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Ympäristö- ja kiertotalousnäkökulmia Porin julkisiin hankintoihin Energiatehokkaat 

hankinnat Satakunnassa -koulutuksen avulla. 

 

Tuettava hankinta: energiatehokkaiden tuotteiden hankinta ja energiaa säästävien  

ympäristökriteerien käyttö tulevissa hankinnoissa 

 

KOULUTUKSEN TAVOITE JA OSALLISTUJAT 

Porissa järjestettiin 21.11.2019 klo 13.00-16.00 Ravintola Liisanpuistossa koulutus energiatehok-

kaista hankinnoista. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Motivan, Energiaviraston, C.11 osahanke 

Luupin sekä Energianeuvonta Satakunnassa ja Ilmastoviisas Satakunta -hankkeiden kesken. Koulu-

tuksen sisältö ja rakenne tulivat Motivalta ja paikalliset hanketoimijat vastasivat koulutuksen 

käytännön järjestelyistä, markkinoinnista ja vaikuttavuudesta kooten paikalle laajan kattauksen 

hankintoihin osallistuvia tahoja eri toimialoilta ja yksiköistä.  

Koulutukseen olivat tervetulleita eri sektoreiden ja toimialojen asiantuntijat sekä julkisen sektorin 

hankkijat, jotka halusivat perehtyä energiatehokkaiden tuotteiden hankintaan ja energiaa 

säästävien ympäristökriteerien käyttöön. Tilaisuudessa oli yhteensä 28 osallistujaa Porin kaupungin 

hankintapalveluista, Porin kaupungin hankkeista, Satakunnan Ammattikorkeakoulusta, Porin     

kaupungin teknisen toimialan tilayksiköstä, Rauman ja Eurajoen hankintavastaavia sekä Porin    

kaupungin hankintavastaavia eri toimialoilta.  

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Elina Ojala Motivasta kertoi kuntien energiankäytöstä ja energiatehokkaista hankinnoista yleisesti. 

Koulutuksessa esiteltiin kuntien energiankäyttöä sekä energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia. 

Elina Ojala kävi läpi myös työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta energiatehokkaisiin julkisiin hankin-

toihin. 

Marjo Kekki Porin kaupungin Energianeuvonta Satakunnassa ja Ilmastoviisas Satakunta -hankkeista 

esitteli energia- ja ilmastotyön edistämistä Satakunnassa sekä kertoi kunta-alan energiatehokkuus-

sopimusten toteutuksesta. 

Katja Alakerttula osahanke C.11 Luupista esitteli osahankkeen tavoitteet nimenomaan                

hankintapalveluiden tukemisen osalta. Hanke esitteli eri tapoja tukea hankintoja vahvistaen jätteen 

vähentämisen ja kiertotalouden toteutumista sekä esitti toiveen entistä avoimemmasta          

vuoropuhelusta hankkeen ja hankintoja tekevien tahojen välillä.    
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Tilaisuudessa tutustuttiin myös Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO:n 

alueelliseen tukeen hankkijoille. Satakunnan muutosagentti Jarkko Koskinen Satakunnan yrittäjistä 

esittäytyi ja esitti toiveen löytää Satakunnasta hyviä innovatiivisia hankintaesimerkkejä myös muille 

kunnille jakoon 

Taneli Varis Motivasta vastasi tuoteryhmien ja niiden hankintakriteerien esittelystä. Koulutuksessa 

käsiteltävät tuoteryhmät pitivät sisällään muun muassa valaistusta, ajoneuvoja, keittiölaitteita ja 

tietotekniikkaa. Esityksen päätavoitteena oli näyttää, miten energiatehokkuutta voidaan pitää 

yhtenä hankintakriteerinä. Lisäksi hankintakriteerien ohella Taneli Varis esitteli Motivan sivuiltakin 

löytyviä hankintaesimerkkejä ja työkaluja eri hankintojen energiatehokkuuden laskentaan. Yksi   

esimerkki oli VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri lampuille, jota tulllaan hyödyntämään C.11 osahanke 

Luupin tekemässä tuettavassa hankinnassa Porin hankintapalveluille. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koulutus toi erittäin ajankohtaisen tietopaketin hankintojen kanssa toimiville. Energiatehok-

kuuskriteerien hyödyntäminen Porin julkisissa hankinnoissa on yksi tärkeimmistä C.11 osahankkeen 

tavoitteista ja asian tiimoilta onkin erityisen tärkeää tuottaa ajankohtaista koulutusta ja lisätietoa 

hankintojen tekijöille Porin kaupungissa. Vaikuttavuuden näkökulmasta oli tärkeä saada tietous  

energiatehokkuuden kriteereistä jo tulevia hankintoja suunniteltaessa, jotta kriteerit saataisiin 

mahdollisimman laajasti käyttöön koko hankintavaiheessa. 

 Koulutus tarjosi myös mainion verkostoitumispaikan eri hankintoja tekevien tahojen kesken.      

Erityisen hyödyllistä oli päästä hankkeina esille ja luoda henkilökohtaisia kontakteja yli toimialarajo-

jen. Tilaisuudessa päästiin tutustumaan muiden kaupunkien hyviin esimerkkeihin, kuten Rauman 

kaupungin laatimaan kiertotalousmatoon. Tämä herätti kiinnostuksen myös Porin kaupungissa 

laatia vastaava kiertotalouden mittaristo julkisesti kaupungin verkkosivuille ja tätä alettiin 

edistämään tilaisuuden jälkeen hankkeiden toimesta. C.11 osahankkeen Luupin näkökulmasta 

saimme hankkeen äänen ja tavoitteet esille juuri Porin kaupungin hankintojen parissa toimiville, 

mikä puolestaan auttaa suuresti jatkoa ajatellen tuettavien hankintojen valinnassa.   

 

KOULUTUKSEN KUTSU JA OHJELMA 

 

Motiva järjestää Porissa 21.11.2019 klo 13.00-16.00 koulutuksen energiatehokkaista 

hankinnoista. 

Koulutukseen ovat tervetulleita eri sektoreiden ja toimialojen asiantuntijat sekä julkisen sektorin 

hankkijat, jotka haluavat perehtyä energiatehokkaiden tuotteiden hankintaan ja energiaa säästävien 

ympäristökriteerien käyttöön. Käsiteltävät tuoteryhmät pitävät sisällään muun muassa valaistusta, 
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ajoneuvoja, keittiölaitteita ja tietotekniikkaa. 

 

Energiatehokkaiden hankintojen ohella tilaisuudessa tutustutaan Kestävien ja innovatiivisten 

hankintojen osaamiskeskus KEINO:n alueelliseen tukeen hankkijoille. Saat myös tietoa kunta-alan 

energiatehokkuussopimusten toteutuksesta. Tilaisuus on maksuton. 

Paikka 

Ravintola Liisanpuisto 

Liisankatu 20, 28100 Pori 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset 15.11.2019 mennessä TÄSTÄ 

 

Ennen koulutusta on mahdollisuus lähettää ennakkoon kysymyksiä liittyen tuleviin hankintoihin. Näitä 

käydään läpi koulutuksen aikana. 

 

Lisätietoja: 

asiantuntija Taneli Varis 

puh. 050 576 0769 

taneli.varis@motiva.fi 

Ohjelma 

13.00 Tervetuloa 
  

13.10 Kuntien energiankäyttö ja 

energiatehokkaat hankinnat yleisesti 

    

  Tietoa kuntien energiankäytöstä     

  Energiatehokkuusdirektiivi     

  Työ- ja elinkeinoministeriön ohje 

energiatehokkaisiin julkisiin hankintoihin 

    

  Elina Ojala, Motiva     

  
 

    

13.40 Energia- ja ilmastotyön edistäminen 

Satakunnassa 

    

  Marjo Kekki, Porin kaupunki     

        

https://www.lyyti.in/Energiatehokkaat_hankinnat_Satakunnassa_koulutus_3222
https://www.lyyti.in/Energiatehokkaat_hankinnat_Satakunnassa_koulutus_3222
mailto:taneli.varis@motiva.fi
mailto:taneli.varis@motiva.fi
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14.00 Tauko ja verkostoitumista     

        

14.20 KEINO:n muutosagentti esittäytyy     

  Jarkko Koskinen, Satakunnan Yrittäjät     

        

14.30 Tuoteryhmiä ja kriteerejä     

  Energiatehokkuus hankintakriteerinä     

  Esimerkkejä ja työkaluja     

  Taneli Varis, Motiva     

        

15.30 Keskustelua ja vastauksia 

etukäteiskysymyksiin 

    

        

16.00 Tilaisuus päättyy     

        

        

   Tilaisuuden mahdollistaa Energiavirasto.   

Yhteistyössä 

  

Motiva                                       CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke/ Osahanke C.11 

Luuppi                                  Energianeuvonta Satakunnassa- ja Ilmastoviisas Satakunta – 

hanke  
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TILAISUUDEN MATERIAALIT 

 

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-

aineistot/hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat_satakunnassa_-

koulutus_21.11.2019?utm_source=Kiitos+osallistumisesta+Energiatehokkuus+hankinnoissa+-

koulutuksiin&utm_medium=email&utm_campaign= 

 

 

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat_satakunnassa_-koulutus_21.11.2019?utm_source=Kiitos+osallistumisesta+Energiatehokkuus+hankinnoissa+-koulutuksiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat_satakunnassa_-koulutus_21.11.2019?utm_source=Kiitos+osallistumisesta+Energiatehokkuus+hankinnoissa+-koulutuksiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat_satakunnassa_-koulutus_21.11.2019?utm_source=Kiitos+osallistumisesta+Energiatehokkuus+hankinnoissa+-koulutuksiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/hankinnat/energiatehokkaat_hankinnat_satakunnassa_-koulutus_21.11.2019?utm_source=Kiitos+osallistumisesta+Energiatehokkuus+hankinnoissa+-koulutuksiin&utm_medium=email&utm_campaign=

