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Taksimarkkinoiden 
vapautumisen murros

Koronakriisi

Yritysten selviytyminen ja 
investointikyky

Palveluiden saatavuus

Kaikki muut haasteet 

Toimintaympäristö
ja kuljetukset



Asioihin myös vaikutetaan 
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Yhteistyö toimijoiden 
kesken

Toimintatapojen 
kehittäminen

Uudet ratkaisut

Asenteiden muutos

Asioita voidaan tehdä aina 
fiksummin



Mitä lähtökohtaisesti halutaan? 
• Toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt?
• Vastuista selviäminen haasteista huolimatta?
• Parempaa palvelua useammalle asiakkaalle tehostamalla ja 

kehittämällä?
Nykytilanne lähtökohtana
• Kuljetustarpeet
• Organisaation tekemät hankinnat ja sopimukset ja niiden 

aikajänteet
• Käytettävät eurot
• Markkinoiden tuntemus: tila ja valmius

Mitä strategisuus voisi olla kuljetuksissa?



Käsitys tulevasta
• Toimintaympäristön muutokset
• Lainsäädäntömuutokset 
• Miten nämä vaikuttavat kuljetusten järjestämiseen?
Tavoitetila
• Tavoite ja valinnat
• Asiakasnäkökulma
• Vaihtoehtotarkastelut, simuloinnit
• Tarvittavat toimenpiteet
Seuranta, mittaaminen, arviointi
Oppiminen

Mitä strategisuus voisi olla kuljetuksissa?



Muuttuvan lainsäädännön 
huomioiminen: 

Puhtaat ajoneuvot julkisissa 
hankinnoissa



• Soveltamisalan laajennus kaikkiin merkittäviin ajoneuvoja- ja liikennepalveluja
koskeviin hankintamenettelyihin

• Jäsenmaille sitovat prosentuaaliset vähimmäisvelvoitteet puhtaita ajoneuvoja 
kahdelle hankinta-ajanjaksolle

• Puhtaan ajoneuvon määrittely kolmelle ajoneuvokategorialle: henkilö- ja 
pakettiautot, raskaan kaluston ajoneuvoja sekä linja-autot

• Valvonta- ja raportointivelvollisuus jäsenmaille

Direktiivin vaatimuksia aletaan soveltamaan 2.8.2021. Vaatimukset koskevat 
ainoastaan uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU:n 
hankintalainsäädännön hintakynnykset.
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Direktiivin keskeiset uudistukset
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Henkilö- ja pakettiautoille asetetut vaatimukset

2021-2025 2026-2030

38,5% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

38,5% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

M1, M2

N1

Puhtaaksi henkilö- ja pakettiautoksi 

katsotaan ensimmäisen hankinta-

ajanjakson aikana enintään 50 CO2 

g/km päästöinen ajoneuvo

Toisen hankinta-ajanjakson aikana 

puhtaaksi henkilö- ja pakettiautoksi 

katsotaan 0 CO2 g/km päästöinen 

ajoneuvo 
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Raskaalle kalustolle asetetut vaatimukset (N2 ja N3)

2021-2025 2026-2030

9% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

15% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

N2, N3
Puhtaaksi ajoneuvoksi luokitellaan 

ajoneuvo, joka kulkee 100% 

jakeluinfradirektiivin 2014/94/EU 

määritelmän mukaisella 

vaihtoehtoisella polttoaineella 

(biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety) 

Biopolttoaineiden osalta 

vaatimuksena on, että tuotannossa ei 

ole käytetty ns. high-ILUC raaka-

aineita
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Linja-autoille asetetut vaatimukset

2021-2025 2026-2030

41% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

59% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

M3
Puhtaaksi ajoneuvoksi luokitellaan 

ajoneuvo, joka kulkee 100% 

jakeluinfradirektiivin 2014/94/EU 

määritelmän mukaisella 

vaihtoehtoisella polttoaineella 

(biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety) 

Biopolttoaineiden osalta 

vaatimuksena on, että tuotannossa ei 

ole käytetty ns. high-ILUC raaka-

aineita

Soveltamisala ei koske 

kaukoliikenteen linja-autoja

Täyssähköbusseja 

20,5%
Täyssähköbusseja 

29,5%



- Vähimmäistavoitteet on asetettu jäsenmaakohtaisesti

direktiivi jättää kansallista liikkumavaraa sen suhteen, millaiset tavoitteet eri toimijoille 
asetetaan 

- Sitovat tavoitteet on asetettu kahdelle eri hankinta-ajanjaksolle

jäsenmaat voivat päättää tietystä joustosta hankinta-ajanjaksolla:

o hankintayksiköiden tulee noudattaa vähimmäisvaatimuksia välittömästi 2.8.2021 alkaen kaikissa 
hankinnoissa

o hankintayksiköille sallitaan mahdollisuus jaksottaa vähimmäisvaatimusten saavuttaminen koko 
hankinta-ajanjaksoa kokonaisuutena arvioiden

- Komissio edellyttää jäsenmaita raportoimaan velvoitteiden täytäntöönpanosta

Ensimmäinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään 18.4.2026 ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein

Jäsenmaiden tulee säätää velvoitteiden valvonnan järjestämisestä
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Kansallinen liikkumavara



Edellä 2 momentissa mainittujen liikennepalveluhankintojen osalta tätä lakia sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, jotka kilpailutetaan 

seuraavien yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) nimikkeiden mukaisesti: 

1) 60112000-6 –nimikkeeseen kuuluvien joukkoliikennepalvelujen suorittaminen maanteitse; 

2) 60130000-8 –nimikkeeseen kuuluvien matkustajien erikoismaantiekuljetusten suorittaminen; 

3) 60140000-1 –nimikkeeseen kuuluvien tilausmatkustajaliikenteen palvelujen suorittaminen; 

4) 90511000-2 –nimikkeeseen kuuluvien jätteiden keruupalvelujen suorittaminen; 

5) 60160000-7 –nimikkeeseen kuuluvien tieliikenteen postikuljetusten suorittaminen; 

6) 60161000-4 –nimikkeeseen kuuluvien pakettien kuljetuspalvelujen suorittaminen; 

7) 64121100-1 –nimikkeeseen kuuluvien postin jakelupalvelujen suorittaminen;

8) 64121200-2 –nimikkeeseen kuuluvien pakettien jakelupalvelujen suorittaminen.
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Hallituksen esitysluonnos – lain soveltamisala
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• Direktiivin vaatimukset ovat tiukat Suomen olosuhteisiin, etenkin 2021-2025.
• Käytännössä muutos tulee viemään aikaa, koska markkinat eivät ole valmiit: 

• Kuntaliitto ei kannata direktiivin kansallista lisäsääntelyä: käyttöoikeussopimukset sekä 
esitetty hankintayksiköiden sanktiointijärjestelmä 
• Ensivaiheessa tulee keskittyä tukeen ja kannustukseen

• Kuntien tavoitteiden eriyttämisen tarkoitus on tuotu esille ymmärrettävästi, mutta kuntien 
tavoitteiden maakunnittainen niputtaminen ja juuri 17 kaupungin valitseminen korkeimpien 
tavoitteiden alueiksi vaikuttaa väistämättä myös summittaiselta. 
• Olennaisinta tulisi olla, että puhtaiden ajoneuvojen tavoitetasot täyttyisivät kansallisella tasolla, 

eikä se, että jokainen hankintayksikkö täyttää sille asetetut vaatimukset, sillä olosuhteet 
vaihtelevat. 

• Valtion tulisi toimisi esimerkkinä muille toimijoille.

• Suhde hankintalainsäädäntöön ja -käytäntöihin kaipaa selkiyttämistä.

• Kuntien kustannukset tulee korvata, ml. lataus- ja muu jakeluinfra.
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Kuntaliiton lausunnon pääviestit
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/lakiluonnos-hallituksen-esitykseksi-laiksi-ajoneuvo-ja-
liikennepalveluhankintojen



Käytännön vinkkejä

• Tarkista yksikköösi sovellettavat vaatimukset.

• Laki pätee kilpailutuksiin, joiden hankintailmoitus on julkaistu 2.8.2021 jälkeen 
(DPS?)
• Sopimuksen voi solmia kyseistä päivää myöhemminkin.

• Pohdi etukäteen, missä hankintayksikkösi ajoneuvohankinnoissa vaatimukset on 
helpointa saavuttaa.

• Keskustele ja informoi potentiaalisia palvelutuottajia vaatimuksen aikataulusta ja 
sisällöstä.

• Arvioi aloitetaanko kilpailutus ennen vai jälkeen 2.8.2021.

• Jos ensimmäisen hankinta-ajanjakson aikana tehty sopimus on edelleen voimassa 
toisen hankinta-ajanjakson aikana, sopimuksen kattamat ajoneuvot otetaan 
huomioon ainoastaan ensimmäisen viiteajanjakson osalta.
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Puhtaiden ajoneuvojen vaatimusten 
käyttöönotto
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Ei sovelleta

2.8.2021

Täydet vaatimukset

1.1.2026

Ensimmäisen kauden vaatimukset



Kuntaliiton puhtaiden ajoneuvojen 
verkosto kuntien ja kuntayhtymien 
ajoneuvo- ja kuljetushankinnoista 

vastaaville

Ilmoittaudu mukaan
Pirjo Kohtamäelle

pirjo.kohtamaki[at]ikuntaliitto.fi
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Loppuraportti löytyy täältä https://klash.fi/



www.kuntaliitto.fi

Kiitos!

Liikenneasiantuntija
Johanna Vilkuna
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



