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Elinkaarikustannuslaskenta (LCC)  

KÄYTTÖOHJE 

LCC -työkalun ja sen parametrien kuvaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCC kilpailutuksessa 

LCC-työkalut on suunniteltu ennen kaikkea malliksi ja käytettäväksi tarjousten arvioinnissa ja 

vertailussa. Niiden avulla voidaan selvittää todellinen kustannus, jonka hankintayksikkö joutuu 

maksamaan tuotteen hankintavaiheessa, käytön aikana ja käytöstä poistettaessa. Työkalusta voi 

olla hyötyä myös hankinnan suunnittelussa ja tarvekartoituksessa. Sen avulla hankintoja voidaan 

suunnitella entistä paremmin sekä arvioida, mitä ympäristöystävällinen vaihtoehto tulee 

maksamaan perinteiseen tuotteeseen verrattuna – ehkäpä se tuo jopa säästöjä lisäkustannusten 

sijasta! 

Opas keskittyy kuvaamaan, kuinka LCC:tä käytetään tarjousten arvioinnissa ja vertailussa. Jotta 

LCC:tä voidaan käyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa ja 

hankintapäätöksen perusteena, tarjouspyyntöasiakirjoissa on selkeästi kuvattava laskennassa 

käytettävät parametrit/tiedot, mittausmenetelmät sekä todentamisessa käytettävät asiakirjat. 

Asiakirjoista on tultava selkeästi esiin, mitä tietoja tarjoajan tulee antaa. 

Alla on esimerkki tiedoista, joita hankintayksikön itsensä on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa 

sekä tiedoista, jotka pitää pyytää toimittajilta LCC-arvioinnin tekemiseksi. Excel-taulukoissa 

hankintayksikön vastuulla olevat tiedot on merkitty punaisella värillä. Nämä tiedot tulee siis 

hankintayksikön ilmoittaa, ja ne täytyy myös määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

Tämä ohje keskittyy kuvaamaan miten LCC:tä käytetään tarjousten arvioinnissa ja 
vertailussa.  

Tällä hetkellä LCC-työkaluja on seuraaville tuotteille:  

• yleinen malli 

• henkilöautot 

• astianpesukone 

• pyykinpesukone 

• jääkaapit ja pakastimet 

LCC-työkalut (excel taulukoita) löytyvät www-sivuiltamme: http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/lcc 

Esimerkkinä tässä ohjeessa on käytetty astianpesukoneen, jääkaapin/pakastimen ja pyykinpesukoneen 
elinkaarikustannuslaskelmia. 
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a) HANKINTAYKSIKKÖ MÄÄRITTELEE SEURAAVAT TIEDOT 
TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOISSA: 

Huom! Taulukoissa hankintayksikön vastuulla olevat tiedot on merkitty punaisella värillä. 

    PERUSTIEDOT 

Hankittavien laitteiden lukumäärä kpl 

Käyttöikä, jonka laskelma kattaa (arvio) vuotta 

Laskentakorko prosentteina  % 

Sähkön hinta EUR/kWh 

Kylmän veden hinta (astian- ja pyykinpesukonetta varten) EUR/litra 

Yksikön/laitteen koko on ilmoitettu seuraavasti:  

• astianpesukone – kattaus (standardiastiasto) ja/tai leveys;  

• jääkaappi ja pakastin – leveys, syvyys ja korkeus;  

• pyykinpesukone – leveys ja/tai täyttömäärä 

cm / kattausten lukumäärä /  

täyttömäärä kg 

 

 
b) TOIMITTAJA MÄÄRITTELEE SEURAAVAT TIEDOT TARJOUSASIAKIRJOISSA: 

HANKINTAKUSTANNUS 

Ostohinta, sis. toimituskulut laitetta kohden EUR 

KÄYTTÖKUSTANNUS: ASTIANPESUKONE 

Vuosittainen energiankulutus konetta kohden (perustuu 280 pesukertaan) 

EU-asetuksen 1059/2010 mukaan. 

kWh/vuosi 

Vuosittainen vedenkulutus konetta kohden (perustuu 280 pesukertaan) 

EU-asetuksen 1059/2010 mukaan. 

litraa/vuosi 

KÄYTTÖKUSTANNUS: JÄÄKAAPPI JA PAKASTIN 

Vuosittainen energiankulutus kaappia kohden EU-asetuksen 1060/2010 

mukaan. 
kWh/vuosi 

KÄYTTÖKUSTANNUS: PYYKINPESUKONE 

Vuosittainen energiankulutus konetta kohden (perustuu 220 pesukertaan) 

EU-asetuksen 1061/2010 mukaan. 

kWh/vuosi 

Vuosittainen vedenkulutus konetta kohden (perustuu 220 pesukertaan) 

EU-asetuksen 1061/2010 mukaan. 

litraa/vuosi 

 

On hyvin tärkeää, että tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään halutut ominaisuudet/vaatimukset 

(oikeanpuoleinen palsta taulukossa yllä). Myös toimittajalta vaadittavat tiedot tulee ilmoittaa 

selvästi. Lisäksi toimittajilta vaadittavat tiedot pitää vertailun mahdollistamiseksi olla kerätty 

standardisoidulla/yhtenäisellä tavalla. Arvioinnissa pitää tietysti myös verrata kooltaan ja 
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suorituskyvyltään samanarvoisia tuotteita, joten nämä ominaisuudet pitää myös määrittää 

tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

Työkalun parametrien määritelmät ja selitys  

Työkalu analysoi taloudellisen elinkaaren, ei ”kehdosta hautaan -elinkaarta”. Näin 
ollen työkalu huomioi vain ne kustannukset, jotka rasittavat hankintayksikköä. Muita, 
yhteiskuntaa rasittavia ympäristökustannuksia ei siis huomioida.  

Hankinnan ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi suosittelemme, että työkalua 
käytetään täydentämään esim. Motivan ympäristökriteerejä, vaikkapa osana 
tarvekartoitusta tai osana hankinnan kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteita. 

Käyttäjä voi itse täyttää taulukkoon laskentaa varten tarvittavat tiedot ja sisällyttää näihin kaikki 

ne kustannukset, joita muodostuu omistuksen aikana. Työkalussa on lisäohjeita, joista löytyy myös 

esimerkkejä. Alla on kuitenkin selitetty muutama työkalun tärkeimmistä parametreista: 

 

PERUSTIEDOT 

”Käyttöikä” (vuotta) ja ”lukumäärä” (kpl) ovat työkalun ainoat pakolliset tiedot, joihin 
pitää täyttää arvot laskelman perustietojen määrittämiseksi. Hankintayksikkö ilmoittaa nämä 

tiedot. 

Laskentakoroksi (tai diskonttauskoroksi) ilmoitetaan hankintayksikön sisäisesti käyttämä 
korko, joka siis voi vaihdella organisaatiosta riippuen. Monet kunnat käyttävät 4–5 prosentin 

laskentakorkoa. Laskentakoron avulla lasketaan tulevien kustannusten nykyarvo (katso otsikot 

”nykyarvo” ja ”herkkyysanalyysi” jäljempänä). 

Toimittaja ilmoittaa ostohinnan yksikköä kohden. Ostohintaan sisältyy toimituskulu 
tuotetta kohden laskettuna. 

ENERGIAKUSTANNUS 

Kaikkien toimittajien pitää määritellä energiankulutus samalla tavoin, muuten tuloksia ei voida 

verrata. 

• Astianpesukone: energiankulutus lasketaan vuosittaisena energiankulutuksena 

kilowattitunteina 280 pesukerran perusteella EU-asetuksen 1059/2010 mukaan. 

• Jääkaappi ja pakastin: energiankulutus lasketaan vuosittaisena energiankulutuksena 

kilowattitunteina EU-asetuksen 1060/2010 mukaan. 

• Pyykinpesukone: energiankulutus lasketaan vuosittaisena energiankulutuksena 

kilowattitunteina 220 pesukerran perusteella EU-asetuksen 1061/2010 mukaan. 

VESIKUSTANNUS 

Astianpesukone: vedenkulutus lasketaan vuosittaisena vedenkulutuksena kilowattitunteina 280 

pesukerran perusteella EU-asetuksen 1059/2010 mukaan. 
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Pyykinpesukone: vedenkulutus lasketaan vuosittaisena vedenkulutuksena kilowattitunteina 220 

pesukerran perusteella EU-asetuksen 1061/2010 mukaan. 

NYKYARVO 

Jotta voidaan verrata tulevia kustannuksia tämän päivän kustannuksiin, käytetään 

nykyarvomenetelmää, jonka avulla voidaan laskea nykyarvo investoinnin kaikille oletetuille 

maksusuorituksille. Tämä tehdään siksi, että rahan nykyarvo on eri kuin rahan arvo huomenna, 

koska varat voidaan sijoittaa tai ne voivat tuottaa muulla tavalla. Kaikki tulevat kustannukset 

lasketaan siis oston ajankohdan arvolle. Kuinka paljon tulevia kustannuksia arvioidaan alas, riippuu 

valitusta korkokannasta, jolla näin ollen voi olla suuri merkitys lopulliselle kokonaiskustannukselle. 

Organisaation sisäinen korkokanta määritellään taulukoissa laskentakoron kohdalle. Korkea 

sisäinen korkokanta vaikuttaa tuleviin käyttökustannuksiin ja antaa niille pienemmän painoarvon 

kokonaislaskelmassa. 

Esimerkki: Tehdään 1.000 euron talletus pankkitilille, jonka korko on 5 %. Summa on kahden vuoden 
kuluttua kasvanut 1.102 euroon. Nykyarvo on kuitenkin 1 000 euroa. 

 

HERKKYYSANALYYSI 

Korko on näin ollen epävarma tekijä LCC-laskelmassa. Laskelma muuttuu käytettävästä 
laskentakorosta riippuen. Korko vaihtelee jonkin verran eri toiminnoissa, ja organisaation tulee 
määrittää se. Tässä voidaan käyttää joko reaalikorkoa tai nimelliskorkoa.  Reaalikorko vastaa 
suunnilleen nimelliskorkoa, josta on vähennetty inflaatio. Jos laskelmaan halutaan ottaa mukaan 
inflaatio, voidaan käyttää nimelliskorkoa. Jotta saadaan käsitys siitä, miten laskentakorko 
vaikuttaa lopulliseen kustannukseen, LCC-työkaluun sisältyy herkkyysanalyysi. Se näyttää 
kustannuksen, ellei laskentakorkoa käytetä, eli siis jos laskentakorko on 0 prosenttia. 

Toinen epävarmuustekijä on energiakustannus, joka saattaa muuttua tulevaisuudessa. 
Hinnanmuutos, kuten sähkön hinnan nousu, voi vaikuttaa laskelman arvoon merkittävästi ja siksi 
työkalussa on herkkyysanalyysi myös tätä parametria varten. Herkkyysanalyysi näyttää, mikä 
vaikutus 20 prosentin nousulla sähkön hinnassa on kokonaiskustannukseen. Luku ei millään 
tavalla ole arvio tulevista todellisista sähkönhinnan muutoksista, vaan se osoittaa parametrin 
herkkyyden mahdollisille muutoksille. 

Vielä kolmas elinkaarilaskelmaan vaikuttava epävarmuustekijä on se, kuinka monta vuotta 
tuotetta aiotaan käyttää. Tämä voi olla taloudellinen elinkaari tai se aika, jonka tuote tulee 
olemaan nykyisessä kunnossaan. Hankintayksikön pitää määritellä tuotteen  käyttöaika. 
Käyttöaika on merkittävä tekijä, koska kokonaiskustannusten kannalta ostohinnan merkitys on 
sitä pienempi, mitä pidempään tuotetta aiotaan käyttää. 

 

 

Ota yhteyttä 

Jos sinulla on kysymyksiä tai näkemyksiä LCC:sta ja tästä työkalusta, ota yhteyttä Motivan 
hankintapalveluun: hankintapalvelu@motiva.fi tai puh. 0424 281 246. 

 

Alkuperäisen työkalun on laatinut Ruotsin valtion asiantuntijaorganisaatio Miljöstyrningsrådet. 
Suomenkielisen version on laatinut Motiva. 


