin IEC 60068 osien 2-31 mukaisesti: Ec (Vapaa pudotus, menettely 1) sekä standardin 

IEEE 1293 tai vastaavan standardin mukaisesti. 

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

AC8. Kannettavan tietokoneen 

kestävyystesti 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään palkitsemaan 

kannettavista tietokoneista, jotka ovat 

suunnittelultaan ja valmistukseltaan 

kestävämpiä ja vakaampia, jotta ne 

kestävät paremmin päivittäisiä iskuja ja 

vahinkoja, mikä vähentää mahdollisesti 

korjauskustannuksia ja pidentää laitteen 
käyttöikää. 

 

Pisteitä annetaan tuotteille, jotka ovat läpäisseet standardin IEC 60068, standardin US MIL810G tai vastaavan standardin mukaiset 

kestävyystestit.  

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]: 

 laitteen putoaminen vahingossa (x/4 pistettä) 

 iskunkestävyys (x/4 pistettä)  

 tärinänkestävyys (x/4 pistettä) 

 näytön kestävyys (x/8 pistettä)  

 lämpökuormitus (x/8 pistettä). 

Suorituskykyvaatimukset ja testien kuvaukset esitetään kriteerejä koskevan asiakirjan liitteessä I. Yrityksen sisäiset testit 

hyväksytään, jos ne on suoritettu tiukempien määritelmien mukaan, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Sovellettavat testit on määritettävä tarjouspyynnössä vastaamaan tuotteelle määritettyjä käyttöolosuhteita. 

 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet, joista käy ilmi, että malli on testattu ja se on täyttänyt suorituskykyvaatimukset. 
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Kolmannen osapuolen on todennettava testaus. Samaa mallia koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai 

tiukempien määritelmien mukaan, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

AC9. Taulutietokoneen kestävyystesti 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään palkitsemaan 

taulutietokoneista, jotka ovat 

suunnittelultaan ja valmistukseltaan 

kestävämpiä ja vakaampia, jotta ne 

kestävät paremmin päivittäisiä iskuja ja 

vahinkoja, mikä vähentää mahdollisesti 

korjauskustannuksia ja pidentää laitteen 
käyttöikää.   

 

Pisteitä annetaan tuotteille, jotka ovat läpäisseet standardin IEC 60068, standardin US MIL 810G tai vastaavan standardin mukaiset 

kestävyystestit. 

Pisteitä annetaan enintään [täsmennettävä]:  

 laitteen putoaminen vahingossa (x/2 pistettä) 

 näytön kestävyys (x/2 pistettä).  

Suorituskykyvaatimukset ja testien kuvaukset esitetään kriteerejä koskevan asiakirjan liitteessä I. Yrityksen sisäiset testit 

hyväksytään, jos ne on suoritettu tiukempien määritelmien mukaan, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava testausselosteet, joista käy ilmi, että malli on testattu ja se on täyttänyt suorituskykyvaatimukset. 

Kolmannen osapuolen on todennettava testaus. Samaa mallia koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai 

tiukempien määritelmien mukaan, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

Käytön jälkeinen käsittely 
AC10. Tuotteen purkamismahdollisuus 

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään edistämään sellaisten 

laitteiden suunnittelua, jotka on helppo 

purkaa muutamassa minuutissa. 

Tietoteknisten tuotteiden käytön jälkeiseen 

purkamiseen kuluva aika ja purkamisen 

monimutkaisuus muodostavat haasteen 

sekä arvoltaan että ympäristön kannalta 

arvokkaiden komponenttien erottamisen 

kustannustehokkuudelle.  

Pisteitä annetaan ajankäytöllisesti tehokkaasta manuaalisesta purkamismahdollisuudesta ja mahdollisuudesta erottaa tuotteista17, 

lukuun ottamatta taulutietokoneita, minikannettavia18 ja kannettavia two-in-one-tietokoneita, seuraavat komponentit:  

kaikki tuotteet 

(i) tietojenkäsittelytoimintoihin liittyvät painetut piirilevyt >10 cm²  

kiinteät tietokoneet eli pöytätietokoneet 

(ii) sisäinen teholähdeyksikkö  

(iii) HDD-asemat 

kannettavat tietokoneet 

                                            
17

 Kun toimitettavana on useita samaan tuoteryhmäarkkitehtuuriin kuuluvia malleja, vain edustavan tuotteen testausta vaaditaan. 
18

 Minikannettavalla tarkoitetaan näissä kriteereissä kannettavaa tietokonetta, joka on paksuudeltaan alle 21 mm ja joka painaa alle 1,8 kg. Kannettavat two-in-one-tietokoneet (katso 

erillinen määritelmä 2 artiklan 5 kohdassa), joita voidaan kutsua minikannettaviksi, ovat paksuudeltaan alle 23 mm. Minikannettavissa on pienitehoiset prosessorit ja 

puolijohdeasemat. Laitteet eivät yleensä sisällä optisia levyasemia. Minikannettavien ladattavien akkujen kesto on pidempi kuin kannettavissa tietokoneissa, yleensä yli 8 tuntia. 
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 (iv) ladattavat akut  

(v)  HDD-asemat ja optiset asemat 

tietokonenäytöt 

(vi) näyttö >100 cm2 (Ohutkalvotransistorien (TFT) muodostama yksikkö ja näyttöyksiköt)  

(vii)  LED-taustavaloyksiköt. 

Asianomaisten osien irrottamisen on oltava mahdollista käyttäen yleisesti saatavilla olevia työkaluja19. Niiden irrottamiseen kuluva 

aika ei saa ylittää seuraavia: 

tietokoneet: 

– 600 sekuntia 

näytöt: 

– 400 sekuntia, kun näytön on alle 25 tuumaa  

– 500 sekuntia, kun näytön koko on vähintään 25 tuumaa ja alle 40 tuumaa  

– 600 sekuntia, kun näytön koko on vähintään 40 tuumaa ja alle 55 tuumaa. 

Pisteitä annetaan siinä suhteessa, missä tarvittava aika vähenee verrattuna esitettyihin raja-arvoihin. Pisteitä annetaan enintään x 

[täsmennetään]:  

(i) yli 60 prosenttia lyhyempi aika: x pistettä  

(ii) 31–60 prosenttia lyhyempi aika: 0,6x pistettä  

(iii) 10–30 prosenttia lyhyempi aika: 0,3x pistettä.  

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on sopimuksen teon yhteydessä toimitettava ’purkamistestausseloste’ liitteessä II olevan suunnitelman 

mukaisesti. Purkamistestauksen toteuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen erikoistunut yritys, jolla on 

jätepuitedirektiivin 23 artiklan tai vastaavan kansallisen tai kansainvälisen sääntelyn tai standardin mukainen lupa sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun käsittelyyn. Kolmannen osapuolen toteuttama kuluvan ajan todentaminen hyväksytään vaihtoehtona 

tallenteelle.  

Laitteiden, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki tai erityisvaatimukset täyttävä muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä, 

katsotaan täyttävän vaatimukset. 

 

                                            

19
 Näitä ovat esimerkiksi pihdit, ruuvitaltat, leikkurit ja vasarat, sellaisena kuin ne on määritelty standardeissa ISO 5742, ISO 1174 ja ISO 15601 tai vastaavissa standardeissa. 
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4.2 Tietokoneiden ja näyttöjen käytön jälkeinen käsittely 

Kohde 

 Kohde 

Tietokoneiden ja näyttöjen käytön jälkeisten käsittelypalvelujen hankinta 

4.2.1 Peruskriteerit 

4.2.1.1 Tekniset eritelmät 

TS1. Tietokoneiden turvallinen 

kerääminen, datan poisto, 

uudelleenkäyttö ja kierrätys 

Perusteet:  

Kriteerillä edellytetään käytöstä 

poistettavien laitteiden sellaisten 

keräyspalveluiden tarjoamista, joissa 

maksimoidaan uudelleenkäyttö ja kierrätys. 

Tämä voi toteutua yhdistämällä laitteiden 

keräys ja lajittelu, jonka jälkeen data 

poistetaan tehokkaasti. Tätä seuraavat 

testaus, huolto ja päivittäminen. 

Mahdollinen tarvittava kierrätys tai 

loppukäsittely on toteutettava materiaalien 

talteenottamiseksi ja korkeimpien 

ympäristönormien noudattamiseksi.  

Tarjouksen tekijöiden on tarjottava uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluita tietyille luetelluille laitteille, joiden käyttöikä on 

päättynyt. Niiden on raportoitava uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden osuus. Tarjouksen tekijän on osoitettava, miten se 

aikoo toteuttaa seuraavat palveluun liittyvät osatekijät (hankintaviranomaisen on täsmennettävä seuraavat kohdat laitteiden tyypin, 

tilan ja määrän mukaan. Hankintaviranomainen voi myös harkita sellaista myöntämisperustetta, jolla palkitaan korkeamman tason 

uudelleenkäyttöä tai kierrätystä tarjoavat tarjouksen tekijät.):  

- kerääminen 

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

- testaus, huolto ja päivittäminen20  

- jälleenmyynti uudelleenkäytettäväksi EU:ssa 

- purkaminen kierrätystä ja loppukäsittelyä varten. 

Esineiden valmistelu uudelleenkäyttöön sekä kierrätys ja loppukäsittely on toteutettava noudattaen täysimääräisesti sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (uudelleenlaadittu) 8 artiklassa ja liitteissä VII ja VIII esitettyjä 

vaatimuksia21.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on kuvattava yksityiskohtaisesti keräystä, tietoturvaa, testausta, jälleenmyyntiä uudelleenkäyttöä varten sekä 

kierrätystä ja loppukäsittelyä koskevat järjestelyt. Tämä käsittää sopimuksen aikaiset voimassaolevat käytettävien sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Käsittelytoimien sijainnista riippuen hyväksytään 

                                            
20

 Joissain jäsenvaltioissa on kehitetty normeja ja/tai järjestelmiä, joihin viranomaiset haluavat kenties viitata antaakseen yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten laitteet on tehtävä 

uudelleenkäyttöä ja uudelleenmyyntiä varten soveltuviksi. 
21 Jos viranomainen tietää, että kohtuullisella etäisyydellä ei ole kierrätyslaitosta, voi olla asianmukaista pyytää laitteiden toimittamista viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 

keräyspisteeseen.  
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seuraava näyttö: 

- EU:n toimijat: toimivaltaisen kansallisen viranomaisen direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan mukaisesti antama 

voimassaoleva lupa tai kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus standardin EN 50625-1 teknisten 

vaatimusten osalta 

- muut kuin EU:n toimijat: kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus kriteerissä esitettyjen sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromua koskevien vähimmäisvaatimusten, standardin EN 50625-1 tai muun vakiintuneen 

vaatimustenmukaisuusohjelman osalta22. 

 

 

4.2.1.2 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 

CPC1. Raportointi laitteiden tilasta  

Perusteet:  

Kriteerin tarkoituksena on varmistaa, että 

kerätyt laitteet tosiasiallisesti 

uudelleenkäytetään tai kierrätetään 

tarkoituksenmukaisesti. 

Tarjouskilpailussa valitun tarjoajan on toimitettava raportti lueteltujen laitteiden tilasta sen jälkeen kun kaikki laitteet on käsitelty 

uudelleenkäyttöä tai kierrätystä/loppukäsittelyä varten. Raportissa on määritettävä uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden 

osuus riippumatta siitä, ovatko ne jääneet EU:hun tai onko ne viety sen ulkopuolelle. 

CPC2. Uudelleenkäyttö- ja 

kierrätyslaitosten toiminta  

Perusteet:  

Kriteerillä pyritään varmistamaan, että 

sopimuksen voimassaoloaikana käytetään 

korkeat ympäristönormit täyttäviä 

kierrätyslaitoksia. 

Tarjouskilpailussa valitun tarjoajan on toimitettava todistukset siitä, että sopimuksen noudattamiseksi käytettyjen uudelleenkäyttö- ja 

kierrätyslaitosten luvat ovat kunnossa.  

 

                                            
22

 Seuraavien vaatimustenmukaisuusohjelmien katsotaan tämän asiakirjan laatimishetkellä täyttävän vaatimukset: WEEELABEX:2011 standardi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 

käsittelystä; vastuullista kierrätystä koskeva standardi R2:2013 elektroniikan kierrättäjille; e-Stewards-standardi 2.0 elektroniikkalaitteiden vastuullisesta kierrättämisestä ja 

uudelleenkäytöstä; Australian/Uuden Seelannin standardi AS/NZS 5377:2013 käytöstä poistuneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä, varastoinnista, kuljetuksesta ja 

käsittelystä. 
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4.2.2 Lisäkriteerit 

4.2.2.1 Tekniset eritelmät 

TS1. Tietokoneiden turvallinen 

kerääminen, datan poisto, 

uudelleenkäyttö ja kierrätys 

Perusteet:  

Kriteerillä edellytetään käytöstä 

poistettavien laitteiden sellaisten 

keräyspalveluiden tarjoamista, joissa 

maksimoidaan uudelleenkäyttö ja kierrätys. 

Tämä voi toteutua yhdistämällä laitteiden 

keräys ja lajittelu, jonka jälkeen data 

poistetaan tehokkaasti. Tätä seuraavat 

testaus, huolto ja päivittäminen. 

Mahdollinen tarvittava kierrätys tai 

loppukäsittely on toteutettava materiaalien 

talteenottamiseksi ja korkeimpien 

ympäristönormien noudattamiseksi. 

Tarjouksen tekijöiden on tarjottava uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluita tietyille luetelluille laitteille, joiden käyttöikä on 

päättynyt. Niiden on raportoitava uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden osuus. Tarjouksen tekijän on osoitettava, miten se 

aikoo toteuttaa seuraavat palveluun liittyvät osatekijät (hankintaviranomaisen on täsmennettävä seuraavat kohdat laitteiden tyypin, 

tilan ja määrän mukaan. Hankintaviranomainen voi myös harkita sellaista myöntämisperustetta, jolla palkitaan korkeamman tason 

uudelleenkäyttöä tai kierrätystä tarjoavat tarjouksen tekijät.):  

- kerääminen 

- luottamuksellinen käsittely ja turvallinen tietojen poistaminen (jos näitä ei suoriteta hankintaviranomaisen sisällä. 

Hankintaviranomainen täsmentää vaatimukset)  

- testaus, huolto ja päivittäminen23 

- jälleenmyynti uudelleenkäytettäväksi EU:ssa 

- purkaminen kierrätystä ja/tai loppukäsittelyä varten. 

Esineiden valmistelu uudelleenkäyttöön sekä kierrätys ja loppukäsittely on toteutettava noudattaen täysimääräisesti sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (uudelleenlaadittu) 8 artiklassa ja liitteissä VII ja VIII esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti21.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on kuvattava yksityiskohtaisesti keräystä, tietoturvaa, testausta, jälleenmyyntiä uudelleenkäyttöä varten sekä 

kierrätystä/loppukäsittelyä koskevat järjestelyt. Tämä käsittää sopimuksen aikaiset voimassaolevat käytettävien sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Käsittelytoimien sijainnista riippuen hyväksytään 

seuraava näyttö: 

- EU:n toimijat: toimivaltaisen kansallisen viranomaisen direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan mukaisesti antama 

voimassaoleva lupa tai kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus standardin EN 50625-1 teknisten 

vaatimusten osalta 

- muut kuin EU:n toimijat: Kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus kriteerissä esitettyjen sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromua koskevien vähimmäisvaatimusten, standardin EN 50625-1 tai muun vakiintuneen 

vaatimustenmukaisuusohjelman osalta24. 

                                            
23

 Joissain jäsenvaltioissa on kehitetty normeja ja/tai järjestelmiä, joihin viranomaiset haluavat kenties viitata antaakseen yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten laitteet on tehtävä 

uudelleenkäyttöä ja uudelleenmyyntiä varten soveltuviksi. 
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4.2.2.2 Myöntämisperusteet 

 AC1. Varaston jäljitysjärjestelmä  

Perusteet:  

Kriteerillä on tarkoitus rohkaista sellaisten 

jäljitysjärjestelmien käyttöön, joiden avulla 

hankintaviranomainen voi tarkistaa 

kerättyjen laitteiden kohtalon. 

Pisteitä annetaan tarjouksen tekijöille, joilla on käytössä jäljitysjärjestelmä yksilöllisine tunnisteineen kullekin 

hankintaviranomaisen laiteluettelon laitteelle. Järjestelmän on mahdollistettava uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden 

osuuden määrittäminen riippumatta siitä, ovatko ne jääneet EU:n alueelle tai onko ne viety sen ulkopuolelle.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on esitettävä tiedot käyttämästään jäljitysjärjestelmästä.  

AC2. Purkaminen kierrätysten 

helpottamiseksi 

Perusteet:  

Kriteerillä on tarkoitus rohkaista laitteiden 

valikoivaan purkamiseen arvokkaiden 

materiaalien talteenoton maksimoimiseksi 

ja loppukäsittelyyn liittyvien 

ympäristövaikutusten minimoimiseksi.  

Pisteitä annetaan tarjouksen tekijöille, jotka purkavat laitteet ja irrottavat (ennen käsittelyä) kierrätettävät komponentit standardin 

EN 50625-1 liitteiden A2–A6 mukaisesti.  

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on todennettava sopimuksen toteuttamiseen käytettävien purkamislaitosten vaatimustenmukaisuus.  

4.2.2.3 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 

CPC1. Raportointi laitteiden tilasta  

Perusteet:  

Kriteerin tarkoituksena on varmistaa, että 

kerätyt laitteet tosiasiallisesti 

uudelleenkäytetään tai kierrätetään 

tarkoituksenmukaisesti. 

Tarjouskilpailussa valitun tarjoajan 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. 

CPC2. Uudelleenkäyttö- ja 

kierrätyslaitosten toiminta  

Perusteet:  

Tarjouskilpailussa valitun tarjoajan on toimitettava todistukset siitä, että sopimuksen noudattamiseksi käytettyjen uudelleenkäyttö- ja 

kierrätyslaitosten luvat ovat kunnossa. 

Myös voimassaoleva todistus siitä, että purkaminen ennen käsittelyä on toteutettu standardin EN 50625-1 liitteiden A2–A6 

                                                                                                                                                                                                 
24

 Seuraavien ohjelmien katsotaan tämän asiakirjan laatimishetkellä täyttävän vaatimukset: WEEELABEX:2011 standardi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelystä; vastuullista 

kierrätystä koskeva standardi R2:2013 elektroniikan kierrättäjille; e-Stewards-standardi 2.0 elektroniikkalaitteiden vastuullisesta kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä; 

Australian/Uuden Seelannin standardi AS/NZS 5377:2013 käytöstä poistuneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä, varastoinnista, kuljetuksesta ja käsittelystä. 
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Kriteerin tarkoituksena on varmistaa, että 

sopimuksen toteuttamisen aikana käytetään 

korkeat ympäristönormit täyttäviä 

kierrätyslaitoksia. 

mukaisesti, on toimitettava.  
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5. ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA  

Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) on tekniikka, jolla voidaan arvioida tietotekniikkalaitteiden omistamiseen (ja mahdollisesti joihinkin ulkoisiin 

ympäristövaikutuksiin) liittyvät kokonaiskustannukset. Se on keino tehdä tehokkaita pitkän aikavälin investointeja koskevia päätöksiä, koska 

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. 

Hankintavaiheessa tehtävillä päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus käyttökustannuksiin. On arvioitu, että tietotekniikkalaitteiden tavanomaiset 

käyttökustannukset – jotka kattavat sähkölaskut, laitteiden korjaukset ja päivitykset – voivat olla 8–13 prosenttia (näytöt) ja 56–83 prosenttia 

(tietokoneet) elinkaarikustannuksista. Elinkaarikustannukset ovat siis merkittävä huomioon otettava seikka tietotekniikkalaitteita hankittaessa.  

Käyttökustannuksissa merkittävä osatekijä on sähkön käyttö aktiivitilassa (näytöt ja tietokoneet) sekä valmius- ja lepotilassa (tietokoneet). 

Sähkökustannukset muodostavat yleensä pääosan käyttökustannuksista – tavallisesti 2–15 prosenttia elinkaarikustannuksista. Eniten sähköä 

kuluttavat pöytätietokoneet näyttöineen. Pöytätietokoneiden osalta aktiivitila on erityisen merkittävä, mutta sitä ei oteta täysimääräisesti 

huomioon Energy Star -ohjelmassa. Strategiat, joissa ei keskitytä yksinomaan laitteisiin vaan jotka käsittävät myös henkilöstön kouluttamisen 

sulkemaan tietokoneet työpäivän päätteeksi sekä ohjelmistojen hallinnan käyttöjärjestelmän toiminnan optimoimiseksi, voivat olla yhtä tärkeitä 

kuin laitteiden parannukset.  

Ympäristöä säästävillä julkisia hankintoja koskevilla EU:n kriteereillä tietokoneille ja näytöille on myönteinen vaikutus joihinkin keskeisiin 

kustannuspaikkoihin. Näitä olisi tarkasteltava tietokoneiden ja näyttöjen valikoiman elinkaaren yhteydessä. Ne esitetään lyhyesti jäljempänä. 

Mahdolliset hyödyt riippuvat kuitenkin aina organisaation tietotekniikkatarpeiden erityispiirteistä (esim. pöytätietokoneet vai kannettavat 

tietokoneet, loppukäyttäjät, suunniteltu toimintaympäristö): 

o laitteisto (ohjeellisesti 17–44 prosenttia pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden
25

 ja 87–92 prosenttia näyttöjen 

elinkaarikustannuksista) 

- Myöntämisperusteilla voidaan edistää vakaampien kannettavien laitteiden sekä kestävämpien komponenttien, kuten akkujen, 

kilpailukykyistä hinnoittelua.   

o käyttö (ohjeellisesti 8–15 prosenttia elinkaarikustannuksista) 

                                            
25

 Tietokoneiden osalta laitekustannukset muodostavat pienemmän osan elinkaarikustannuksista, koska niiden käyttöikä on pidempi. Mahdollisuuksia pienentää laitekustannuksia 

pitkällä aikavälillä heikentävät kuitenkin jossain määrin suuremmat tuki- ja päivityskustannukset pidemmän käyttöiän aikana.  
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- Teknisiä eritelmiä voidaan käyttää Energy Star -vaatimusten mukaisten laitteiden hankintaan. Tällä varmistetaan vähimmäistason 

sähkönsäästö, joka on pöytätietokoneiden osalta 47–64 prosenttia ominaisuuksien mukaan ja näyttöjen osalta 32–75 prosenttia 

näytön koon mukaan (perustuu Energy Star -version 5.0 mukaisten laitteiden korvaamista versiolla 6.0 koskeviin laskelmiin).  

- Myöntämisperusteilla voidaan edistää lisäsähkönsäästöjä, jotka voivat olla jopa 80 prosenttia laitteiden 

peruskäyttökustannuksista
26

. 

o tuki ja päivitys (ohjeellisesti 54–70 prosenttia pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneinen elinkaarikustannuksista) 

- Päivitettävyyttä, korvattavuutta ja korjattavuutta koskevilla kriteereillä rohkaistaan markkinoita vastaamaan pidemmillä 

takuuajoilla ja palvelusopimuksilla.  

- Kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden kestävyystestausta koskevilla myöntämisperusteilla pyritään edistämään entistä 

vankempien kannettavien tuotteiden suunnittelua. Tämä voi pidentää tuotteiden käyttöikää, esimerkiksi kannettavien 

tietokoneiden osalta vähintään vuodella, ja vähentää vahinkojen ja tuotevikojen korjauskustannuksia. 

- Päivitettävyyttä, korvattavuutta ja korjattavuutta koskevilla kriteereillä rohkaistaan markkinoita vastaamaan 

kustannuskilpailukykyisten osien tulevalla saatavuudella sekä tuotteiden suunnittelulla, joka helpottaa korjaamista ja 

päivittämistä. Viimeksi mainittu edistää sellaisten laitteiden suunnittelua, joiden akku voidaan vaihtaa ja muisti päivittää. 

- Akun ikää ja kestoa koskevalla kriteerillä rohkaistaan markkinoita vastaamaan akuilla, jotka kestävät yli kolme kertaa niin 

pitkään kuin tavanomaiset akut.  

o käyttöiän päättyminen  

- Käytön jälkeistä käsittelyä koskevilla kriteereillä voidaan rohkaista valmistajia sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen 

käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä tarjoamaan palveluita käytöstä poistettavien laitteiden osalta. Tällä voidaan edistää laitteiden 

vielä arvokkaiden materiaalien talteenottoa, joka muodostaa ohjeellisesti noin 7 prosenttia alkuperäisistä uudelleenkäytön 

kustannuksista ja 2 prosenttia alkuperäisistä kierrätyskustannuksista laitetyypin, sen iän ja kunnon perusteella
27

.  

Kustannussäästöjen mahdollisuuksia olisi kuitenkin tarkasteltava tietotekniikkalaitteiden yleisen hallinnoinnin yhteydessä. Tuottavuuden 

säilyttäminen edellyttää sekä laitteiden että ohjelmistojen optimointia, ja näillä molemmilla on merkitystä määritettäessä tuotteen merkityksellistä 

käyttöikää. Vaikka tietokone voidaan päivittää ja sen muistia lisätä, näyttö osoittaa kuitenkin, että ohjelmistokysymykset voivat ajan myötä lisätä 

merkittävästi vuotuisia tukikustannuksia. 

                                            
26

 Myös toimistotilojen ilmastoinnin osalta vältetyn sähköisen jäähdyttämisen arvo voidaan mahdollisesti laskea. Kesällä tietokoneet ja näytöt ovat merkittävä toimistotiloja 

kuumentava tekijä, joka voi johtaa jäähdytyksen asentamiseen. 
27

 Laitteiden jäljellä oleva jälleenmyyntiarvo voidaan saada vain investoimalla laitteen jälleenmyyntiin valmisteluun – mikä kattaa tavallisesti datan poiston, testauksen, päivittämisen 

ja ohjelmistoasennuksen.  
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Liite I: Kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden kestävyystestausta koskevat eritelmät 

Testi Testiolosuhteet ja suorituskykyvaatimukset Testimenetelmä 

Laitteen 

putoaminen 

vahingossa 

(Kannettavat 

tietokoneet ja 

taulutietokoneet) 

Vähimmäisvaatimukset  

Kannettava tietokone tai taulutietokone pudotetaan 76 cm:n (30 tuuman28) 

korkeudesta joustamattomalle pinnalle. Laite pudotetaan kerran ylä- ja 

alapuolelle sekä jokaisen alanurkan päälle.  

 

Toiminnalliset vaatimukset:  

Kannettava tietokone tai taulutietokone sammutetaan testin aikana ja sen 

on onnistuneesti käynnistyttävä kunkin pudotuksen jälkeen. Kuoren on 

oltava edelleen kokonainen ja näytön vahingoittumaton kunkin testin 

jälkeen. 

IEC 60068  

Osa 2-31: Ec (Vapaa 

pudotus, menettely 1) 

 

Näytön kestävyys 

(Kannettavat 

tietokoneet ja 

taulutietokoneet) 

Vähimmäisvaatimukset  

Tuote asetetaan tasaiselle pinnalle ja sille suoritetaan kaksi kuormitustestiä.  

1. Vähintään 50 kg:n kuorma asetetaan tasaisesti näytön kannen 

päälle (kannettavat tietokoneet) tai näytön keskelle 

(taulutietokoneet).  

2. Vähintään 25 kg:n kuorma asetetaan halkaisijaltaan noin 3 cm:n 

kohtaan näytön keskelle.  

Toiminnalliset vaatimukset:  

Näytön pinta ja pikselit tarkastetaan kunkin kuormituksen jälkeen sen 

varmistamiseksi, ettei niissä ole juovia, jälkiä ja halkeamia. 

Tarjouksen tekijän on 

vahvistettava testilaitteet 

ja -järjestelyt. 

 

Iskunkestävyys Vähimmäisvaatimukset  

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.  

Toiminnalliset vaatimukset:  

Kannettavan tietokoneen on oltava käynnissä ja siinä on oltava käynnissä 

ohjelmistosovellus testin aikana. Sen on edelleen toimittava testin jälkeen. 

IEC 60068  

Osa 2-27: Ea 

Osa 2-47  

 

Tärinänkestävyys 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.  

Toiminnalliset vaatimukset:  

Kannettavan tietokoneen on oltava käynnissä ja siinä on oltava käynnissä 

ohjelmistosovellus testin aikana. Sen on edelleen toimittava testin jälkeen. 

IEC 60068  

Osa 2-6: Fc  

Osa 2-47 

Lämpökuormitus Vähimmäisvaatimukset  

Kannettavalle tietokoneelle tehdään vähintään neljä 24 tunnin 

altistumissykliä testaustilassa. Kannettavan tietokoneen on oltava päällä 

kylmän syklin aikana -25 celsiusasteessa ja kuivan kuuman syklin aikana 

+40 celsiusasteessa. Kannettavan tietokoneen on oltava pois päältä kylmän 

syklin aikana -50 celsiusasteessa ja kuivan kuuman syklin aikana +35 – 

+60 celsiusasteessa.  

IEC 60068  

Osa 2-1: Ab/e  

Osa 2-2: B 

 

                                            
28

 Yhdysvaltain puolustusministeriön standardin MIL-STD-810G menetelmä 516.6, vaatimus VI ’siirtopudotustesti’. 
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Toiminnalliset vaatimukset:  

Kannettavan tietokoneen toiminta tarkastetaan kunkin altistussyklin 

jälkeen. 
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Liite II: Purkamistestisuunnitelma 

 a) Termit ja määritelmät 

(i) Kohteena olevat osat ja komponentit: Osat ja/tai komponentit, jotka irrotetaan. 

(ii) Purkamisvaihe: Toiminta, joka päättyy osan poistamiseen tai työkalun vaihtamiseen. 

 

b) Toimintaolosuhteet purkamista varten 

(i) Henkilöstö: Testin suorittaa yksi henkilö. 

(ii) Testinäyte Testissä käytettävän tuotteen on oltava vahingoittumaton. 

(iii) Purkamisvälineet: Purkamistoiminnot suoritetaan käyttäen manuaalisia tai sähkökäyttöisiä 

kaupallisesti saatavilla olevia työkaluja (esim. pihtejä, ruuvitalttoja, leikkureita ja vasaroita, 

sellaisena kuin ne on määritelty standardeissa ISO 5742, ISO 1174 ja ISO 15601).  

(iv) Purkamisjärjestys: Purkamisjärjestys on dokumentoitava, ja mikäli testin suorittaa kolmas 

osapuoli, tiedot on toimitettava niille, jotka suorittavat purkamisen. Järjestys on määriteltävä 

eri vaiheina, joita kolmannen osapuolen on seurattava. 

(v) Mittaus: Purkamisaika mitataan laitteella ensimmäisen purkamisjärjestyksen dokumentoidun 

vaiheen alkamisesta viimeisen vaiheen päättymiseen. 

 

c) Testausolosuhteiden ja -vaiheiden tallentaminen 

(i) Vaiheiden dokumentointi: Purkamisjärjestyksen yksittäiset vaiheet on dokumentoitava ja 

kuhunkin vaiheeseen liittyvät työkalut määritettävä.  

(ii) Tallennusvälineet: Osien irrottaminen on valokuvattava ja videoitava, ja tallennuksessa on 

näyttävä tallennukseen kuluvan ajan osoittava aikakoodi. Videosta ja valokuvista on voitava 

selkeästi tunnistaa irrottamisjärjestyksen vaiheet.  


