Tarkistuslista nro 9

HANKINNAT JA
MATERIAALITEHOKKUUS
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla vähennetään tuotteen tai palvelun haitallisia
ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajan. Myös ympäristöä säästävien tavaroiden ja palveluiden hankinnalla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia. Vertailemalla eri vaihtoehtoja hankinta voidaan kohdistaa sellaisiin
tuotteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä.
Rastita yrityksesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Kyllä
1.

Ovatko yrityksen ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät hankinnat tiedossa?		

2.

Onko hankinnoille määritetty ympäristökriteereitä?					

3.

Onko toimittajille / alihankkijoille määritetty ympäristökriteereitä?			

4.

Saako henkilöstö opastusta uusien tuotteiden käyttöön sekä niiden ympäristö- ja
turvallisuusnäkökohtiin? 								

5.

Onko yhdessä muiden lähialueen (oman alan) yritysten kanssa kilpailutettu
raaka-aineiden tai tuotteiden kuljetuksia?						

6.

Onko toimistopaperin kulutukseen kiinnitetty huomiota?				

7.

Onko tavaran toimitusten yhteydessä pyritty vähentämään pakkausmateriaalia?		

8.

Suositaanko uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia?				

9.

Keskitetäänkö tavaroiden nouto ja vienti suurempiin eriin?				

10. Hankitaanko yrityksen käyttöön ympäristömerkittyjä tuotteita? 				
11. Onko omassa tuotekehityksessä ja valmistuksessa huomioitu materiaalitehokkuutta?
(mm. tuotteiden lujuus, kuluminen, korjattavuus, helppokäyttöisyys, varaosat,
monikäyttöisyys, huolto, pakkaaminen)							

12. Onko yrityksen omilla tuotteilla ympäristömerkkiä?					
13. Onko harkittu mahdollisuutta tuotteiden myymisen / ostamisen ohella tai sijaan

vuokraamiseen tai liisaamiseen?							

14. Myydäänkö tuotteeseen liittyviä huoltopalveluja (esim. säännöllistä

tarkastusta, huoltoa ja päivitystä), käyttöpalvelua tai käytön opastusta?			

15. Onko selvitetty mahdollisuutta myydä asiakkaalle palvelua, joka korvaa

tuotteen ostamisen?									

Ei

Ei
koske
meitä

Kyllä
16. Myydäänkö / lahjoitetaanko eteenpäin yritykselle tarpeeton, mutta käyttökelpoinen
laite tai muu tarvike romuttamisen sijaan?						

17. Huolletaanko koneet ja laitteet säännöllisesti niiden käyttöiän pidentämiseksi?		
18. Ovatko koneet ja laitteet varustettu käyttöohjeilla ja onko henkilökunta koulutettu
niiden oikeaan käyttöön?								

19. Ovatko koneiden ja laitteiden lakisääteiset tarkastukset, päivitykset ja kalibroinnit

ajan tasalla?										

20. Onko selvitetty, voidaanko tuotteiden varastointia vielä kehittää?				
21. Onko selvitetty mahdollisuudet hävikin pienentämiseen?				
22. Onko haitallisten aineiden käyttöä vähennetty?						
23. Onko selvitetty, voiko yrityksen tuottama jäte olla toiselle hyötymateriaalia?		
24. Suositaanko kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita?				
25. Hankitaanko kestotuotteita kertakäyttöisten sijaan?					
26. Käytetäänkö yrityksessä luomu- tai lähiruokaa?						
27. Vaaditaanko siivouspalveluilta ympäristöasioiden huomioimista?				
(jätteiden lajittelu, pesuaineet jne.)

28. Onko käsipaperit korvattu vaihdettavilla käsipyyherullilla?
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meitä

