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VÄHÄ C



Vähä C-
vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

Hankeaika: 1.9.2019 – 31.8.2021

Toteuttajat: Itä-Lapin kuntayhtymä ja Lapin AMK

Kohdealue: Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Posio

Rahoitus:

Lapin liitto EAKR / Kestävää kasvua ja 

työtä - rakennerahasto 80% 182 681 €

Itä-Lapin kunnat 37 933 €

Lapin AMK 7 738 €

228 351 €

Valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on
lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden sekä materiaalien käyttöä.



• valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten 
ratkaisujen käyttöönottamisessa 

• julkisten hankintojen avulla edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista

• nostetaan hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin 
hankintoihin ja laatuarviointiin

• hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään 
hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa

• edistetään olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja 
edistetään uusien luomista

• lisätään innovatiivisten hankintojen määrää 10 prosenttiin kaikista hankinnoista

• sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun 
loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden

• edistetään kiertotaloutta

• edistetään puurakentamista

• julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa lisätään kasvispainotteisen ruoan ja 
kalan osuutta sekä suositaan suomalaista lähi- ja luomu tuotantoa lihan, 
kananmunien ja maidon hankinnoissa

• ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

Hallitusohjelmaan kirjattuja ympäristötavoitteita:



• Sisällyttää sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen 
tavoitteita hankintastrategiaan tai –linjauksiin

• Tunnistaa hankintastrategiansa vaikuttavuuden  ja laatii 
suunnitelman strategisten linjausten toimeenpanolle.

• Toteuttaa hankintoja suunnitelmallisesti

• Lisää hankintoja tekevien osaamista monipuolisella 
koulutuksella

• Ympäristövaikutukset ja –kriteerit

• Elinkaarikustannukset

• Innovaatiiviset hankinnat

• Cleantech-hankinnat

• Kiertotalous

• Asettaa vaikuttavuuden parantamiseksi tavoitteet ja mittarit, 
joita myös seurataan

• Kehittää laajaa markkinatuntemusta

• Käy toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelua

• Varaa hankinnoille riittävästi aikaa (hankintakalenteri)

• Viestii avoimesti tulevista hankinnoistaan

• Tuntee toimintansa ympäristövaikutukset

• Kehittää koko toimintansa ekologista kestävyyttä

• Tuo markkinavuoropuhelujen yhteydessä aktiivisesti ilmi 
tavoitteita tukevia toimintatapojaan

• Osallistuu aktiivisesti yhteiskehittämiseen 

• Tuo esille kehittämispotentiaalinsa ja kehittää 
tarjontaansa vastaamaan yhteiskunnan asettamia 
vaatimuksia

• Hankkii tietoa julkisista hankinnoista ja niiden 
toimintaperiaatteista 

Hankintaorganisaatio                           Yritys
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Sari Leinonen

sari.leinonen@kemijarvi.fi

Puh. 040 715 0909

VähäC on FB:ssä
Liity mukaan myös VähäC:n teamsiin

Kiitos!


