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Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

Motivan hankintapalvelu
Vuonna 2012 hankintojen neuvontapalvelu laajenee koskemaan
ympäristövaikutusten huomioimista kaikissa hankinnoissa. Tätä silmällä
pitäen myös verkkosivujen sisältöä kehitetään kevään aikana.
Kommentteja ja parannusehdotuksia uudistusta varten voi lähettää
osoitteeseen: hankintapalvelu@motiva.fi
Hankintapalvelun Help Desk palvelee toimistoaikana numerossa
0424 281 246.

Ajoneuvohankintoja helpottavia ohjeita
Motivassa laaditaan kevään aikana hankintaohjeita energiatehokkuuden ja
ympäristövaikutusten huomioimiselle ajoneuvo- ja
kuljetuspalveluhankinnoissa. Ohjeita laaditaan sekä edelläkävijöiden että
aloittelijoiden tarpeisiin.
Ensimmäinen Kuntaliiton kanssa yhteistyössä laadittu ohje esittele
esimerkkivaatimuksia koulukuljetuksille.
Koulukuljetusten hankintaohje löytyy täältä >>
Joukkoliikenne sekä tavarankuljetus- ja logistiikka-alalle on solmittu
energiatehokkuussopimukset vuosille 2008–2016. Syksyllä 2012
järjestetään seminaari energiatehokkuuden huomioimisesta julkisissa
kuljetuspalveluhankinnoissa. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden
vuoropuheluun toimittajien ja tilaajien välillä.
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta
julkisissa hankinnoissa (1509/2011) astui voimaan 1.2.2012.
Tutustu lakiin>>
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Ajankohtaista
Suomella kirittävää EU:n kestävien
hankintojen tavoitteissa
Suomi ei tällä kertaa ollut kestävien
hankintojen kärkimaiden joukossa
tarkasteltaessa EU:n hankintakriteerien
käyttöä julkisissa hankinnoissa. Kaiken
kaikkiaan EU:n hankintakriteerit
tunnetaan melko huonosti.
Linkki raporttiin >>

Pohjoismainen selvitys
ympäristöasioiden huomioimisesta
hankintapolitiikassa
Tuoreessa selvityksessä on tarkasteltu
miten ympäristöasiat on huomioitu
hankintapolitiikkaa koskevassa
päätöksenteossa Pohjoismaissa.
Tarkastelun kohteena oli myös
hankintojen osaamisen kehittäminen ja
seuranta.
Linkki selvitykseen >>
Kiinteistön sähkötekniset ratkaisut
Uudesta oppaasta löydät tietoa millaisilla
sähköteknisillä ratkaisuilla ja valinnoilla
palvelukiinteistöjen sähkönkäyttöä voi
tehostaa.
Tutustu tarkemmin tästä >>
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JUHILAS hiilijalanjälkilaskurista apua itlaitteiden valinnassa
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä JUHILAS-työkalu on
apuväline julkisten hankintojen hiilijalanjäljen laskentaan. Laskureita on
seuraaville tuoteryhmille: IT-laitteet, paperi, toimistotuolit, ulkovalaistus ja
hygieniatuotteet.
Juhilas IT-laskuria käytettiin SYKEssä kannettavien tietokoneiden ja
työasemien kilpailutuksessa. Myös Helsingin kaupunki aikoo soveltaa
laskuria tulevassa huonekalujen hankinnassaan.
Tutustu JUHILAS-laskuriin>>

Energiatehokkuustavoitteiden käyttöönotto
julkisissa hankinnoissa etenee
Motiva selvitti, miten energiatehokkuussopimukseen liittyneissä kunnissa
on sovellettu työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011
julkaisemia hankintaohjeita.
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli käyttänyt ohjetta hankinnoissaan.
Ohjeiden mukaiset energiatehokkuustavoitteet, vastuuhenkilöiden
nimeäminen tai hankintahenkilöstön koulutus energiatehokkuusasioissa
on kuitenkin vielä osin puutteellista.
Aiheesta lisää kesäkuun Xpressissä.
Tutustu hankintaohjeeseen>>

Yhteiskäyttöautoilu tukee kestävää
liikkumista
Helsingin seudulla on käynnissä autojen yhteiskäytön edistämisprojekti
jonka päämääränä on löytää yhteinen näkemys ja verkosto autojen
yhteiskäytön edistämiselle sekä tuoda autojen yhteiskäyttö selkeämmin
osaksi seudun liikennejärjestelmää ja sitä koskevaa suunnittelua. Keinona
ovat muun muassa pysäköintiin ja julkisten organisaatioiden hankintoihin
liittyvät toimenpiteet.
HSL:n vetämässä projektissa ovat mukana Helsingin seudun kunnat, VR,
liikenne- ja viestintäministeriö sekä Uudenmaan ELY-keskus.
Lue lisää yhteiskäyttöautoilusta >>

Energiansäästöviikko –
aitoja tekoja joka viikko
Kevään kuluessa ilmeensä raikastava Energiansäästöviikko kutsuu
suomalaiset yritykset, kunnat ja yhteisöt osallistumaan kampanjaan, josta
on aidosti etua.
Helsingissä 8.5. järjestettävä suunnitteluseminaari antaa hyvät
eväät teemaviikon järjestämiseen omassa organisaatiossa.
Lisätietoja seminaarista >>
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Tapahtumakalenteri
Kestävien rakennusmateriaalien
hankinta -seminaari
Motiva ja Culminatum Innovation
järjestävät 31.5. Tampereella Kestävien
rakennusmateriaalien hankinta seminaarin. Erityisesti julkisille hankkijoille
ja rakennusprojektien vetäjille
suunnattuun seminaariin mahtuu 100
osallistujaa. Tutustu ohjelmaan ja
ilmoittaudu tästä!
Energiatehokkuuskoulutusta
luvassa syksyllä
Motiva järjestää koulutustilaisuuden
energiatehokkuuden huomioimisesta
hankinnoissa 8.10.2012. Paikka ja
ohjelma tarkentuvat kevään aikana.
Seuraa tapahtumakalenteriamme!
Ympäristöjohtaminen ja Green Public
Procurement webinaari 23.5.
Webinaarissa kuullaan EMAS
järjestelmän soveltamisesta
hankinnoissa. Webinaari on maksuton ja
englanninkielinen.
Seuraa GPP:n tapahtumasivuja.
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