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Kokonaistaloudellinen edullisuus ja
lämpöyrittäjien menestymisedellytykset
kunnallisten energiaratkaisujen
hankintamenettelyissä
Metsäbiomateriaalien tuotannon liiketoimintamallit ja kaupallistaminen –osahankkeessa
kehitettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointimittareita, joilla voidaan vertailla eri
lämmöntuotantoratkaisuja kunnallisten lämpöenergiaratkaisujen hankintamenettelyissä.
Lisäksi arvioitiin pk-yritysten menestymisedellytyksiä näissä hankintamenettelyissä.
Mittareiden käyttökelpoisuuden arvioinnissa ja hankintamenettelyn tarjouskilpailuihin
osallistuneiden pk-yritysten kokemien haasteiden ja ongelmien tunnistamisessa käytettiin
apuna yrityshaastatteluja.
Metsäbioenergian tuotannossa julkisilla hankinnoilla on erittäin merkittävä rooli. On arvioitu, että
kunnallisten hankintamenettelyjen kautta voidaan tulevaisuudessa kilpailuttaa noin tuhannen
lämpölaitoksen tuotanto, joka vastaa noin 500 MW:n lämmöntuotantotehoa. Toisaalta on esitetty,
että aluelämpölaitoksen kattilatehon olisi oltava vähintään 3 MW, jotta lämpöyrittäjä voisi toimia
kannattavasti, mikäli lämmön hinta määräytyy normaalin kilpailun perusteella. Kuntien ja
kuntalaisten lämmöntoimitukselle asettamien tavoitteiden
sekä pk-yritysten menestymisen kannalta kokonaistalou- Kokonaistaloudellinen
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Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-järjestelmässä keväällä 2010 julkaistujen
lämpöyrittäjäkohteiden hankintailmoitusten perusteella kokonaistaloudellisen edullisuuden
arviointikriteerien käyttö on tällä hetkellä vakiintumatonta ja tapauskohtaisia eroja on runsaasti.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointimittarien kehittämisessä korostui kuntapäättäjien
näkökulma, mutta mittarien käyttökelpoisuuden arvioinnissa käytettiin myös erilaisten
lämmöntuottajaorganisaatioiden haastatteluja.
Hankintalaissa esitettyjen arviointiperusteiden ohella esille nousi tarve lämmöntuotannon
aluetalousvaikutusmittarille,
joka
on
kuitenkin
ristiriidassa
hankintalainsäädännön
syrjimättömyysperiaatteen kanssa. Lämpölaitosinvestointien pitkäikäisyys korostaa elinkaarinäkökulmaa ja (esimerkiksi energiapuun korjuutukiin liittyvien poliittisten) riskien hallintaa, mikä
heijastuu esimerkiksi siihen, miten tuotettavan lämpöenergian hinta sidotaan eri polttoaineiden
hintakehitykseen tai erilaisiin hintaindekseihin. Yhtenäinen metsähakkeen laatustandardi voisi
tuoda läpinäkyvyyttä ja yhtenäisyyttä polttoaineen hankintaan liittyvien laatutekijöiden arviointiin.
Tutkittujen tapausten perusteella on hyvin vaikea esittää luotettavasti yleisiä eroja erilaisten
metsähaketta polttoaineenaan käyttävien lämpöliiketoimintamuotojen (osuuskunnat, erikokoiset
osakeyhtiöt, kunta) välille yksittäistenkään vertailukriteerien suhteen, vaikka organisaatioiden
välillä on periaatteessa merkityksellisiä eroja esimerkiksi investointitukikelpoisuudessa ja
voittojen verotuksessa.

PK-yritysten menestystekijät hankintamenettelyissä
HILMA on työ- ja
elinkeinoministeriön ylläpitämä
maksuton, sähköinen
ilmoituskanava, jossa
hankintayksiköt ilmoittavat
julkisista hankinnoista.

Yrityshaastattelujen
perusteella
pienyrittäjät
kokivat
menestymismahdollisuutensa tarjouskilpailussa yleisesti
heikoiksi, jos vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa.
Toisaalta kokonaisedullisuuden kriteerit koettiin lisärajoitteina
ja etenkin tarjoajien kelpoisuutta koskevien ehtojen arviointi
usein liian ehdottomana ja joustamattomana esimerkiksi
teknisten ratkaisujen osalta.

Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että ympäristöystävällisyysvaatimuksilla joko tarjousten
vertailuperusteena tai kelpoisuusehtona oli merkitystä hankintamenettelyissä. Tarjouspyynnöissä
esitetyt vertailukriteerit oli joissakin tapauksissa koettu epäselviksi jopa hinnan määrittelyn osalta.
Toimitussopimusten riittävän pitkä kesto esitettiin tärkeäksi investointien ehdoksi etenkin, jos
yritys rakentaa lämmönjakeluverkon.

