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Esipuhe
 

Käsillä oleva kiertotaloushankintojen käsikirja on  

tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa 

työskenteleville: hankintoja tekeville, hankinta- 

asiantuntijoille ja eri alojen asiantuntijoille. Sitä  

voidaan hyödyntää strategisen ja operatiivisen  

hankintatoimen suunnittelussa. Lisäksi se tarjoaa 

perustietoa kiertotalouhankinnoista myös kilpai- 

lutuksiin osallistuville yrityksille. 

 Käsikirjan tarkoituksena on antaa yleiskuva  

julkisista kiertotaloushankinnoista: Mitä ne ovat, 

miksi ne ovat tärkeitä, ja miten kiertotalous voi 

toteutua hankintojen kautta. Tietopakettiin on 

koottu kiertotaloushankintojen yleisperiaatteita ja 

johtopäätöksiä aiemmista tutkimuksista ja täyden-

netty Circwaste-hankkeessa vuonna 2021 tehdyn 

haastattelututkimuksen ‘Kiertotalous kuntien  

julkisissa hankinnoissa’ esimerkeillä.  
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Taustaa

Kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistäminen 

on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojen 

käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. On ennustettu, että maailman-

laajuisesti materiaalien käyttö kasvaa 2 – 4 

–kertaiseksi vuoteen 2100 mennessä (Material 

Economics, 2018) . Materiaalivirtojen kierron 

lisäämiselle on olemassa suuret mahdollisuudet, 

koska maailman talouden on arvioitu olevan 

vain 9-prosenttisesti kiertoihin perustuva (de 

Wit ym. 2018).  Tämän potentiaalin hyödyntämi-

nen edellyttää toimenpiteitä kaikilla sektoreilla.

Poliittinen tahtotila kiertotaloushankintojen 

edistämiseksi on vahva. Julkisen sektorin toi-

miminen esimerkkinä ja julkisten hankintojen 

mahdollisuudet on tunnistettu laajasti eri poli-

tiikkaohjelmissa sekä Euroopan unionin (EU) 

että kansallisella tasolla. Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelma (Green Deal) luo raamit 

kiertotalouden periaatteiden toteuttamiselle. 

Sen puitteissa asetetaan tarve ja tavoitteet 

myrkyttömän ympäristön luomiselle (Euroopan 

komissio 2019). Kiertotalouden mahdollisuuksia 

on tunnistettu EU:n kiertotalouden toiminta-

suunnitelmassa, joka pyrkii saavuttamaan puh-

taamman ja kilpailukykyisemmän toimintaym-

päristön talouden eri toimijoiden ja kansalaisten 

yhteistyönä, korostaen myös julkisten hankki-

joiden roolia (Euroopan komissio 2020). EU:n 

kiertotalouspaketti korostaa pitkäikäisempiä 

tuotteita, parempaa tuotesuunnittelua, pienem-

pää ympäristökuormaa ja kestäviä tekstiilejä 

(Valtioneuvosto 2022).

Suomessa kiertotalouteen siirtyminen on otettu 

keskeiseksi tavoitteeksi Marinin hallitusoh-

jelmassa (2019–2023). Vuoden 2020 aikana 

Suomessa valmistetiin kiertotalouden strategi-

nen ohjelma, jossa esitetään tavoitteet ja keinot, 

joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talou-

den uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Sen 

mukaisesti kestävät tuotteet ja palvelut ovat 

talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäi-

vää, kulutusvalinnat ovat tulevaisuuskestäviä 

ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa, 

luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaa-

lit pysyvät kierrossa pidempään ja turvallisesti 

(Kiertotalouden strateginen ohjelma, 2020). 

Nämä koskettavat keskeisesti myös julkisia 

hankintoja. Myös Sitran kansallisessa kiertota-

louden tiekartassa julkiset hankinnat nähdään 

tärkeänä keinona toteuttaa kiertotalouden 

tavoitteita. Hallitus on panostanut julkisten 

hankintojen kestävyyden ja innovoinnin edistä-

miseen, mistä kertoo muun muassa kestävien 

ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkos-

tomaisen osaamiskeskuksen KEINOn perusta-

minen vuonna 2018. Kiertotaloushankintoja 

voidaan edistää myös osana kansallisen hankin-

tastrategian (Hankinta-Suomen) toimeenpanoa, 

jossa kiertotalous on yhtenä julkisten hankinto-

jen ekologisuuden tavoitteena. 

 

 
Julkiset  

kiertotaloushankinnat 
vauhdittavat vihreää 

siirtymää. 
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Suomessa julkisten organisaatioiden tekemien 

hankintojen aiheuttama raaka-ainekäyttö 

vuonna 2015 oli 19,5 Mt ja investointien 25,7 Mt. 

Valtion osuus hankintojen kulutusperäisestä 

raaka-ainekäytöstä oli kolmasosa ja kuntien 

ja kuntayhtymien yhteenlaskettu osuus kaksi 

kolmasosaa. Valtion palveluhankintojen suuri 

raaka-ainekäyttö johtuu maa- ja vesirakenteiden 

korjaus- ja kunnossapitopalveluiden korkeasta 

raaka-aineintensiivisyydestä. Investoinneissa 

tilanne oli päinvastainen kuin hankinnoissa, eli 

intensiteetti oli suurempi kunnissa ja kunta- 

yhtymissä kuin valtiolla. Investointien raaka- 

ainekäytön intensiteetti oli siis noin kolminker-

tainen hankintoihin nähden, mikä johtuu raken-

tamisen suuresta osuudesta investoinneissa. 

(Nissinen & Savolainen, 2019).

Osa suomalaisista kunnista on lähtenyt voimak-

kaasti edistämään kiertotaloutta ja kestävyyttä. 

Finnish Sustainable Communities eli Fisu-ver-

koston kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen 

saavuttaa hiilineutraaliuden, jätteettömyyden ja 

globaalisti kestävän kulutustason vuoteen 2050 

mennessä. Circwaste-hankkeen kymmenen 

edelläkävijäkuntaa puolestaan ovat sitoutuneet 
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kiertotalouden konkreettiseen ja kunnianhi-

moiseen edistämiseen. Circwasten edelläkävijä-

kunnille tehdyn haastattelututkimuksen (2021) 

perusteella kiertotalous otetaan huomioon 

kuntien julkisiin hankintoihin liittyvissä strate-

gioissa ja tavoitteissa osana kestävän kehityksen 

kokonaisuutta. Monet tavoitteet ja hankintalin-

jaukset tukevat kiertotalouden periaatteiden ja 

tavoitteiden toteutumista. 

Julkisilla hankinnoilla on tärkeä merkitys myös 

alueellisissa ohjelmissa ja tiekartoissa. Esimer-

kiksi Circwaste-hankkeessa on laadittu kiertota-

louden tiekartat neljälle alueelle Suomessa: Lou-

nais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan 

ja Pohjois-Karjalaan. Alueiden kiertotalouden 

tiekartta on ohjelma, jossa määritellään alueelli-

set kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset 

toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tiekartta-

työssä lähtökohtana on alueellisten vahvuuksien 

ja erityispiirteiden tunnistaminen.

Julkiset hankinnat  
on keino toteuttaa  
strategioissa ja tie- 

kartoissa tunnistettuja  
kiertotaloustavoitteita.

7
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Miksi kierto- 
taloushankintoja  
tarvitaan?

8
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Kiertotaloushankinnoilla tarkoitetaan jul-

kisten hankintojen mahdollisuuksia edistää 

kestävää luonnonvarojen käyttöä. Samalla 

voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristö- 

ja taloudellisia hyötyjä, jotka syntyvät mm. 

tuotteiden pidemmästä elinkaaresta, mata-

lammista elinkaarikustannuksista, käytön 

intensiteetin parantamisesta, pienemmistä 

kierrätysmaksuista sekä vähäisemmästä 

materiaalitarpeesta ja neitseellisen materiaa-

lin määrästä sekä alhaisimmista kuljetuskus-

tannuksista. Kiertotalousratkaisujen kehit-

tämisellä ja käyttöönotolla nähdään olevan 

myös positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Kiertotalouden ydinajatus:
Raaka-aineet ja tuotteet 

kiertävät taloudessa mah-
dollisimman pitkään niin, 

että niiden arvo säilyy.

Ostaja on avainasemassa kiertotalousratkaisujen edistäjänä

• Mahdollisuus vaikuttaa on suuri. Suomessa julkisten hankintojen vuotuinen 

kokonaisvolyymi on 47 miljardia euroa (Merisalo ym. 2021).

• Kiertotalouden toimintamallien kehittämiseen tarvitaan uudenlaisia  

kumppanuuksia. Julkinen sektori voi edesauttaa niiden muodostumista  

hankintojen kautta ja tarjota yrityksille testialustoja kiertotalousratkaisujen 

kehittämiselle. (Sitran kiertotaloustiekartta, 2019).

• Hankintojen avulla voidaan konkretisoida aluekohtaisia toimenpide- 

suunnitelmia. Kunnissa voidaan esimerkiksi edistää kestävämpää  

materiaalien kiertoa maankäyttöön, rakentamiseen ja jätehuoltoon  

liittyvillä päätöksillä. (Karppinen & Pirhonen, 2021).

• Julkinen hankkija voi vaikuttaa ostamalla vähemmän, mutta laadukkaampaa, 

pitkäikäisempää ja huolehtimalla oikeanlaisesta kierrättämisestä. 
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Mitä kierto- 
taloushankinnat  
ovat?

10
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Kiertotaloushankinnat tukevat 

talousjärjestelmän muutosta  

lineaarisesta kohti kiertotaloutta:

• Kiertotaloushankinnoissa huo-

mioidaan rajallisten luonnon- 

varojen kestävä käyttö. 

• Hankinnan hyvällä suunnittelulla 

ja toteutuksella varmistetaan 

tuotteen tai ratkaisun pitkä  

elinkaari sekä parannetaan  

käytön intensiteettiä eli  

vältetään vajaakäyttöä. 

• Materiaalivalinnoilla ja  

-vaatimuksilla edistetään kierrä-

tettävyyttä ja uusiokäyttöä. 

• Hankinnassa varmistetaan  

käytettävien materiaalien  

haitattomuus. 

• Hankintaan sisältyy tieto siitä, 

miten tuotteen sisältämiä  

materiaaleja voidaan elinkaaren 

aikana ylläpitää, hyödyntää ja 

lopuksi käyttää uudelleen.  

• Kiertotaloushankinnoilla  

edistetään kiertotalouden 

mukaista liiketoimintaa ja  

luodaan kiertotalouden liike- 

toimintaekosysteemejä eli  

toimijoiden verkostoja.                     

Kiertotaloushankintojen tavoitteet

Kiertotaloushankinnat vastaavat 
kiertotalouden tavoitteisiin, 
joista merkittävimpiä ovat:

Materiaalien arvon säilyttäminen ja 

kulutuksen vähentäminen. Kierto- 

talouden ensisijaisena tavoitteena on 

vähentää luonnonvarojen kulutusta ja 

säilyttää jo hyödynnetyt raaka-aineet 

mahdollisimman pitkään talouden 

kierrossa. Esimerkiksi kunnan omista-

mat resurssit, kuten tavarat tai laitteet 

pyritään pitämään maksimaalisessa käy-

tössä, jolloin tavaroita käyttää useampi 

ja tarpeettomat myydään eteenpäin 

uuteen käyttöön. Edellytyksenä on usein 

resurssien eli tavaroiden huoltaminen ja 

korjaaminen, tai resurssien jakaminen.
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Materiaalien ja aineiden kierto. Tehokas kier-

rätys nousee tavoitteeksi silloin, kun materi-

aali saavuttaa primäärisen elinkaarensa pään, 

eikä ole enää hyödynnettävissä alkuperäisessä 

muodossa tai käyttötarkoituksessa. Tehokkaan 

kierrätyksen pyrkimys on, että jätettä syntyy 

mahdollisimman vähän. Jätehuollossa pyritään 

saamaan materiaalit talteen ja tuottamaan niistä 

uudelleen korkeamman jalostusasteen raaka- 

aineita polton sijaan.

Turvallinen kiertotalous, kiertojen haitatto-

muus. Kiertotalous on mahdollista silloin, kun 

haitalliset aineet tunnetaan ja hallitaan kaikissa 

materiaalien keräykseen, käsittelyyn ja kierrä-

tykseen sekä uusiokäyttöön liittyvissä toimissa. 

Jäteperäisten materiaalien kemikaalisisältö on 

huomioitava uusien tuotteiden valmistuksessa 

ja uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Uusien liiketoimintamallien luominen ja levit-

täminen. Kiertotalous perustuu uusien liiketoi-

mintamallien syntymiseen. Palvelut lisääntyvät, 

mikä mahdollistaa resurssin omistajuudesta 

luopumisen osittain tai kokonaan, ja tilaaja 

maksaa käytöstä ja suoritteista. Myös erilaiset 

korjauspalvelut, joilla pidennetään tuotteiden 

elinikää, lisääntyvät. Erilaiset jakamisalustat 

mahdollistavat käytön intensiteetin vahvistami-

sen, yhteiskäytön ja tavaroiden edelleen myy-

misen. Uudenlaiset kierrätettäviä ja biohajoavia 

materiaaleja sisältävät tuotteet lisääntyvät.  

 Kiertotaloushankinnat edistävät kiertotalouden tavoitteita.
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Erilaisia tapoja 
tehdä kierto- 
taloushankintoja

Kiertotaloushankintoja voidaan edistää 

monella tavalla, eikä niille ole olemassa yhtä 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Usein 

puhutaan kiertotaloutta edistävistä hankin-

noista, jolloin hankinta ainakin joiltain osin 

edistää kiertotaloutta ja siihen perustuvia 

uusia liiketoimintoja. Varsinaisesti kierto- 

taloushankinnoista puhutaan kuitenkin 

vasta silloin, kun hankinta muuttaa tilaajan ja 

käyttäjien ajattelu- ja toimintatapaa laajem-

min ja kiertotalous on keskeinen osa hankin-

nan kohteen määrittelyä. 

Kiertotaloutta voidaan toteuttaa tavara-

hankinnoissa, palvelujen hankinnoissa sekä 

laajempien systeemien tasolla. Seuraavilla 

sivuilla on esitetty neljä lähestymistapaa 

kiertotaloushankintojen hahmottamiseen. 

Käytännössä kiertotaloushankinnat usein 

yhdistävät elementtejä näistä eri lähesty-

mistavoista sekä tavaroiden, palveluiden ja 

järjestelmien tasoista. Kiertotaloustuottei-

den ja -ratkaisujen kehittäminen, sekä kier-

totalouden huomioiminen prosesseissa voi 

myös edellyttää järjestelmätason muutoksia 

taustalle. Esimerkiksi rakentamisen mate-

riaalitehokkaat purkuprosessit tai kalustei-

den ja laitteiden kierto edellyttävät sellaisia 

markkinatoimijoita, joille tämän palvelun 

tuottaminen on ydintoimintaa.

Neljä lähestymistapaa kiertotalous- 

hankintoihin

Laadukkaampien ja kestävämpien 
tuotteiden ja palveluiden  

hankinta kiertotaloutta tukevilla 
hankintakriteereillä

Innovatiivisten  
kiertotaloustuotteiden tai  

-palveluiden hankinta

Tuote-palvelujärjestelmän  
hankinta tavaran sijaan

Kiertotalousekosysteemin  
tai toimijoiden verkoston  

muodostaminen
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Laadukkaampia ja  
kestävämpiä tuotteita  
kiertotalouskriteereillä

Ensimmäinen askel kohti kiertotaloushankintoja on 

sisällyttää kilpailutukseen kiertotaloutta edistäviä 

hankintakriteerejä, tavoitteita ja vaatimuksia, jotka 

voivat kohdistua esimerkiksi käyttöiän pidentämi-

seen, kuten huollettavuuteen, takuuaikaan, varaosien 

saatavuuteen tai korjattavuuteen. Kriteerit voivat 

kohdistua myös esimerkiksi kierrätysvaatimuksiin tai 

uusiomateriaalin käyttöön tai hankittavan kohteen 

materiaali- ja/tai kemikaalisisältöön. Kiertotaloutta 

edistävät hankintakriteerit ovat usein osa kestävien 

hankintojen kriteeristöjä (esim. EU GPP kriteerit). 

Myös ympäristömerkkien vaatimukset sisältävät 

monia kiertotaloutta edistäviä kriteerejä. 

Hankintaesimerkkejä: kierrätyspaperi, kierrätysma-

teriaalista valmistetut pakkaukset, kierrätettävissä 

olevat tuotteet, uusiomateriaalia sisältävät tuotteet

Circwaste- 
edelläkävijäesimerkki

Turun huonekalu- 

hankinnoissa käytetään 

haitallisten aineiden kemi-

kaalikriteerejä, jotka liittyvät 

esimerkiksi haihtuviin orgaa-

nisiin yhdisteisiin, puu- ja 

metalliosien pinnoittamiseen, 

muovien kierrätysmerkintöi-

hin, PVC-muovin kieltämiseen 

sekä liimoihin. Käytännössä 

hankinnoissa hyödynnetään 

Kemikaaliviisaat hankinnat 

-opasta. Kriteerien käyttö 

mahdollistaa tuotteiden 

turvallisen jatkokäytön, koska 

terveellisyys ja turvallisuus on 

huomioitu jo suunnittelussa. 

https://issuu.com/turunviestinta/docs/kemikaaliviisaan_hankkijan_opas
https://issuu.com/turunviestinta/docs/kemikaaliviisaan_hankkijan_opas
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Uudet kiertotaloustuotteet 
ja -ratkaisut

Innovatiiviset kiertotaloushankinnat mahdollistavat  

uusien tuotteiden käyttöönoton ja leviämisen. 

Markkinoilla on jo olemassa kiertotalouden mukai-

sia tuotteita, joille julkiset hankinnat voivat tarjota 

referenssipohjan, tai innovatiivisten hankintojen 

kautta tällaisia voidaan kehittää ja skaalata. 

Esimerkkihankintoja: Kierrätysmateriaalista  

valmistetut tekstiilit, kierrätysmateriaalista  

valmistetut rakennustuotteet. 

Turussa asfalttiurakoissa on lisätty  

recycling-päällysteiden käyttöä ja  

kierrätysasfalttia on käytetty massan joukossa 

erityisesti asuntokatujen ja kevyen liikenteen 

väylien päällystämisessä. Kierrätysasfaltit 

sisältävät vanhaa purkuasfalttia niin paljon 

kuin valmistustekniikka antaa laadun kärsi- 

mättä myöden. Purkuasfaltin uusiokäyttö 

vähentää merkitsevästi uuden öljytuotteen käyt- 

töä materiaalissa ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Kaikissa urakoissa, joissa asfalttipäällystystä 

on paljon, tullaan käyttämään matalalämpöas-

faltteja. Matalalämpöasfaltti on päällystämis-

menetelmä, joka vähentää energiankulutusta 

ja päästöjä, koska asfaltit lämmitetään alem-

paan työstettävyyslämpötilaan kuin normaalit 

asfalttilaadut. 

Circwaste-edelläkävijäesimerkkejä

Kuopion Savilahden alueella  

infrarakentamisessa tutkitaan ja 

kokeillaan uusiomateriaalin, kuten 

betonimurskeen ja arina- ja lento- 

tuhkan käyttöä esimerkiksi jalan-

kulku- ja pyöräilyväylän rakenteissa. 

Lappeenrannassa on kokeiltu 

rakentamista keinotekoisesta 

kivimateriaalista, jossa on hyödyn-

netty teollisuuden jätteitä. Meluval-

lin materiaalista, geopolymeerikom-

posiista, voidaan valmistaa betonin 

kaltaista keinokiveä. Ainesosat 

tulevat eteläkarjalaisen metsä- ja  

kaivosteollisuuden sivuvirroista, 

jotka muuten jäisivät hyödyntämättä. 

https://www.turku.fi/uutinen/2017-05-18_turku-lisaa-kierratysasfalttien-ja-matalalampoasfalttien-kayttoa
https://www.turku.fi/uutinen/2017-05-18_turku-lisaa-kierratysasfalttien-ja-matalalampoasfalttien-kayttoa
https://savilahti.com/
https://yle.fi/uutiset/3-11739852
https://yle.fi/uutiset/3-11739852
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Tuote-palvelukonseptit

Tuote-palvelukokonaisuudet perustuvat tavaroiden 

omistamisen vähentämiseen ja käytön intensitee-

tin parantamiseen. Niiden taustalla on hankinnan 

kohteen ja hankkijan ajattelumallin muuttuminen. 

Omistajuuden sijaan voidaan maksaa palveluista  

ja suoritteista, eli hankkia tuotteiden sijaan  

palveluja tai tuote-palvelukonsepteja. Tällöin kyse 

on tuotteen käyttöasteen kasvattamisesta esimer-

kiksi yhteiskäytön myötä, mikä vähentää omista-

misen tarvetta. Myös erilaisten elinkaaripalvelujen 

ja leasing- eli vuokrauspalvelun käyttö tuotteiden 

rinnalla mahdollistaa sen, että kaikkea ei tarvitse 

omistaa, huoltaa ja loppusijoittaa itse. Kierto- 

talous toteutuu olettaen, että palvelun toimittaja  

on sitoutunut tuotteen loppukäyttöön kierto- 

talouden mukaisesti. 

Esimerkkihankintoja: Yhteiskäyttöautot,  

huonekalujen uusiokäyttö- ja takaisinotto- 

järjestelmä, vuokratekstiilit

Circwaste- 
edelläkävijäesimerkkejä

Tekstiilien vuokraus on 

arkipäivää monissa kaupun-

geissa. Esimerkiksi Jyväskylän 

kaupungilla on vuokratekstiili-

sopimus Sakupen kanssa, jonka 

tekstiileistä peräti 80 % on kier-

rätettäviä. Kaupungin nykyinen 

työvaatekanta on mikrokuitua, 

jonka purettavuutta ja kierrätet-

tävyyttä kehitetään. Ideaalitilan-

teessa se kestää kierrossa useita 

kierroksia ennen päätymistään 

uudeksi lopputuotteeksi, esi-

merkiksi puutarhakalusteiden 

materiaaliksi. Muita esimerkkejä 

ovat sairaala Novan tekstiilit, 

joissa on käytetty kierrätys-

materiaalia, mm. kierrätettyjä 

PET-pulloja. Jyväskylässä on 

käytössä myös käsipyyhe- ja 

vaihtomattopalvelu. 

Turussa on mahdollisuus 

vuokrata kalusteita osta-

misen sijaan. Lisäksi kaupunki 

vuokraa tapahtumakäyttöön 

esimerkiksi mökkejä ja liikunta-

välineitä.

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/kiertotalous/kuntien-kiertotaloustarpit/turku
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/kiertotalous/kuntien-kiertotaloustarpit/turku
https://www.turku.fi/vuokrattava-kalusto
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Hankintojen  
kiertotalousekosysteemit

Laajimmillaan kiertotaloushankinnat voivat 

edistää systeemitason muutosta kohti vähähii-

listä kiertotaloutta. Tällaiset kiertotalouden  

hankinnat, investoinnit ja ekosysteemit syntyvät 

eri toimijoiden verkostosta ja niissä hyödyn-

netään materiaalivirtoja eri toimijoiden välillä. 

Järjestelmätason muutokseen johtava hankinta 

tai investointi vaatii taustalle usein pitkän suun-

nittelu- ja kehitystyön sekä paikallisia kokei-

luja. Tällaiset ns. ekosysteemitason ratkaisut ja 

toteutukset saattavat edellyttää myös alue-/

kuntatason päätöksiä, kuten asemakaavamuu-

toksia. Lisäksi tarvitaan ymmärrys koko toimi-

jakentästä ja kiertotaloutta tukevista toimista, 

joita tarvitaan itse hankinnan toteutumiseen. 

Esimerkkejä: alueellisesti tuotettua biokaasua 

käyttävä paikallisliikenne, teollisuuden sivu- 

virtojen hyödyntäminen väylärakentamisessa, 

työmaalla syntyvien maamassojen  

hyödyntäminen infrarakentamisessa

Circwaste- 
edelläkävijäesimerkki

Porvoon Kilpilahden teollisuus-

alueen urakkahankinnan tavoit-

teena oli toteuttaa kaava-alue ja 

urakointi kiertotalouden periaattei-

den mukaisesti. Vaatimukset poik-

kesivat perinteisestä urakkahankin-

nasta merkittävästi. Hankinnassa 

hyödynnettiin kiertotaloutta laajasti 

koskien erilaisia maa-aineksia ja 

alueelta saatavia materiaalimassoja. 

Alueella oli paljon mahdollisuuksia 

hyödyntää uusiomateriaaleja, koska 

siellä on sekä vanhaa rakennettua 

aluetta että rakentamatonta aluetta. 

Esimerkiksi vanha kantava tienpohja 

voitiin hyödyntää uuden tien raken-

tamisessa. Samoin kalliomateriaali 

ja metsähumusmaa voitiin käyttää 

uudelleen. 

Lisäksi työmaatoiminnoilta edelly-

tettiin energiatehokkuutta. Urakka-

hankinnan laskennallinen arvo, jos 

olisi käytetty neitseellistä materiaa-

lia, oli 11.4 miljoonaa euroa. Kierto-

talousratkaisujen myötä voittanut 

tarjous oli arvoltaan 5.7 miljoonaa 

euroa. 

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kiertotalous-urakkahankinnassa-kadut-vesihuoltoverkosto-ja-viheralueet-case
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kiertotalous-urakkahankinnassa-kadut-vesihuoltoverkosto-ja-viheralueet-case
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/kiertotalous-urakkahankinnassa-kadut-vesihuoltoverkosto-ja-viheralueet-case


18

Miten kierto- 
taloushankinnat 
toteutuvat eri 
toimialoilla?
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Julkisten hankintojen kiertotalousmahdolli-

suuksia voidaan arvioida niiden tarvitseman  

raaka-aineiden käytön perusteella. Tarkkaa 

kuvaa siitä, miten eri raaka-aineet kulkevat  

julkisten hankintojen kautta ei toistaiseksi  

ole, mutta julkisissa hankinnoissa käytetyn 

raaka-aineiden kokonaismäärän (Nissinen & 

Savolainen 2019) perusteella saadaan suuntaa 

antava kuva, missä hankintakategorioissa  

raaka-aineita liikkuu eniten, ja missä syntyi- 

sivät siten suurimman vaikutukset luonnon- 

varojen käytön vähentämiseksi tai muuttami-

seksi kestävälle pohjalle. Isoja volyymeja  

liikkuu luonnollisesti talonrakentamisessa ja  

infrarakentamisessa, jolloin ne ovat vaikutta-

vuuden kannalta keskeisiä toimialoja. Myös 

liikenne ja sen järjestäminen liikuttavat suuria 

materiaali- ja raaka-ainemassoja. Lisäksi monien  

tuotteiden ja palveluiden käyttö voi olla raaka- 

aineintensiivistä. 

Kiertotaloushankintoihin liittyy monia mah- 

dollisuuksia. Osassa tuoteryhmiä ne ovat jo  

arkipäivää, kuten kierrätyspaperin hankinta,  

kun taas toisaalla otetaan ensiaskeleita pilotti-

hankintojen kautta. Kiertotalouden toteuttami-

seen hankintojen kautta liittyy kuitenkin vielä 

paljon myös hyödyntämätöntä potentiaalia.

Raaka-aineiden käyttö kuntien ja kuntayhtymien hankinnoissa.  

(Kuvan taustatiedot: Nissinen & Savolainen 2019)
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Hankkijan näkökulmasta yksittäiset tavara- ja 

palveluhankinnat eivät ehkä näyttäydy vaikut-

tavina kiertotalouden edistämisessä, mutta 

vaikutus markkinoihin syntyy kokonaisvolyymin 

kautta. Hankkijoiden käyttämillä kiertotalous-

vaatimuksilla on siten tärkeä signaali markki-

noille ja toimitusketjuun, vaikka vaikutus sys-

teemiseen muutokseen syntyisikin pidemmällä 

aikavälillä. Tavara- ja palveluhankintojen kautta 

mahdollistetaan myös uusien palveluratkaisu-

jen ja liiketoimintamallien syntyminen. Jotkin 

hankkijoiden käyttämät toimintamallit voivat 

edellyttää sitä tukevaa liiketoimintaa, jonka joku 

muu toimija kuin tilaaja tai toimittaja tuottaa 

kustannustehokkaammin. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi käytöstä poistettujen tuotteiden 

jälkikäsittely ja -markkinointi. 

Isot investoinnit ja rakennusurakat voivat puo-

lestaan aikaansaada nopeampia ja näkyvämpiä 

vaikutuksia, koska niissä usein liikkuvat suuret 

aine- ja materiaalivirrat ja niillä voidaan samaan 

aikaan synnyttää kiertotalouden ekosysteemejä. 

Kaikkia tarvitaan, sillä talouden muutos lineaa-

risesta kiertotalouteen edellyttää muutosta 

kaikilla sektoreilla.

Talonrakennus 

Rakentamisen hankinnoissa kiertotalous 

toteutuu tällä hetkellä suunnittelurat-

kaisuissa, rakennustuotetasolla sekä 

rakennus- ja purkuvaiheissa. Keskeiset 

kiertotalousnäkökulmat ovat tilojen  

suunnittelu muuntojoustaviksi ja tila- 

tehokkaiksi, materiaalivalinnat, materiaa-

lihävikin välttäminen ja purkumateriaalien 

jatkokäsittely. Rakennuksen lisäksi koko-

naisuuteen kuuluvat rakennukseen liit-

tyvät palvelut ja toiminnot, kuten liikenne, 

ruoka-, siivous- ja ylläpitopalvelut, ja 

niiden suunnittelu kiertotalouden mukaan. 

Suomessa Green Building Council on  

koostanut oppaan kiertotalousnäkö- 

kulmien huomioimiseksi rakennus- 

hankkeissa. 

Monet rakennusten kiertotalousratkaisut 

mahdollistetaan suunnitteluvaiheessa, jossa 

huomiota kiinnitetään tilojen tehokkaa-

seen käyttöön ja jakamiseen, muunnel-

tavuuteen sekä olemassa olevien tilojen 

ja materiaalien hyödyntämiseen. Usein 

kiertotalouden kannalta tärkein kysymys 

on: purkaa vaiko korjata? Suunnitteluvai-

heessa tunnistetaan myös mahdollisuu-

det yhteisten resurssien jakamiseen ja 

hyödyntämiseen laajemmin, esimerkiksi 

energiajärjestelmän suunnittelussa sekä 

tulevan käytön ja tarpeen määrittelyssä. 

Kiertotaloushankinnat eri sektoreilla

https://rakennakiertotaloutta.fi/julkaisu/nain-rakennamme-kiertotaloutta/
https://rakennakiertotaloutta.fi/julkaisu/nain-rakennamme-kiertotaloutta/
https://rakennakiertotaloutta.fi/julkaisu/nain-rakennamme-kiertotaloutta/
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Esimerkkejä:

• Keravanjoen koulu on esimerkki pisara- 

rakenteesta ja automaatiosta, joka 

mahdollistaa rakennuksen moni- 

käyttöisyyden. Koulun rakentaminen 

toteutettiin allianssimallilla, ja se  

otettiin käyttöön vuonna 2021.

• Joutsenmerkitty päiväkoti on  

esimerkki rakennuksesta, jossa  

huomioidaan kemikaaliturvallisuus, 

hyvä sisäilma sekä mahdollistetaan 

rakennuksen purettavuus ja uudelleen-

kokoaminen tarvittaessa. Joutsen- 

merkittyjen rakennusten kriteerit 

perustuvat elinkaariajatteluun.

• Kuopiossa vuoden 2021 alussa käyt-

töönotettu Von Wrightin koulu on 

esimerkki vähähiilisestä kiertotalous-

rakentamisesta. Koulussa on kolme 

muuntuvaa oppimisympäristöä, joissa 

on eri kokoisia jakotiloja ja mahdolli-

suus erilaisiin toimintoihin.

Rakennustuotteiden markkinoilla on 

yhä enemmän kierrätysmateriaaleista 

valmistettuja tuotteita ja materiaaleja, 

joilla on CE-merkintä, kuten esimerkiksi 

sellu- ja mineraalivillaiset lämpöeristeet 

sekä vaahtolasituotteet, joita käytetään 

rakennusten lämpö- ja routaeristeinä. 

Muita kierrätysmateriaalista valmistettuja 

tuotteita ovat uusioalumiinista valmistetut 

kehykset ikkunoille, oville ja julkisivuille, 

sekä uusiokeraamiset laatat. Betonimurs-

ketta käytetään erityisesti ulkorakennel-

missa korvaamaan luonnonkiveä. Puu on 

Suomen luonnossa uusiutuva, kestävä 

rakennusmateriaali kaikkiin rakennuksiin. 

Lue lisää: KEINO – Kiertotalouden raken-

nusmateriaalien markkinakatsaus, 2019

Rakennusvaiheessa laadunvalvonnalla on 

keskeinen rooli materiaalihävikin välttä-

miseksi esimerkiksi kosteusvaurioiden 

takia, sekä syntyvän rakennusjätteen tai 

-ylijäämän materiaalikierron varmista-

miseksi. Olemassa olevat alustat, kuten 

julkisten hankintojen kauppapaikka  

Kiertonet, mahdollistavat ylijäämämateri-

aalin uudelleenkäytön ja kierrättämisen.

Purkuvaiheessa purettavien kohteiden 

osalta tilaaja voi teettää purkukartoituk-

sen. Lisäksi purku-urakassa voidaan vaatia 

erilliskerättävät jätejakeet ja asettaa 

materiaalikierrätystavoitteet sekä edel-

lyttää purku-urakan valvontaa, jotta se 

suoritetaan asetettujen kriteerien mukai-

sesti. Suomessa ympäristöministeriö on 

julkaissut oppaan purkutöiden hankinta- 

kriteereille. 

https://www.projektiuutiset.fi/keravanjoen-monitoimitalo-tuhannen-oppilaan-koulu-ja-tekemisen-keskipiste/
https://joutsenmerkki.fi/hyvinkaalle-valmistui-suomen-1-joutsenmerkitty-paivakoti/
https://peda.net/kuopio/p/vwright
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Kiertotalouden-rakennusmateriaalien-markkinakatsaus-2019_SYKE-sederholm_0.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Kiertotalouden-rakennusmateriaalien-markkinakatsaus-2019_SYKE-sederholm_0.pdf
https://kiertonet.fi/
https://ym.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-361-036-1
https://ym.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-361-036-1
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Infrarakentaminen 
 
Infrarakentamisessa liikkuvat valtavat 

materiaalimassat ja volyymit, minkä vuoksi 

se on tärkeä hankinta- ja investointiryhmä, 

jossa kierotaloutta voidaan vauhdittaa. 

Tällä hetkellä kiertotalous toteutuu infra-

rakentamisen hankinnoissa muun muassa 

siten, että materiaalimassoja hyödynnetään 

paikan päällä tai lähialueilla, sekä urakassa 

käytetään kierrätysmateriaaleista valmis-

tettuja tuotteita. 

• Esimerkiksi Väyläviraston hankkeissa 

uusiomateriaaleja voidaan käyttää 

maanteillä mm. penkereissä, kerros- 

rakenteissa, päällysteessä, kevennys- 

materiaalina, syvästabiloinnin side- 

aineseoksissa ja lämmöneristeenä.  

Ratahankkeissa uusiomateriaaleja  

voidaan käyttää hankkeen yhteydessä 

toteutettavilla teillä, kaduilla, huolto-

teillä ja meluvalleissa. 

• Mt 2879 Riihimäki-Hikiä -tien  

rakentaminen - Uusiomateriaalit  

koerakenteessa. Betonimurskeella 

voidaan saavuttaa luonnonkiveä 

parempi lopputulos maarakentamisessa. 

Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen 

perusteella tien maarakennekerrokset, 

joissa on betonimursketta kantavassa 

tai jakavassa kerroksessa, saavuttavat 

13–15 vuoden jälkeen rakentamisesta 

noin 15–25 prosenttia suuremman kan-

tavuuden kuin tavallisella kiviaineksella 

rakennetut maarakennekerrokset.

• Tampereen Yliopistonkadun  

st-urakassa kehitettiin kiertotalouden-

mukaisia hankintakriteerejä. Niihin 

sisältyivät muun muassa jätteen mää-

rän vähentäminen, neitseellisen kivi- 

aineksen säästäminen, CO2-päästöjen 

sekä muiden ympäristöhaittojen  

vähentäminen.

• Suomessa käytetään päällystetyömailla 

usein kierrätysasfalttia, joka on liiken-

teen, ympäristön ja talouden kannalta 

kestävä ratkaisu. Esimerkiksi Väylä- 

viraston hankkeissa kierrätysasfalttia 

on käytetty jo vuosien ajan.

https://vayla.fi/-/uusiomateriaalien-kaytto-vaylarakentamisessa-on-nousussa
https://vayla.fi/uusiomateriaalit-koerakenteessa
https://vayla.fi/uusiomateriaalit-koerakenteessa
https://vayla.fi/uusiomateriaalit-koerakenteessa
https://www.tampere.fi/tiedostot/k/PBA4dw35b/KIEPPI-hanke_Hankintaohjeistus_Yliopistonkatu.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/k/PBA4dw35b/KIEPPI-hanke_Hankintaohjeistus_Yliopistonkatu.pdf
https://vayla.fi/-/kierratysasfaltti-on-monella-tavalla-kestava-ratkaisu
https://vayla.fi/-/kierratysasfaltti-on-monella-tavalla-kestava-ratkaisu
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Jäte- ja vesihuolto
 

Jäte- ja vesihuollossa on monia mahdol-

lisuuksia kiertotalousratkaisuihin. Jäte-

huollossa kiertotalousratkaisut liittyvät 

materiaalien korkeampaan kierrätys- ja 

jalostusasteeseen siten, että käytöstä 

poistuvia materiaaleja voidaan enene-

vissä määrin käyttää kierrätysmateriaalin 

raaka-aineina polton sijaan. Biojätteen ja 

puhdistamolietteen käsittelypalveluiden 

hankinnoissa voidaan edistää ravinteiden 

talteenottoa ja estää tai vähentää mikro-

muovien ja lääke- ja torjunta-aineiden 

kiertoa ekosysteemissä.

• Rovaniemen lietteenpolttolaitok-

sella käsittelyn jälkeen jäte voidaan 

palauttaa kiertoon metsien ja mah-

dollisesti tulevaisuudessa myös pel-

tojen lannoitteena. Rovaniemellä 

käyttöönotettu ratkaisu on maailman 

ensimmäinen kaupallinen PAKU- 

teknologiaan perustuva polttolaitos. 

Endev Oy:n ja Lappeenrannan teknil-

lisen yliopiston kehittämä menetelmä 

uudistaa jätevesilietteen hyötykäytön. 

Lisäksi teknologian avulla voidaan 

katkaista muun muassa mikromuovien, 

lääkeaineiden, hormonien ja huumei-

den kierron ekosysteemissä.

• Turun seudun jätevedenkäsittelyn   

kilpailutuksessa (2015) otettiin 

mukaan kiertotalouden mukaisia  

laatukriteerejä, kuten ravinteiden  

kierrätys, hiilineutraalius ja vesistö-

kuorman vähentäminen. Uusi toiminta- 

malli on myös pudottanut toiminnan 

kustannuksia merkittävästi ja mahdol-

listanut palvelumaksujen alentamisen.

Liikenne 
 

Vähäpäästöisen liikenteen kasvu luo 

edellytyksiä biopohjaisten liikennepoltto-

aineiden käytölle. Liikenteen hankinnoissa 

ja käyttövoimaratkaisuissa kiertotalous 

näkyy esimerkiksi siten, että paikallisesti 

tuotettua biopolttoainetta käytetään 

https://ym.fi/documents/1410903/42721411/3a_PAKU_Laasonen.pdf/35aa434f-2864-1dc9-2cf1-dde4b103c374/3a_PAKU_Laasonen.pdf?t=1603875135467
https://ym.fi/documents/1410903/42721411/3a_PAKU_Laasonen.pdf/35aa434f-2864-1dc9-2cf1-dde4b103c374/3a_PAKU_Laasonen.pdf?t=1603875135467
https://kuntatekniikka.fi/2019/11/25/vessavedet-hyotykayttoon-liete-tuottaa-kolmanneksen-biokaasusta/
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julkisessa liikenteessä. Kiertotaloutta 

on myös olemassa olevan tai vuokratun 

autokaluston käytön intensiteetin paran-

taminen yhteiskäytöllä. Yhteiskäyttö on 

lisääntynyt viime vuosina myös muiden 

kuin autojen osalta, ja monessa kunnassa 

on käytössä erilaisia yhteiskäyttöisiä kul-

kupelejä ja työkoneita.

• Vaasassa on jo vuodesta 2017 ollut 

käytössä julkisessa liikenteessä  

biokaasubussit, jotka kulkevat paikal-

lisesti tuotetulla biokaasulla. Biokaasu 

tehdään biojätteestä ja jätevesiliet-

Ruoka
 

Ruokapalveluissa on kehitetty uusia 

tuotteita, joiden avulla parannetaan 

ruokaketjujen kestävyyttä ja resurssien 

tehokkaampaa käyttöä. Ruokahävikin 

teestä. Siitä syntyy 85–90 %  

vähemmän päästöjä ympäristöön 

kuin perinteisellä dieselillä.

• Iin kunta on ollut edelläkävijä  

yhteiskäyttöisten sähköautojen  

hankinnoissa. Toimintamallina on, että 

kunnan työntekijöiden virka-ajot aje-

taan päiväsaikaan, mutta kuntalaiset 

voivat pientä korvausta vastaan käyt-

tää autoja. Sähköautojen käyttöön-

otto kunnan tarpeisiin on mahdollis-

tanut latausinfran laajentamisen ja 

kannustanut myös yksityisautoilijoita 

siirtymään sähköiseen kalustoon. 

pienentäminen on myös merkittävä 

kiertotalousnäkökulma julkisissa ruoka-

palveluhankinnoissa, jota voidaan edistää 

tilaajan ja toimittajan yhteistyöllä.

• Esimerkiksi särkikalapihvi on päätynyt 

tarjolle myös julkisiin keittiöihin.

• Turussa hävikkiruoan määrää on 

pyritty vähentämään erilaisilla  

hankintoja tukevilla toimenpiteillä, 

kuten opastuksella, mittaamalla 

lautashävikin määrää ja havainnollis-

tamalla edellisen päivän hävikkimäärä 

kiloina. 

https://www.ilmastonmuutosinfo.fi/energia/vaasan-biokaasubussit-saastavat-ilmastoa/
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/sahkopakettiautot-ja-lisaa-sahkoautoja-kunnalle-ii/
https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/02/Loppuraportti-3.pdf
https://arkea.fi/sv/node/165
https://arkea.fi/sv/node/165
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Kiertotalous voi toteutua myös muissa 

tuoteryhmissä, esimerkiksi: 

• Energiantuotannossa kiertotalous 

toteutuu muun muassa paikallisen 

ja/tai hajautetun energiatuotannon 

avulla sekä hyödyntämällä eri toimiti-

lojen hukkalämpöjä.

• Tekstiilihankintojen kiertotalous 

tarkoittaa muun muassa uusiomateri-

aalista valmistettuja tekstiilejä. Esi-

merkiksi Sakupen tekstiilihankinnassa 

valintakriteeriksi asetettiin elinkaaren 

aikainen kierrätettävyys, jolloin tar-

joajan käyttämä elinkaaren loppuvai-

heen poistotekstiiliratkaisu muodostui 

keskeiseksi menestystekijäksi kilpai-

lussa.

• Huonekaluhankinnoissa kiertota-

loutta edistetään muun muassa käyt-

tämällä kriteerejä, jotka mahdollista-

vat huonekalujen muunneltavuuden, 

huollon tai korjattavuuden (elinkaari-

palvelut), sekä takaavat turvalliset ja 

kestävät materiaalit. Lisäksi julkinen 

toimija voi tehdä puitesopimuksen 

käytettyjen huonekalujen hankin-

nasta. Esimerkiksi Ruotsissa Malmön 

kaupunki vaatii puitesopimustoimitta-

jiltaan ensisijaisesti kierrätetyn huo-

nekalun toimittamista, jos sellaisia on 

tarjolla kaupungin ja lähialueen toimi-

pisteissä.

• ICT-laitehankinnoissa voidaan kiinnit-

tää huomiota elektroniikkalaitteiden 

sisältämiin tärkeisiin materiaaleihin 

ja varsinaisen elektroniikkajätteen 

vähentämiseen. Tutkimuksen mukaan 

laitteiden, kuten kannettavien ja tablet-

tien osalta suurin osa ympäristövaiku-

tuksista aiheutuu tuotantovaiheessa, 

minkä vuoksi niiden uudelleenkäyttö 

on tehokas tapa vaikuttaa tuotteiden 

elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuk-

siin (Syrjälä, 2021). Palvelupohjaisessa 

mallissa laitteita kunnostetaan ja käy-

tetään uudelleen elinkaaren jälkeen, 

kun taas omistajapohjaisessa mallissa 

laitteet pääasiassa kierrätetään jät-

teenä. Esimerkiksi Forssan kaupunki 

hankki koulujen käyttöön uusiotieto-

koneet, jotka osoittautuivat laadultaan 

erinomaisiksi. On tärkeää, että laitteet 

kierrätetään viimeisen elinkaarensa  

jälkeen, ja hankkija vaatii, että toimit-

taja on sitoutunut tällaiseen toimen- 

piteeseen. Hankkija voi vaatia toimit-

tajalta tietoa siitä, miten se huolehtii 

tuotteiden käsittelystä varsinaisen 

käyttöiän jälkeen.

Muita hankintakategorioita

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/ymparistonakokulmat-terveydenhuollon-tekstiilihankinnassa-case-sakupe-oy
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_88_Case_Study_169_Malmo.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_88_Case_Study_169_Malmo.pdf
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/
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Mitä vaikutuksia  
kiertotalous- 
hankinnoilla on? 
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Kiertotaloushankintojen ympäristövaikutusten 

arvioinnissa nousee esiin luonnonvarojen kes-

tävä käyttö. Hankinnoilla on kuitenkin laajasti 

myös muita vaikutuksia.

Hankinnan suunnittelun ja kilpailutusprosessin 

käynnistyessä määritetään usein kestävyyteen 

liittyviä kriteerejä, jotka osaltaan edistävät myös 

kiertotaloutta. Niillä aikaansaatavia todellisia 

vaikutuksia on hyvä arvioida ja tunnistaa jo val-

misteluvaiheessa. 

Hankintojen kiertotalousvaikutuksille on  

toistaiseksi kehitetty melko vähän määrällisiä 

laskureita tai mittareita, joilla kiertotalouden 

kokonaiskuvaa pystyttäisiin kattavasti mittaa-

maan. Hankintojen kiertotalousvaikutuksia 

voidaan kuitenkin tarkastella mm. kierto- 

talouden arvolupausten kautta (Manninen  

ym. 2018). Kiertotalouden sosiaaliset indikaat-

torit on kehitetty Circwaste-hankkeessa. Myös 

kiertotalousliiketoiminnalle on kehitetty niitä 

mittaavat indikaattorit. 

Julkisten kiertotaloushankintojen vaikutuksia.

https://docplayer.fi/197644320-Kiertotalouden-sosiaaliset-indikaattorit.html
https://docplayer.fi/197644320-Kiertotalouden-sosiaaliset-indikaattorit.html
https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan-indikaattorit.html
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Alla olevaan taulukkoon on koottu kierto-

taloushankintojen vaikutustenarviointiin 

soveltuvia kysymyksiä. Niitä voi hyödyntää 

esimerkiksi:

• arvioimalla laadullisesti, miten  

näkökulma toteutuu hankinnassa

• pisteyttämällä tiettyjä näkökohtia  

asteikolla 1-3

• tarkastelemalla, mitkä näkökohdat  

hankinnoissa toteutuvat (kyllä/ei)  

luokittelulla. 

Arvioitavia vaikutuksia tulee lopuksi peilata 

hankintayksikön strategisiin tavoitteisiin  

(esim. resurssitehokkuus, työllisyys, jne.), 

jotta voidaan päätellä, miten vaikuttava 

hankinta on ollut tavoitteiden toteutumisen 

näkökulmasta.  

Näkökulmia kiertotaloushankintojen vaikutusten arviointiin

Hankinnan vaikutus Kiertotalousnäkökulman arviointi / mittaaminen

Kustannustehokkuus

• Tuottavuusvaikutus

• Elinkaarenaikainen  

kustannusvaikutus

• Tehostuvatko palveluprosessit, miltä osin?  

(esim. käyttäjämäärien kasvu)

• Pienenevätkö elinkaarikustannukset?  

(esim. pienemmät jätteenkäsittelykulut, vähäisempi 

raaka-aineen / neitseellisen materiaalin käyttö)

Julkisen palvelun laatu • Paraneeko palvelun/tuotteen laatu, miten?  

(esim. vaikutus toimintavarmuuteen, pitkäikäisyyteen, 

käytettävyyteen, asiakastyytyväisyyteen)
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Hankinnan vaikutus Kiertotalousnäkökulman arviointi / mittaaminen

Ympäristövaikutukset

• Luonnonvarat

• Ilmasto

• Luonnon  

monimuotoisuus

• Käytetäänkö luonnonvaroja vähemmän tai  

tehokkaammin?

• Hyödynnetäänkö uusiutuvia materiaaleja?

• Huomioidaanko kierrätettävissä olevat ja kierrätetyt 

materiaalit?

• Pyritäänkö materiaalien elinkaaren aikaisia päästöjä 

vähentämään?

• Tunnetaanko raaka-aineiden alkuperä?

• Pystytäänkö jätteen syntymistä ehkäisemään?

• Väheneekö poltto ja kaatopaikkasijoittaminen?

• Piteneekö materiaalien ja rakenteiden elinikä  

tuotteiden arvoa säilyttämällä?

• Voidaanko purkumateriaalit ja/tai komponentit  

käyttää uudelleen?

• Edistääkö hankinta käytön intensiteetin parantumista 

(esim. tilatehokkuus, muuntojoustavuus, yhteiskäyttö)?

• Parantuuko energiatehokkuus?

• Hyödynnetäänkö uusiutuvia energialähteitä?

• Väheneekö vedenkulutus?

• Voidaanko hankinnalla vaikuttaa luonnon  

monimuotoisuuden säilymiseen?
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Hankinnan vaikutus Kiertotalousnäkökulman arviointi / mittaaminen

Sosiaaliset vaikutukset

• Kansalaisten terveys  

ja hyvinvointi

• Oikeudenmukaisuus

• Mahdollistetaanko hankinnalla turvallinen ja  

terveellinen ympäristö (esim. myrkyttömyys, aineiden 

haitattomuus, sairauskustannusten pieneneminen)?

• Edistääkö palvelu/ratkaisu saavutettavuutta?  

(esim. kestävät matkaketjut, kierrätysmahdollisuudet)

• Edistääkö hankinta jakamistaloutta  

(esim. jaetut julkiset tilat)?

• Kehittääkö hankinta suoraan tai välillisesti  

kiertotalouden osaamista ja/tai vaikuttaako  

loppukäyttäjien kulutuskäyttäytymiseen?

• Parantaako hankinta heikommassa asemassa olevien 

työllistymistä?

 
Liiketoimintavaikutukset

• Markkinat

• Innovaatioiden  

kehittyminen ja  

kaupallistaminen

• Edistääkö hankinta kiertotalouden  

ekotuotesuunnittelua?

• Tarjoaako hankinta referenssin kiertotalousratkaisulle?

• Kehittääkö hankinta kiertotalouden infrastruktuuria / 

ekosysteemiä?

• Edistääkö hankinta kiertotalousalan liiketoimintaa 

(esim. biokaasun tuotanto, kierrätysmateriaalien  

valmistus, uusiokäyttö)?

Aluetaloudelliset 
vaikutukset

• Työllisyys

• Verokertymä

• Vähentääkö hankinta tuontiriippuvuutta?

• Lisääkö hankinta kiertotalousalan työpaikkoja?

• Lisääkö hankinta alueen työllisyyttä  

(vaikutus verotuloihin ja elinvoimaan)?
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Miten hankinnat  
edistävät kierto- 
talouden mukaista  
liiketoimintaa?

32
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Kiertotalous pyrkii taloudellisen toiminnan ja 

yritysten ansaintalogiikoiden kehittämiseen 

kiertotalouden mukaisiksi. Globaalin kasvun 

tulee tulevaisuudessa yhä enemmän tukeutua 

kertaalleen otettujen resurssien uudelleen 

hyödyntämiseen ja jalostamiseen, eli kiertoi-

hin perustuvaan talouteen. Kiertotalousliike-

toiminnan ja niiden markkinoiden tukeminen 

on myös yksi kiertotaloushankintojen tavoite.

Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla 

raaka-aineiden arvo säilyy mahdollisimman 

hyvin kierrosta toiseen ja jätteen muodostu-

minen minimoidaan. Materiaaleja ei lopuksi 

tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia 

tuotteita. Kiertotalouden liiketoimintamal-

lit voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti 

(Sitra, 2022):

• Tuote-elinkaaren pidentäminen:  

kestävät ja helpommin korjattavat  

tuotteet

• Tuote palveluna: asiakas maksaa käytöstä  

ja/tai suoritteesta

• Jakamisalustat: ylimääräiset tai  

vajaakäyttöiset resurssit otetaan  

käyttöön

• Resurssitehokkuus ja kierrätys

• Uusiutuvuus: suositaan uusiutuvia,  

kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja

Tuotteen elinkaaren pidentäminen tarkoit-

taa, että tuotteita pidetään alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessaan mahdollisimman 

pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, 

korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen kei-

noin.  Se edellyttää, että materiaaleja, tava-

roita ja ratkaisuja voidaan huoltaa ja korjata.   

Esimerkkejä tuotteen elinkaaren 

pidentämiseen tähtäävistä  

hankinnoista:

• Uudelleenkäytetyt tietokoneet

• Käytettyjen kalusteiden  

hankinnan mahdollisuus

Kiertotalous edellyttää myös kierrätysmateri-

aalin käyttämistä mahdollistaen materiaalien 

kierrätettävyyden. Resurssitehokkuus pitää 

sisällään materiaali- ja energiatehokkaat ratkai-

sut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuot-

teiden ja raaka-aineiden takaisinkeräyksen ja 

uudelleenhyödyntämisen.

Esimerkkejä resurssitehokkuutta 

lisäävistä hankinnoista:

• Uudelleen käytettävät tuotteet, 

kierrätysmateriaalin käyttö  

tuotteissa

• Hukkalämpöjen hyödyntäminen

• Pakkausmateriaalin vähentäminen

• Käytön intensiteetin parantami-

nen yhteiskäyttöratkaisuilla

• Ruokahävikin minimointi,  

hävikkiruoan hyödyntäminen  

ja välittäminen eteenpäin
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Uusiutuvien resurssien hyödyntäminen tarkoittaa muun muassa 

uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan ener-

gian käyttöä tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja raken-

nusurakoissa.  Fiksu tuotesuunnittelu, jossa asiat huomioidaan 

laajasti (esim. haitalliset aineet) on kiertotalouden edellytys.

Julkisten hankintojen tuoteryhmiä, joissa  

käytetään tuote-palveluratkaisuja:

• Autojen ja kulkuvälineiden  

huolto-leasing

• Virastojen ja oppilaitosten  

ICT-laitteet

• Tekstiilit 

• Huonekalut

Esimerkkejä uusiutuvan energian ja  

materiaalien käytöstä julkisissa hankinnoissa:

• Biokaasubussien käyttö  

paikallisliikenteessä 

• Kierrätysmateriaalin  

osuuden kasvattaminen

Tuote palveluna. Palvelujen tuottaminen tuotteiden sijaan 

lisää käytön intensiteettiä ja vähentää tarvetta tavaran omis-

tamiselle. Hankinnoissa maksetaan tuotteen sijaan laadusta ja 

toiminnallisista ominaisuuksista. Kiertotalous voi johtaa erilais-

ten palveluiden lisääntymiseen ja kunta voi esimerkiksi luopua 

resurssien, kuten autojen tai tietokoneiden omistamisesta 

kokonaan, jolloin puhutaan vuokrauksesta, leasingista ja tuote 

palveluna -ratkaisuista.  

Jakamistalouden digitaaliset alustat 

tarkoittavat tavaroiden ja resurssien 

käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaa-

ren pidentämistä digitaalisilla alustoilla 

mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen 

ja uudelleenkäytön myötä. Jakamisalustat  

mahdollistavat esimerkiksi kunnan omis-

tamien resurssien, tavaroiden tai laittei-

den maksimaalisen käytön, jolloin tava-

roita käyttää useampi ja tarpeettomista 

resursseista voidaan luopua ja myydä ne 

eteenpäin uuteen käyttöön.  
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Jakamistalouden digitaaliset alustat 

tarkoittavat tavaroiden ja resurssien 

käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaa-

ren pidentämistä digitaalisilla alustoilla 

mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen 

ja uudelleenkäytön myötä. Jakamisalustat  

mahdollistavat esimerkiksi kunnan omis-

tamien resurssien, tavaroiden tai laittei-

den maksimaalisen käytön, jolloin tava-

roita käyttää useampi ja tarpeettomista 

resursseista voidaan luopua ja myydä ne 

eteenpäin uuteen käyttöön.  

• Tilapalvelujärjestelmä (esim.  

Lahdessa TIMMI) jonka avulla  

myös kuntalaiset voivat 

varata kunnan erilaisia tiloja 

käyttöönsä, tai Espoon koulu-

tilojen varausjärjestelmä.

• Yhteiskäyttöautot, -pyörät ja 

muut yhteiskäyttöiset kulku-

välineet kunnan, asukkaiden 

ja matkailijoiden käyttöön 

(esim. Jyväskylän yhteis- 

käyttöautot)

• Markkinapaikat, (esim.  

julkisen sektorin huuto-

kauppa Kiertonet)

• Tavaroiden uudelleenkäyttö  

kunnan sisällä (esim. Iin kunta 

– tavarat kiertoon -alusta)

https://www.lahti.fi/vapaa-aika/tilavaraukset/
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/vuokrattavat-koulu-ja-varhaiskasvatustilat
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/vuokrattavat-koulu-ja-varhaiskasvatustilat
https://www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella/liikkeella-jyvaskylassa/autolla/yhteiskayttoautot
https://www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella/liikkeella-jyvaskylassa/autolla/yhteiskayttoautot
https://kiertonet.fi/
https://kiertonet.fi/
https://www.palvelumuotoilupalo.fi/referenssit/iin-kunta-iin-micropolis-tavarat-kiertoon-jarjestelman-palvelumuotoilu/
https://www.palvelumuotoilupalo.fi/referenssit/iin-kunta-iin-micropolis-tavarat-kiertoon-jarjestelman-palvelumuotoilu/
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Miten kiertotalous 
toteutuu hankinta- 
prosessissa?

36
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Julkisia hankintoja säätelee Euroopan unionin 

direktiivi julkisista hankinnoista (2014/24/

EU), johon perustuva kansallinen hankintalaki 

(1397/2016) on Suomessa toimeenpantu ja 

otettu käyttöön vuoden 2017 alussa. Kestävyys-

näkökohdat on kirjattu jo hankintalain tavoittei-

siin, joissa painotetaan hankintojen tekemistä 

mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja 

suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolo-

suhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaa-

liset näkökohdat huomioon ottaen.

Kiertotaloushankinnoissa ympäristönäkökoh-

tien huomioiminen painottuu vahvasti jo ennen 

kilpailutusta tapahtuvaan suunnitteluun. Han-

kintalain mukaan hankintayksikkö voi ennen 

varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista 

tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmis-

telua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa 

hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaati-

muksistaan. 

 
Kiertotaloushankinnat  

edellyttävät markkinoiden  
tuntemusta ja vuoro- 

puhelua 

Hankintalaki mahdollistaa  
kiertotaloushankinnat
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Hankintalain sääntely kohdistuu varsinaisesti 

kilpailutusvaiheeseen eli hankintamenettelyyn. 

Kestävyysnäkökohdat voidaan ottaa huomioon 

sen eri vaiheissa: hankinnan kohteen kuvauk-

sessa, soveltuvuusvaatimuksissa, teknisissä 

eritelmissä, vertailuperusteissa ja sopimuseh-

doissa. Kestävyyskriteerien käyttö vertailupe-

rusteena mahdollistaa tarjoajien palkitsemisen 

sen perusteella, miten suuriin minimitason 

ylittäviin parannuksiin he pystyvät. Tarjouksia 

voidaan vertailla ja antaa eniten pisteitä esi-

merkiksi tarjoajalle, joka pystyy tuottamaan 

suurimmat materiaalisäästöt tai tehokkaamman 

aineiden kierron. Jos taas kestävyyskriteerit 

asetetaan korkealle jo teknisissä eritelmissä (eli 

pakollisissa vaatimuksissa), voidaan vertailupe-

rusteissa antaa hinnalle ja muille laatutekijöille 

isompi painoarvo. Tällöin on kuitenkin mahdol-

lista, että jotkin innovatiiviset ratkaisut poissul-

jetaan.

• Kestävyysnäkökohdat on kirjattu hankintalain tavoitteisiin (2 §), jossa painotetaan hankin-

tojen tekemistä mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ole-

massa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat 

huomioon ottaen.

• Hankintayksikkö voi ennen varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista tehdä markkina-

kartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa 

koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Hankintalaki ei varsinaisesti määrittele 

markkinakartoituksen toteutustapaa, mutta edellytyksenä on, että markkinakartoitus ja 

-vuoropuhelu eivät vääristä kilpailua tai syrji toimittajia.

• Hankinnan kohde voidaan määritellä siten, että siinä huomioidaan ympäristönäkökohdat (71 §). 

• Soveltuvuusvaatimuksilla voidaan poissulkea tarjoaja, joka on rikkonut tiettyjen Suomen tai 

kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita. Hankinta-

laki mahdollistaa myös ympäristöjohtamisjärjestelmän käytön tarjoajien kelpoisuusvaati-

muksissa, tai kuvauksen ympäristövaikutusten hallintaa koskevista toimenpiteistä.

• Teknisissä eritelmissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia, jotka tarjouksen on toteu-

tettava, jotta se voidaan hyväksyä. Tällainen pakollinen vaatimus voi kohdistua esimerkiksi 

energiatehokkuusluokkaan tai ympäristömerkin vaatimuksiin. 

• Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa (93 §) hankintayksikkö voi 

asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnalli-

siin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin missä tahansa 

elinkaaren vaiheessa, tai käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen perusteena elin-

Hankintalain mahdollisuudet kestävyyden edistämisessä (Jylhä ym. 2021)
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kaarikustannuksia (95 §). Elinkaa-

rikustannuksia ovat mm. hankinta-

kustannukset, käyttökustannukset, 

huoltokustannukset sekä kierrä-

tys- ja jätevaiheen kustannukset. 

Elinkaarikustannuksia ovat myös 

ulkoisista ympäristövaikutuksista 

aiheutuvat ja hankinnan kohteeseen 

sen elinkaaren aikana liittyvät kus-

tannukset, jos niiden rahallinen arvo 

voidaan määrittää. 

• Hankintayksikkö voi asettaa han-

kintasopimuksen toteuttamiselle 

erityisehtoja (98 §) edellyttäen, että 

ehdot liittyvät hankinnan kohtee-

seen 94 § tarkoitetulla tavalla. Ehdot 

voivat liittyä hankinnan taloudellisiin 

tai sosiaalisiin taikka innovaatio-, 

ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin, 

esimerkiksi sopimuskaudella tapah-

tuvaan ympäristöasioiden hoidon 

parantamiseen. 

Kiertotalous 
hankintaprosessin 
eri vaiheissa
 
Tarpeen määrittely

Kiertotalouden mukaisten hankintojen  

valmistelu aloitetaan huolellisella tarpeen  

määrittelyllä. Tarpeen määrittelyn aikana  

tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia hankin- 

nan kohteeseen ja koko hankintaprosessiin. 

Tarpeen määrittelyvaiheessa on hyvä pohtia 

vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyk- 

siin, mielellään yhdessä hankintaan liittyvien 

sidosryhmien kanssa:

• Onko hankinta ylipäätään tarpeellinen?  

• Löytyykö kunnasta vastaavia  

käyttökelpoisia tuotteita? 

• Mikä on tarvittava määrä? 

• Voidaanko hankittavia tuotteita  

käyttää yhteisesti? 

• Ketkä kaikki voisivat hyödyntää  

hankittavia tuotteita? 

• Millaiseen käyttöön tuotteet tulevat? 

• Onko tuotteita mahdollista vuokrata  

eteenpäin, mikäli ne ovat osan ajasta  

mahdollisesti vajaakäytöllä? 

• Mikäli tuotteiden käyttö on hetkellistä,  

voisiko tuotteet ostaa palveluna? 

• Mille ajalle tuotteet tulevat käyttöön? 

• Voidaanko tuotteisiin sitoutua pidemmäksi 

ajaksi ja näin pidentää niiden käyttöaikaa?

• Kuinka pitkä sopimus tehdään?
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Hankinnan suunnittelu ja valmistelu

Tarpeen määrittelyn pohjalta edetään hankin-

nan suunnitteluvaiheeseen. Markkinavuoro-

puhelun ja markkina-analyysin avulla voidaan 

kartoittaa markkinoilla olevia mahdollisuuksia ja 

tarkentaa kiertotalousratkaisujen ominaisuuk-

sia. Jotkin kiertotalousratkaisut voivat nousta 

vuosien tuotekehityksen ja/tai kokeilujen ja 

yhteiskehittämisen tuloksena, tai syntyä alueel-

lisen verkoston yhteistoiminnasta. Hankinnan 

suunnitteluvaiheessa kysymyslistaa voi täydentää:

 
Hankinnan kohteen määrittely

Hankinnan kohde voidaan määritellä suoraan 

kiertotalousnäkökulmasta, esimerkiksi kier-

rätysmateriaalista valmistetut työvaatteet, 

biokaasubussit tai ravinteiden kiertoa edistävä 

lietteenkäsittelyratkaisu. Tällöin hankinnan 

kohde itsessään määrittää hankinnan kiertota-

lousluonteen, ja kilpailutuksen kriteerit ja vaa-

timukset laaditaan tekniseltä ja toiminnalliselta 

pohjalta.

Hankinnan kilpailutus ja tarjouspyyntö

Kilpailutusvaiheessa hankintaan voidaan liittää 

kiertotaloutta edistäviä hankintakriteerejä, 

vaikka hankinnan kohdetta ei itsessään olisikaan 

määritetty kiertotalousnäkökulmasta. Kiertota-

louskriteerit voivat tukea kiertotalouden tavoit-

teita, eli materiaalien arvon säilyttämistä, kier-

tojen tehostamista, käytön intensiteettiä sekä 

kiertojen haitattomuutta. Kriteerien käyttö voi 

usein edellyttää markkinavuoropuhelua, jos sillä 

halutaan esimerkiksi selvittää mahdollisuutta 

lisätä kierrätysmateriaalista valmistettujen 

osien ja materiaalien osuutta, tuotteen kierrä-

tettävyyttä tai materiaalisisältöjä.

• Osaammeko pitää tuotteesta  

hyvää huolta? 

• Kuka vastaa tavaran kunnosta, ylläpi-

dosta ja loppusijoituksesta/-käytöstä? 

• Voisiko tavaran ostaa palveluna, jolloin 

sen kunnosta vastaa tarjoaja, vai tarvit-

seeko julkisen toimijan omistaa tuote? 

• Miten voimme huoltaa tavaroita?  

Ovatko hankittavat tavarat helposti  

päivitettävissä?  

• Miten taataan tuotteiden mahdollisim-

man pitkä käyttöikä ja -intensiteetti?

• Kun tilatut tavarat saapuvat, mitä  

mahdollisille jo käytössä olleille  

tavaroille tapahtuu? 

• Mitä hankittaville tuotteille tapahtuu,  

kun ne poistuvat aktiivisesta käytöstä?  

Voiko ne myydä eteenpäin tai saattaa  

kierrätykseen? Onko tavara käyttö- 

aikansa päättyessä purettavissa osiin, 

jotta kierrätys on mahdollista? Mitä  

tuotteille tapahtuu, jos ne rikkoutuvat?  

• Miten tuotetta voisi parantaa  

sopimuskaudella?  

• Ovatko keskeisimmät tuotteen elinkaaren 

aikaiset ympäristövaikutukset tiedossa? 

Mitä ympäristövaikutuksia tuotteella on? 

Mikä on suurin? 

• Voisiko osan tavaran neitseellisistä raaka- 

aineista korvata kierrätysmateriaaleilla?

• Miten jätehierarkia (ehkäisy, minimointi, 

uusiokäyttö, kierrätys, energiahyödynnys, 

loppusijoitus) toteutuu tai voisi toteutua 

hankinnassa? 
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Esimerkkejä käytetyistä hankintakriteereistä, jotka tukevat kiertotaloutta  

(Lähde: CircularPP -hanke)

• Vaatimuksia koskien kierrätettyjen 
materiaalien käyttöä.

• Vaatimuksia koskien kierrätetyn  
pakkausmateriaalin käyttöä.

• Vaatimuksia koskien sivutuotevirtojen 
hyödyntämistä.

• Vaatimuksia koskien tuotteen tai sen 
osien kierrätettävyyttä.

• Kemikaaleja koskevat vaatimukset, 
esim. kielletään erityistä huolta  
aiheuttavien aineiden käyttö.

• Vaatimukset materiaalien  
hävittämiselle.

• Tuotteen helppo purettavuus

• Huoltosopimus tai leasing-palvelu

• Tuotteen uudistamisen mahdollisuus

• Ympäristömerkki vaaditaan

• Tuotteiden tai osien uudelleenkäyttö 
vaaditaan

• Uudelleen valmistettuja osia  
sallitaan/vaaditaan

• Takaisinottojärjestelmä

• Tuotteiden jäljitettävyys  
huomioidaan/vaaditaan

• Vaatimuksia pakkausten kierrättä-
miseksi (jos kierrätysjärjestelmä on 
olemassa).

• Dokumentaatio materiaalien  
kierrätyksestä.

• Vaatimus tai tavoite, että  
jätehierarkiaa noudatetaan  
hankinnoissa.

• Vaatimukset materiaalivalinnoille

• Materiaaliluokitus

• Pitkä takuu (yli 5 v.) vaaditaan, tai 
takuun pituudesta saa pisteitä

• Käytön opastus vaaditaan /  
käyttöohjekirja

• Tuotteen helppo huollettavuus (laadun 
arviointikriteerit)

• Tuotteiden kestävyys (viittauksia  
esim. standardeihin)

• Monikäyttöisyys/-toiminnallisuus

• Tuotteen suunnittelu osista  
(modulaarinen suunnittelu)

• Varaosien saatavuus takuuajan jälkeen

Puhtaita ja kemikaaliturvallisia kiertoja painottavat kriteerit

Biologisia ja teknisiä kiertoja tehostavat kriteerit

Käyttöiän pidentämistä edistävät kriteerit
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Hankintamenettely, hankintapäätös  
ja sopimuskausi

Kiertotaloushankinnat eivät edellytä tiettyä 

hankintamenettelyä. Tilaaja voi esimerkiksi 

etsiä markkinoilla olevia kiertotalousratkaisuja 

markkinakartoituksilla ja kilpailuttaa avoimella 

menettelyllä. Neuvottelumenettelyssä puoles-

taan hankintayksikkö voi hyödyntää toimittajien 

näkemyksiä neuvottelukierrosten aikana, koska 

hankinta-asiakirjat muotoutuvat menettelyn 

edetessä. Uusia ratkaisuja voidaan kehittää 

erilaisilla yhteiskehittelyn muodoilla tai kehi-

tystyötä sisältävillä hankinnoilla, kuten inno-

vaatiokumppanuudella. Hankintamenettelystä 

riippumatta on tärkeää painottaa laatutekijöitä, 

elinkaaren aikaisia kustannuksia, sekä toimin-

nallisia ja suorituskykypohjaisia, esimerkiksi 

energiatehokkuuteen tai materiaalin hyödyntä-

miseen liittyviä vaatimuksia. (Valovirta ym. 2017)

Hankinnan kiertotalousominaisuuksia sekä 

vaikutuksia voidaan arvioida vasta hankinta-

päätöksen jälkeen. Toteutuneiden vaikutusten 

arviointi voi olla mahdollista vasta tietyn ajan 

päästä. 

Sopimuskaudella on mahdollisuus parantaa 

hankinnan kiertotalousominaisuuksia siinä 

laajuudessa, että hankinnan kohde ei kuitenkaan 

muutu. Sopimuksenaikaista kehittämistä voi 

olla esimerkiksi palvelua tukevien toimintojen 

kehittäminen (esim. ruokahävikkikampanjat), 

toimittajan oman työn jatkuva kehittäminen ja 

kiertotalousasioiden parantaminen sekä asiakas-

palautteen huomioiminen palvelun kehittämi-

sessä. Sopimuskaudella myös seurataan toimitta-

jan suoriutumista jo sovituista toimenpiteistä.
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Kiertotalous hankintaprosessin eri vaiheissa (Lähde: CircularPP -hanke).

1

2

3

4

5

• Etsitään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja  

markkinoilta.

• Käydään markkinavuoropuhelua.

• Suunnittelussa hyödynnetään ekotuotesuunnittelun  

ja elinkaariarvioinnin näkökulmia. 

Hankinnan valmistelu

Hankinnan kohde 
• Hankinnan kohde määritellään kiertotalous- 

näkökulmasta, esim. kierrätetystä materiaalista  

valmistetut tekstiilit.

• Hankinnassa määritellään tarve, johon markkinat  

tarjoavat innovatiivista ratkaisua. 

 

 

Kilpailutuskriteerit
• Kilpailutuskriteereihin sisällytetään kiertotaloutta 

tukevia kriteerejä, esim. pitkä takuuaika, varaosien 

saatavuus, huollettavuus, palvelukonseptit,  

uusiomateriaalin käyttö, kierrätettävyys,  

materiaalivalinnat jne. 

Hankintapäätös
• Tuote, palvelu tai ratkaisu, joka johtaa materiaalien 

arvon säilymiseen, kierrätettävyyden parantumiseen  

ja haitattomiin kiertoihin, tukee kiertotalouden 

mukaista liiketoimintaa.

• Parantaa tuotteen tai palvelun kustannus- 

tehokkuutta ja laatua.

Sopimuskausi
• Sopimuskauden aikainen parantaminen, esim.  

palautteen hyödyntäminen.

• Bonus-/sanktiojärjestelmät.

• Raportointi. 
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Mitä on onnistuneen 
kiertotalous- 
hankinnan takana?

44
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Kiertotaloushankintoja on toteutettu Suomessa 

pääosin pilotteina ja pidempiaikaisten kehityshank-

keiden tuloksena. Circwaste-hankkeen edelläkävijä- 

kunnille tehdyn haastattelututkimuksen (2021) 

perusteella on kuitenkin havaittavissa, että kierto- 

talous tulee yhä enemmän näkymään uusissa kunta- 

strategioissa, minkä vuoksi sen painoarvo myös  

hankinnoissa kasvaa.  

 

Strategia. Kiertotaloushankintoja voidaan tehokkaammin viedä  

eteenpäin, kun ne ovat osa organisaation hankintojen johtamis- 

järjestelmää. Siinä keskeinen vaihe on strategisten tavoitteiden  

tunnistaminen; minkälaisia kiertotalouteen liittyviä tavoitteita  

hankintayksikön toiminta-alueella on. Tällaisia tavoitteita on  

tunnistettu esimerkiksi kunta- ja maakuntastrategioissa tai  

alueiden käyttöön ja ekosysteemeihin liittyvissä sopimuksissa.  

 

Muutosjohtaminen. Kiertotaloushankintojen edistämisen taustalla  

on paitsi hankintastrategian niin koko hankintakulttuurin ja toiminta-

tapojen kehittäminen, eli uudenlainen ajattelutapa. Hankintayksikön 

osaamisen kehittäminen on olennaista, jotta hankintalain mahdollisuu-

det voidaan hyödyntää; elinkaarikustannukset huomioidaan hankin-

noissa sekä mahdollistetaan innovatiiviset ratkaisut oikeilla hankinta-

menettelyillä. Käytännössä tarvitaan myös vertaisoppimista sekä  

parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista muiden hankinta- 

yksiköiden kanssa.

Kiertotalousmahdollisuuksien tunnistaminen.  

Hankintaorganisaation näkökulmasta on tärkeää tunnistaa merkittä-

vimmät tekemisen paikat kiertotalouden edistämisessä, sekä se tarve, 

johon kiertotaloushankinnoilla voidaan kustannustehokkaasti vastata, 

ja keskittyä ensisijaisesti näihin. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että 

kiertotalous on koko talouden muutos, eikä ole ratkaistavissa vain 

keskittymällä tiettyihin sektoreihin. Siksi muutoksen mahdollisuutta 

on tarkasteltava kaikilla aloilla.
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Selkeä suunnitelma. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon taustalle 

tarvitaan selkeä toimenpidesuunnitelma, jossa eri tahojen roolit ja 

vastuut on tunnistettu, ja tärkeimmät toimenpiteet kirjattu. Kierto- 

talouden sektorit poikkileikkaavan luonteen vuoksi mahdollisten  

verkostojen ja toimijoiden tunnistaminen ja yhteistyön kehittäminen 

vaativat erityistä panostusta. Markkinoiden mahdollisuuksien löytämi-

nen on edellytys uusien tuotteiden, osaamisen tai teknologian käyt-

töönotolle. Toimitusketjut ja toimittajaverkostot ovat entistä moni-

mutkaisempia ja kiertotalouden näkökulmasta niistä on saatava entistä 

tarkempaa tietoa. Tämä edellyttää toimittajamarkkinatuntemusta ja 

markkinavuoropuhelua. Myös yhteishankintayksiköt ja hankintaren-

kaat voivat mahdollistaa kiertotaloushankinnat saattamalla yhteen 

osaamista usean organisaation välillä. Hankinnan kohteen näkökul-

masta erityisesti ekotuotesuunnittelun työkalut ja elinkaariajattelu 

soveltuvat kiertotaloushankintojen suunnitteluun. Myös tuotteiden 

kemikaalisisältö ja mahdolliset haitalliset aineet ovat keskeisiä  

tarkasteltavia kysymyksiä.

Markkinavuoropuhelu. Toimijoiden markkinavuoropuhelu on  

keskeinen kiertotaloushankintojen väline, jolla tarkastellaan  

markkinoiden kypsyyttä ja mahdollisuutta kiertotalousratkaisuihin, 

sekä synnytetään uusia kumppanuuksia. Kiertotaloushankintojen 

suunnittelu edellyttää luotettavaa tietoa mahdollisista uusista  

ratkaisuista, mikä luo pohjaa kiertotalouden kokeiluille ja piloteille, 

joissa hankinnat voivat olla vauhdittavana voimana.

Vaikutusten tunnistaminen ja mittaaminen. Kiertotaloushankinnoilla 

voidaan aikaansaada monenlaisia vaikutuksia. Suunnitteluvaiheessa 

on tärkeää ottaa haltuun kokonaiskuva siitä, miten ja missä mittakaa-

vassa kiertotaloutta voidaan kyseisellä hankinnalla edistää, ja mitkä 

ovat merkittävimmät odotettavissa olevat vaikutukset. Näin osataan 

kohdistaa omat voimavarat oikeisiin asioihin, eikä sellaisiin, jotka ovat 

vaikutusten näkökulmasta vähäpätöisempiä. Vaikutuksiin kuuluu 

myös sellaisten uusien toimintojen hyödyntäminen ja edistäminen, 

jotka eivät ole tilaajan tai toimittajan ydintoimintaa, kuten korjaus- ja 

huoltopalvelut, tuotteiden väli- ja jatkokäsittely sekä kokonaan uusien 

kiertotaloustuotteiden vauhdittaminen. 
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Kiertotalousratkaisuja tukeva toimintaympäristö. Kiertotalous-

hankinnat voivat toteutua silloin, kun niitä tukeva toimintaympäristö 

ja infrastruktuuri ovat olemassa. Esimerkiksi olemassa olevat kier-

rätysjärjestelmät ja tehokkaat prosessit mahdollistavat tuotteiden 

paremman kierron ja kierrätysmateriaalin hyödyntämisen. Usein 

kiertotalousratkaisujen hankinnoissa tarvitaan kuitenkin uusia toimin-

tatapoja ja liiketoimintamalleja, kuten ylijäämämateriaalin varastointi, 

kierrättäminen ja jälkimarkkinoiden hoitaminen kannattavasti. Uutta 

näkökulmaa kaivataan juuri siihen, mitä käytöstä poistuville tavaroille 

ja materiaaleille voi tehdä, ja millaisia palveluratkaisuja luodaan, jotta 

uuden hankkimisen tarve vähenee. Syntyy tarve pienille ja ketterille 

toimijoille, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisuja ja kannattavia liiketoi-

mintamalleja sellaisille toiminnoille, jotka eivät ole tilaajan tai toimitta-

jan ydinosaamista. Tällaiset markkinaratkaisut ovat edellytys sille, että 

tiettyjä kiertotalouskriteerejä ja -tuotteita voidaan vaatia. Monesti 

tällaisten toimintamallien ratkominen edellyttää kuitenkin yli orga-

nisaatiorajojen ulottuvaa yhteistyötä sekä yritysten liiketoiminnan 

kehittämistä ja laajentamista.

Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan sysätä 

liikkeelle yritysten tuotekehitysprosesseja, 

joissa tuotteet suunnitellaan kiertotalousnäkö-

kulmasta. Kiertotalousajattelun yleistyminen ja 

asiakaskunnan vaatimukset pakottavat yrityk-

set toimimaan. Yritykselle kiertotaloushankin-

tojen ydin on tarjottavien tuotteiden elinkaaren 

pidentämisessä järkevällä suunnittelulla. Nii-

den on tarkasteltava omaa toimintaansa tästä 

näkökulmasta ja tuotava esille tietoa tuotteiden 

taustasta. Tueksi tarvitaan luovaa ajattelua ja 

kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tulee mahdol-

listaa julkisissa tarjouskilpailuissa, sekä kierto-

taloushankintoja tukevia kokeiluja ja pilotteja, 

joista saadaan kokemuksia ja uusia ideoita.
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