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Keskusteluaiheena

CLEANTECH ja julkiset hankinnat

•
•
•

Lyhyesti hankintamappitutkimushankkeesta
Mikä on cleantech –hankinta?
Edistävätkö julkiset hankinnat
Cleantech –yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia?
•

Kyselytutkimuksen alustavia tuloksia
Kuva: SYKE

Innovatiivisiin julkisiin cleantech –
hankintoihin johtavat prosessit ja
päätöksentukijärjestelmä
● Selventää Cleantech –käsitettä julkisissa hankinnoissa
● Löytää tuoteryhmät ja hankkeet, joihin cleantech
parhaiten soveltuu, sekä tätä tukevat hankintamallit
● Edistää julkisia cleantech -hankintoja käytännössä
● Tutkia, miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää
innovaatioita ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia
● Kannustaa elinkeinoelämän verkostoitumista ja
aktiivisuutta uusien innovatiivisten ratkaisujen
löytämiseksi
● Kehittää tiedonhallinnan ja päätöksenteon tueksi
HANKINTAmappi –portaali

Rahoittajat ja muita yhteistyökumppaneita

Cleantech julkisissa hankinnoissa

PERIAATE

KÄYTÄNTÖ

Tavoitteena 300
miljoonalla cleantech hankintoja vuodessa!

Cleantech –hankintoja tehdään
kyllä, haasteena on tunnistaa jo
tehdyt, sekä löytää potentiaali
innovatiivisille cleantech hankinnoille!

-> Mikä on cleantech –hankinta?
-> Miten mitataan tavoitetta?
-> Mistä löytyvät innovatiiviset cleantech -hankinnat?
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Cleantech –
määritelmiä ja tavoitteita
MERKITTÄVÄ
YMPÄRISTÖHYÖTY

(Tilastokeskus; Sitra, 2007: Cleantech
Finland – ympäristöstä liiketoimintaa)

Tuotteet,
palvelut,
prosessit ja
GPP
kriteerit
järjestelmät, jotka edistävät
luonnonvarojen kestävää
käyttöä sekä materiaali- ja
energiatehokkuutta ja
pienentävät haitallisia
ympäristövaikutuksia (VN,
2013)

Elinkaariajattelu
Kuuluu ’alansa
parhaimmistoon’ tuotteen
elinkaaren aikaisten
ympäristövaikutusten
kannalta. (Lovio, T&Y 4/2013)

New technology and
related business models
Teknologia
that offer
competitive
returns for investors and
customers while
providing solutions to
global challenges.
(Cleantech Group, 2014)

Cleantech
products and
Kaupallistettavuus
services must optimize
the use of natural
resources offering a
cleaner alternative to
traditional products and
services, being an
Innovatiivisuus
innovative
or novel
technology or
application and add
economic value (Stack
et al., 2007).

TYÖLLISYYS /
LIIKETOIMINTAMAHD.
Suomen tavoitteena
on tuplata cleantechliiketoiminta vuoteen
2020, mikä luo
Suomeen yli 40 000
uutta työpaikkaa.
(TEM, 2014)

VIENNIN
EDISTÄMINEN
Cleantech on
vientivetoista
liiketoimintaa –
suurimmalla osalla
cleantech -yrityksistä
yli puolet liikevaihdosta tulee
viennistä.
(Cleantech Finland,
Ympäristöliiketoiminta
Suomessa, 2013)

Innovatiivisten
ratkaisujen hankinnat
Markkinavuoropuhelu ja
luovat alueellisesti
kartoitus
Yritysten kvuusia (cl)markkinoiden
työpaikkoja
markkinoille pääsy.
ja kasvattavat
Cleantech -ala on
verotuloja sekä uudet
tärkeä Suomen
yritykset houkuttelevat
kilpailukyvylle;
kv-pääomaa. (VN,
tavoitteena olla
2013)
johtava ja paras
puhtaan teknologian
toimittaja
(Cleantech Finland)

Cleantech = liiketoimintaa, jolla pyritään
ratkaisemaan ympäristöongelmia

Tuotteet, tekniikat ja palvelut,
jotka tuotantoprosessissa tai
käytössä aiheuttavat
vaihtoehtojaan vähemmän
haittaa ympäristölle tai
kuluttavat vähemmän
luonnonvaroja.

TALOUDELLINEN
KANNATTAVUUS
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Vaihtoehdot
selvitetty
Markkinakartoitus

Tarjoaa referenssejä kvmarkkinoille
pääsyssä

Taloudellisesti
kannattava
(ROI)

Elinkaarikustannuslaskentaa
sovellettu

Perustuu
puhtaaseen
teknologiaan
tai ratkaisuun
Innovatiivinen
(uudenlainen)
toteutustapa tai
tekniikka

Tukee
kasvavaa
cl-toimialaa
Toimittajan
T&K
tukeminen

Cleantech –
näkökulmia
hankinnan
arviointiin

Merkittävästi
pienemmät
ympäristövaikutukset

Kuva: SYKE

Vaatimusmäärittely
tukee CLratkaisua

Hyödyntää
elinkaarilaskureita
(esim.
hiilijalanjälki)

Kestävyyskriteerit
mukana jo
suunnitteluvaiheessa
Elinkaarinäkökulma
huomioitu
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Viennin edistäminen
Työllistäminen
Ympäristövaikutukset
Tekniikka ja toteutus
Kustannustehokkuus
Vaihtoehtojen kartoitus

Cleantech julkisissa hankinnoissa
1. Merkittävä ympäristöhyöty verrattuna
vastaaviin tuotteisiin tai ratkaisuihin
markkinoilla
2. Taloudellisesti kannattava ratkaisu, joka
on kaupallistettavissa
3. Perustuu puhtaaseen teknologiaan
4. On uusi tai uudehko ratkaisu
(innovatiivisuus)
5. Tarjoaa markkinareferenssejä kotimaisille
toimijoille ja edistää vientiä

1. Merkittävä ympäristöhyöty
verrattuna vastaaviin tuotteisiin tai
ratkaisuihin markkinoilla
○ Tarkastelu elinkaarinäkökulmasta
○ Hyödyntää hiilijalanjälkilaskureita Esim.
ympäristömerkit ja standardit,
elinkaarikustannuslaskenta LCC
○ Edellyttää huolellista kartoitusta markkinoiden
mahdollisuuksista ja vuoropuhelua toimittajien
kanssa

2. Taloudellisesti kannattava
ratkaisu
○ Toteutettavissa kilpailukykyisellä hinnalla tai
rahoitusratkaisulla (esim. ESCO, leasing), tai pilottina
(esim. public-private partnership)
○ Kannattavuus lasketaan usein elinkaarenaikaisesti
○ Tuottaa taloudellista lisäarvoa liiketoiminnalle
○ (Kaupallistettavuus, jos kyseessä keksintö)

3. Perustuu puhtaaseen
teknologiaan

○ Hankintaan puhdasta teknologiaa tukeva ratkaisu,
esim. vihreää sähköä kun alkuperätodistukset
kunnossa
○ Hankitaan teknologia, esim. aurinkopaneelit, jolla
tuotetaan uusiutuvaa energiaa itse

4. Uusi tai uudehko ratkaisu

○ Cleantech on uudehko ratkaisu markkinoiden muuhun tarjontaan
verrattuna, esim. LED valaistus ei ole innovatiivinen ratkaisu
enää, mutta teknologialtaan silti uudehko verrattuna tämän
hetken muihin valaistusratkaisuihin
○ Toisinpäin: monet nykynormit täyttävät ratkaisut aikaansaavat
merkittäviä ympäristöhyötyjä, mutta eivät välttämättä ole enää
cleantechia jos alalla nousee nopeasti uusia ja innovatiivisia
ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä ymp.vaikutusten
lisävähennyksiä
○ Innovatiivinen ratkaisu voi olla kokonaan uudenlainen
tuotekonsepti tai tapa toimia, esim. etädiagnostiikka
terveyspalveluissa

5. Tarjoaa
kotimarkkinareferenssejä yrityksille
ja edistää vientiä
Parhaimmillaan julkinen cleantech -hankinta:
○ Tukee yrityksen t&k toimintaa
○ Toimii kotimarkkinareferenssinä kun yritys pyrkii kvmarkkinoille (cleantech –tuotteet usein suunnattu suoraan
vientiin ja yritys tavoittelee nopeaa kasvua)
○ Luo ja/tai ylläpitää työpaikkoja
○ Erityisesti taloudellisessa taantumassa julkiset hankinnat
voivat tukea yritysten edellytyksiä toimia huonon ajan yli
○ Hyödyntää alueellista osaamista ja edistää alueen
hyvinvointia ja kehitystä, tukee kasvavaa cleantech -toimialaa

Cleantech hankinnasta
innovatiiviseen cleantech hankintaan

MARKKINOIDEN
MAHDOLLISUUDET
Hankinnan
suunnittelussa
selvitetään, millaisia
cleantech vaihtoehtoja
on markkinoilla

VIHREÄT JA
CLEANTECH –
RATKAISUJA
TUKEVAT
HANKINNAT
Hankinnoissa
huomioidaan
ympäristönäköko
hdat ja hankinta
tukee cleantechteknologiaa
Esim. vihreä
sähkö (alkuperätodistukset)

CLEANTECH RATKAISUJEN
HANKINTA
Hankitaan
cleantech
teknologiaa
Uudehko
teknologia, esim.
LED ja
aurinkosähköpaneelit

INNOVATIIVINE
N CLEANTECH HANKINTA
Hankitaan
cleantechiin
perustuva tuote +
palveluratkaisu
Älykkäät
järjestelmät,
esim. kuljetukset
ja logistiikan
optimointi

UUSI
CLEANTECH
TUOTE/PALVELUKONSEPTI
Otetaan käyttöön
uudenlainen tapa
toimia, joka
merkittävästi
edistää
ympäristötehokkuutta
Esim. alueellisen
uusiutuvan
energian
hyödyntäminen
ESCO –rahoitus,
energiatehokkuus
-toimet
Yhteishankinnat

Markkinavuoropuhelu painottuu:
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Cleantech –osa-alueet

”CLEANTECH EI OLE SEKTORI, VAAN PUHTAAT TUOTTEET, PALVELUT,
PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT LÄPÄISEVÄT USEITA PERINTEISIÄ
SEKTOREITA.”
(Vanhanen et al., 2012)

Rakentaminen

Energiasektori

Liikkuminen

Jätehuolto

(VN 13.6.2013)

Vanhanen, J., Pathan, A. & Pokela, P., Cleantechin strategisen ohjelman indikaattorit. Loppuraportti 8.6.2012
VN, 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (Cleantechratkaisut) esistämisestä julkisissa hankinnoissa

Muut?

Cleantech –osa-alueet
Rakentaminen

•

•

•
•

Passiivi- tai
lähes nollaenergiatalo
uudisrak.
Energiatehokkuusratkaisut,
korjausrak.
Materiaalitehokkaat
ratkaisut
Ekotehokkaat
kaupunkiekosysteemit

Energiasektori

•
•
•
•

Energiaa
käyttävät
laitteet
Valaistus
Sähkön
hankinta
Uusiutuvan
energian
paikallinen
tuotanto

Liikkuminen

•
•
•

•

Vähäpäästöinen
kalusto
Vaihtoehtoine
n polttoaine
Vaihtoehtoiset
liikkumismuodot ja
niitä tukevat
järjestelmät
Liikenteen
ohjausjärjestelmät

Jätehuolto

•

•

Jätelaitosten
keräys-,
kuljetus-,
käsittely- ja
hyödyntämisjärjestelmät
Älykkäät
ohjausjärjestelmät

Muut

•
•

•
•
•

Vesihuolto
Infra
(maantiet,
vesiväylät ja
raideliikenne
Maarakentaminen
Ruoka
Palvelut

Esimerkkejä Cleantech –näkökulmista hankinnoissa
Cleantech –ratkaisua tukeva
kriteerien määrittely

•

Laatuvaatimuksilla ohjataan tiettyyn tekniikkaan, mutta ei
välttämättä vaadita ko tekniikkaa suoraan (esim. valaistuksessa
kilpailutetaan valotehoa -> LED)

Saavutetaan merkittävä
ympäristöhyöty

•
•

Asetetaan energiatehokkuustavoitteita, esim. 30 % säästö
energiankulutuksessa
Tavoitteita myös materiaalitehokkuudelle + mittaaminen

Joustava rahoitusratkaisu

•
•
•

Leasing-rahoitus
ESCO-rahoitus
Vähentää investoinnin hankintakustannusta

Elinkaarimalli hankinnan
perustana

•
•
•

Sitouttaa toimittajan laatuun
Vähentää hankkijan kokemaa riskiä
Energian säästöön kannustava hankintamalli

Elinkaariajattelu ja sitä
tukevat laskurit

•
•

Laskentakaavat ja CO2 –päästökerroin annettu
Tarjoajat määrittävät itse sähkön- ja lämmönsäästön

Perusteellinen
markkinakartoitus ja
tarvemääritys

•
•

Teknisten mahdollisuuksien selvittäminen
Loppukäyttäjien preferenssien selvittäminen

Ympäristönäkökohdat osana
hankesuunnittelua

•

Ekologisen kestävyyden kriteerit vahvasti mukaan jo
hankesuunnittelussa ja hankkeen tavoitteissa
Selvitetty parhaat käytännöt sekä kotimaasta että ulkomailta

•
Innovatiivisuutta ja
cleantech- ratkaisuja tukevat
kriteerit

•
•

Asetetaan kilpailullisia tavoitteita, mutta ei määritellä tarkkaan,
miten pitää toteuttaa
Kannustetaan etsimään omia näkemyksiä ekotehokkuudelle

Onnistuneiden hankintojen
taustalla
(hankkijan näkökulma)
● Valmisteluvaiheen huolellinen perehtyminen markkinoilla
oleviin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin
● Rahoitustukimahdollisuudet
● (Neuvottelu)menettelyyn käytetty pitkä aika
● Kokemukset muiden aiemmin tekemistä hankinnoista
● Hankkijan oma motivaatio ja omistautuminen asialle
● Asiantuntijuus hankkeen valmisteluvaiheessa
● Oman tarpeen huolellinen selvittäminen
● Asiantunteva toimittajat, jotka olivat sitoutuneet yhteisiin
tavoitteisiin
● Alueellinen osaaminen
● Toimittajan asiantuntemus ja verkostot
● Huolellisesti laaditut tarjousasiakirjat
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Entä yritysten
näkökulmasta?
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Kyselytutkimus: Edistävätkö julkiset
hankinnat yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia?
● Kysely lokakuussa, vasta
alustavia tuloksia
● Lähetetty n. 150 kyselyä,
vastauksia 30 kpl
● Eri kokoisia yrityksiä, eri
kansainvälistymisasteella
olevia yrityksiä
● Ympäristöfoorumi, Cleantech
Finland, muut
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Kyselytutkimuksen perusteella:
● 80 % vastaajista start-up tai pk –yrityksiä
● Lähes kaikki vastaajista toimivat tällä hetkellä pääosin
kotimaan markkinoilla, mutta tähtäävät kansainvälisille
markkinoille
● Osalla tuote suunnattu kv-markkinoille ja tähtää näin ollen
nopeaan kasvuun
● Tarjouskilpailuihin osallistuminen nähtiin hyödyllisenä myös,
vaikka kilpailua ei olisi voitettukaan
● Yli puolet vastaajista pitää julkisia hankintoja erittäin tai
melko tärkeänä omalle liiketoiminnalleen, kannattavuuden
ja kasvun näkökulmasta
● 60 % vastaajista pyrkii aktiivisesti etsimään
vuoropuhelumahdollisuuksia ja viestimään tuotteistaan
julkisille hankkijoille
21

Mitä hyötyä julkisista cleantech –
tarjouskilpailuista on yrityksille?
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antanut kokemusta julkisen sektorin toimintatavoista
Parantanut liikevaihtoa
Tukenut tuotekehitystä
Opettanut uusia käytäntöjä ja toimintatapoja (esim.
allianssit yms.)
Lisännyt tunnettuutta alueellisesti ja kotimaassa
Tuonut referenssejä kv-markkinoille
Mahdollistanut uusien verkostojen ja
yhteistyökumppanien löytymisen
Johtanut uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin
Tuonut uusia asiakkaita kotimaassa tai kv-markkinoilla
Mahdollistanut tarjouskilpailussa menestymisen ja/tai
osaamisen hyödyntämisen muissa tarjouskilpailuissa
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Miten yritysten välinen yhteistyö
(yhdessä tarjoaminen) koetaan?
Kyselytutkimuksesta poimittua:
● Kiinnostusta löytyy
● Riskisyys, kuka kantaa riskin?
● Keskinäinen kilpailu vaikeuttaa yhteistyötä
● Yhteistyö toimii hyvin arvoketjun peräkkäisillä
toimijoilla, mutta jos toimet päällekkäisiä, niin
kilpailu hankaloittaa yhteistyötä
● Yksityisellä sektorilla on enemmän
yhteistyöhalukkuutta kuin julkisella
● Kilpailuviranomaisen suhtautuminen kilpailijoiden
väliseen yhteistyöhön mietityttää
● Ideat voidaan varastaa, mutta hyöty jää saamatta
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Erilaisia keinoja hankkijoiden ja
toimittajien vuoropuhelulle?
● Toimittaja on aktiivinen ja markkinoi tuotteitaan julkisten
hankkijoiden suuntaan
● Osallistutaan tilaisuuksiin, esim. hankkijan tai muun tahon,
esim. Motiva, järjestämiin tilaisuuksiin
● Portaalit
○ www-sivustot/listat
○ Hollannin portaali?
● Muut tavat?
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