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Sähkö 

– Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP),  tuotekohtaiset ohjeet 

 

 

Nämä tuotekohtaiset ohjeet ovat osa ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevaa 
Euroopan komission koulutusaineistoa (GPP Training Kit), joka on saatavana GPP-sivustolla 
osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm. Samanlaisia ohjeita on 
laadittu 10 muuta tuote- ja palveluryhmää varten. Lisätietoa kriteerien valinnasta löytyy GPP-
sivustolla olevasta yksityiskohtaisesta taustaraportista.  
Kutakin tuote- ja palveluryhmää varten esitetään kahdenlaiset kriteerit: 
• Perusvaatimukset liittyvät merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Niillä pyritään 

pitämään todentamiseen liittyvät lisätoimet ja kustannusten nousu mahdollisimman 
vähäisinä. 

• Lisävaatimukset on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat hankkia parhaimpia 
markkinoilla olevia ympäristötuotteita. Niiden soveltaminen voi edellyttää hallinnollisia 
lisätoimia tai niihin voi liittyä lisäkustannuksia verrattuna muihin samaan tarkoitukseen 
käytettyihin tuotteisiin. 

 

1 Soveltamisala 
 
Nämä suositukset koskevat sähkön hankintaa. 
Suorin tapa vähentää sähkönkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on vähentää 
kysyntää. Tähän voidaan päästä parantamalla julkisten rakennusten energiatehokkuutta ja 
valitsemalla energiatehokkaita energiaa käyttäviä tuotteita sekä toteuttamalla kuluttajien 
käyttäytymiseen vaikuttavia toimenpiteitä. Mainittuja aiheita käsitellään muiden tuoteryhmien 
yhteydessä tämän koulutusaineiston osassa 3 (rakentaminen, toimistojen 
tietotekniikkalaitteet). Näihin ohjeisiin sisältyy soveltamisohje energiapalveluista, joilla 
voidaan parantaa tiettyjen rakennusten energiatehokkuutta. Niistä järjestetään yleensä 
tarjouskilpailu samaan aikaan tai yhdessä sähkön hankinnan kanssa. 
 
Perusvaatimuksissa etusijalla on se, mikä osuus toimitetusta sähköstä tuotetaan uusiutuvista 
energialähteistä (suositus 50 prosenttia). Vertailuperusteiden yhteydessä tuodaan esiin, että 
pyrkimyksenä on edistää jopa tätä suurempaa uusiutuvien energialähteiden osuutta.  
Lisävaatimuksilla pyritään edistämään sitä, että uusiutuvien energialähteiden osuus olisi 100 
prosenttia.  
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/electricity_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
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2 Merkittävimmät ympäristövaikutukset  
 

Vaikutukset  Lähestymistapa 
• Fossiilisiin polttoaineisiin 

perustuvasta sähköntuotannosta 
aiheutuvat CO2-päästöt ja muut 
päästöt 

• Materiaalien hankinnasta (esim. hiilen 
louhinnasta ja öljynporauksesta) ja 
jätteiden käsittelystä aiheutuvat 
vaikutukset ihmisten terveyteen, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
vesivaroihin 

• Rajallisten fossiilisten polttoaineiden 
käyttö 

→  • Lisätään uusiutuvista energialähteistä 
saatavan sähkön osuutta 

• Lisätään tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavan sähkön osuutta 

 

 

3 Sähkö – ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat vaatimukset 

3.1. Sähkö - perusvaatimukset 
 

Hankinnan kohde 
Hankitaan 50 prosenttia sähköstä uusiutuvista energialähteistä ja/tai tehokkaasta 
yhteistuotannosta. 
 
Vaatimukset 

1. 50 prosenttia hankitusta sähköstä on oltava peräisin uusiutuvista energialähteistä, 
sellaisena kuin ne on määritelty direktiivissä 2001/77/EY1, ja/tai tehokkaasta 
yhteistuotannosta, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2004/8/EY.   
Todentaminen: Alkuperätakuita koskevat järjestelmät tai vastaava osoitus. Kaikkien 
EU-maiden on direktiivien 2001/77/EY ja 2004/8/EY mukaan perustettava 
alkuperätakuita koskevat järjestelmät uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle 
sähkölle sekä tehokkaan yhteistuotannon käytölle sähkön tuotannossa. Nämä 
vaatimukset muodostavat hyvän oikeudellisen perustan todentamiselle. Vaihtoehtoisesti 
toimittaja voisi esittää riippumattoman todisteen siitä, että vastaava määrä sähköä on 
peräisin uusiutuvista energialähteistä tai kyseisessä maassa virallisesti hyväksytystä 
tehokkaasta yhteistuotannosta (todisteena esim. riippumattomien elinten myöntävät 
maksulliset todistukset, kuten RECS-todistukset2)  

 

                                                 
1  "Uusiutuvilla energialähteillä" uusiutuvia, muita kuin fossiilisia energialähteitä (tuuli-, aurinko-, maalämpö-, 

aalto- ja vuorovesienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikkakaasuja, jäteveden käsittelylaitosten kaasuja 
ja biokaasuja). 

2 RECS = Renewable Energy Certificates System: www.recs.org  

http://www.recs.org/
http://www.recs.org/
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Vertailuperusteet 

Lisäpisteitä vertailussa annetaan seuraavasti: 
1. Uusiutuvien energialähteiden suurempi osuus: Tarjouksen tekijän olisi ilmoitettava, mikä 

osuus sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Lisäpisteitä vertailussa annetaan 
sen mukaan, missä määrin uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva osuus ylittää 
tarjouspyynnössä esitetyn vähimmäisvaatimuksen. 
Todentaminen: Kuten edellä. 

2. Suurempi määrä sähköä tehokkaasta yhteistuotannosta: Tarjouksen tekijän olisi 
ilmoitettava, mikä osuus sähköstä on peräisin tehokkaasta yhteistuotannosta. Lisäpisteitä 
vertailussa annetaan sen mukaan, missä määrin tehokkaasta yhteistuotannosta peräisin 
oleva sähkön osuus ylittää tarjouspyynnössä esitetyn vähimmäisvaatimuksen. 
Todentaminen: Kuten edellä. 

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

 

Sopimusehdot 

Kunkin sopimusvuoden lopussa sopimuspuolen on ilmoitettava julkisia hankintoja tekevälle 
viranomaiselle sähkön alkuperä ja osoitettava, että vähintään 50 prosenttia on peräisin 
uusiutuvista energialähteistä ja/tai tehokkaasta yhteistuotannosta. Tällöin on toimitettava 
alkuperätakuut tai jokin muu vastaava osoitus. Tämä vaatimus ei koske sertifioituja 
toimittajia, joiden toimittama sähkö on sataprosenttisesti vihreää sähköä (toimittajalle on 
myönnetty tyyppi 1:n ympäristömerkki, johon sovellettava uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön määritelmä on vähintään yhtä tiukka kuin direktiivissä 2001/77/EY käytetty 
määritelmä). 

 
 

3.2. Sähkö - lisävaatimukset 
 

Hankinnan kohde  
Hankitaan 100 prosenttia sähköstä uusiutuvista energialähteistä. 
 
Vaatimukset 

1. 100 prosenttia hankitusta sähköstä on oltava peräisin uusiutuvista energialähteistä, 
sellaisena kuin ne on määritelty direktiivissä 2001/77/EY. 

2. Todentaminen: Alkuperätakuita koskevat järjestelmät tai vastaava osoitus. Kaikilla EU-
mailla on oikeudellinen velvoite perustaa alkuperätakuita koskevat järjestelmät 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle sähkölle sekä tehokkaan yhteistuotannon 
käytölle sähköntuotannossa. Nämä vaatimukset muodostavat hyvän oikeudellisen perustan 
todentamiselle. Vaihtoehtona voisi olla se, että toimittajan on annettava riippumaton 
osoitus siitä, että vastaava määrä sähköä on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai 
kyseisessä maassa virallisesti hyväksytystä tehokkaasta yhteistuotannosta (todisteena 

                                                 
3 RECS = Renewable Energy Certificates System: www.recs.org  
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esim. riippumattomien elinten myöntämät maksulliset todistukset, kuten RECS-
todistukset3).   

Sopimusehdot 

Kunkin sopimusvuoden lopussa sopimuspuolen on ilmoitettava julkisia hankintoja tekevälle 
viranomaiselle sähkön alkuperä sen osoittamiseksi, että sähköstä 100 prosenttia on peräisin 
uusiutuvista energialähteistä. Tällöin on toimitettava alkuperätakuut tai jokin muu vastaava 
osoitus. Tämä vaatimus ei koske sertifioituja toimittajia, joiden toimittama sähkö on 
sataprosenttisesti vihreää sähköä (joille on myönnetty tyyppi 1:n ympäristömerkki, johon 
sovellettava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määritelmä on vähintään yhtä 
tiukka kuin direktiivissä 2001/77/EY käytetty määritelmä). 

 
3.3 Huomautukset  
 
Uusiutuvien energialähteiden määritelmä: Direktiivissä 2001/77/EC (uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevassa direktiivissä) määritellään uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu sähkö seuraavasti: sähkö, jota tuotetaan yksinomaan uusiutuvia 
energialähteitä käyttävissä voimaloissa, ja se osuus myös perinteisiä energialähteitä käyttävissä 
hybridivoimaloissa tuotetusta sähköstä, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, mukaan 
lukien uusiutuva sähkö, jota käytetään varastointijärjestelmien täyttämiseen, ja lukuun 
ottamatta varastointijärjestelmien tuloksena tuotettua sähköä. Uusiutuvia energialähteitä 
puolestaan ovat uusiutuvat, muut kuin fossiiliset energialähteet (tuuli-, aurinko-, maalämpö-, 
aalto- ja vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut, jäteveden 
käsittelylaitosten kaasut ja biokaasut). 
Biomassa määritellään puolestaan seuraavasti: maataloudesta (kasvi- ja eläinaineet mukaan 
lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyvästä teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, jätteiden 
ja jätetuotteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoava osa. 
 
Todentaminen - Alkuperätakuita koskevat järjestelmät tai jokin muu vastaava osoitus: 
Kaikilla EU-mailla on oikeudellinen velvoite perustaa alkuperätakuita koskevat järjestelmät ja 
niillä on oltava luotettavat järjestelmät, joiden avulla energian toimittajat voivat ilmoittaa 
kuluttajille sähkön tuotannossa käytettyjen energialähteiden yhdistelmän4 (esim. uusiutuvat 
energialähteet). Tätä varten voidaan käyttää esimerkiksi riippumattomien elinten myöntämiä 
maksullisia todistuksia, kuten RECS-todistuksia. 
Todentaminen – tyypin 1 ympäristömerkki: Olemassa on useita vihreälle sähkölle 
myönnettäviä ympäristömerkkejä. Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on kuitenkin 
tarkistettava, että kansalliset virkamiehet hyväksyvät sen, että uusiutuvista energialähteistä 
tuotettua sähkön määritelmää, jota käytetään ympäristömerkkijärjestelmässä, voidaan käyttää 
sähkön alkuperää koskevissa ilmoituksissa, ja että määritelmä on vähintään yhtä tiukka kuin 
direktiivissä 2001/77/EY käytetty määritelmä. 

                                                 
4 Vaaditaan direktiivin 2003/54/EY nojalla. 

http://www.recs.org/
http://www.recs.org/
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Vertailuperusteet: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin 
vertailuperusteen perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien vertailuperusteiden 
perusteella annettavien pisteiden olisi vastattava ainakin 10–15 prosenttia kaikista pisteistä. 
Mikäli vertailuperusteena on eritelmässä esitettyjen vähimmäisvaatimusten ylittyminen, 
pisteitä annetaan suhteessa siihen, missä määrin vähimmäisvaatimukset ovat ylittyneet. 
Pienten toimittajien huomioiminen: Monet vihreän sähkön toimittajat ja tuottajat ovat pieniä 
toiminnanharjoittajia eivätkä ne välttämättä pysty kattamaan suurten käyttäjien tarpeita. Jotta 
nämä toimittajat voisivat osallistua tarjouskilpailuun, voi olla asianmukaista jakaa 
tarjouspyyntö osa-alueisiin. Edellytyksenä on, että tarjouspyyntö julkaistaan yhtenä 
kokonaisuutena (joka on jaettu osa-alueisiin). Yksi esimerkki tästä on Itävallan maa- ja 
metsätaloudesta, ympäristöasioista ja vesihallinnosta vastaavan ministeriön julkaisema 
tarjouspyyntö5. 
Energiatehokkuustoimenpiteiden huomioon ottaminen: Sähköä hankittaessa julkisia 
hankintoja tekevien viranomaisten on myös harkittava sopimusten kilpailuttamista 
energiatehokkuuspalvelusta ja hankittava asiantuntijapalveluita  
energiatehokkuusparannuksista. Monia energiatehokkuustoimenpiteitä voidaan helposti 
toteuttaa hyvinkin lyhyellä takaisinmaksuajalla. Energiatehokkuuspalveluja koskeva 
tarjouspyyntö voitaisiin julkaista yhdessä tai samaan aikaan sähköä koskevan tarjouspyynnön 
kanssa. 
Lisätietoja energiatehokkuutta koskevien sopimusten tekemisestä julkisia rakennuksia varten 
on seuraavilla internet-sivuilla: 
http://www.eurocontract.net/front_content.php?idcat=1 tai 
http://www.oegut.at/en/themen/erweitertes-europa/conviba/contracting.php. 
 
 
 

                                                 
5  Katso tapaustutkimukset  CD-Romilla, joka liittyy oppaaseen ‘The Procura+ Manual – A Guide to Cost-

Effective Sustainable Public Procurement’ 2nd edition 2007. Saataana myös osoitteessa:  
http://www.procuraplus.org/index.php?id=4595  

http://www.eurocontract.net/front_content.php?idcat=1
http://www.oegut.at/en/themen/erweitertes-europa/conviba/contracting.php
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