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LCA4Regions on Interreg Europe -oh-
jelmasta rahoitettu eurooppalainen 
hanke, jonka odotetaan edistävän 
ympäristöpolitiikan välineiden te-
hokkaampaa täytäntöönpanoa elin-
kaarimenetelmiä soveltamalla.

Elokuusta 2019 lähtien yhdeksän 
yhteistyökumppania seitsemästä 
eri alueesta eri puolilta Eurooppaa 
— Navarran hallitus (ES), Navarran 
teollisuusyhdistys (ES), Kaunasin tek-
nillinen yliopisto (LT), Pyhäjärvi-insti-
tuutti (FI), Baixo Alentejo Intermunici-
pal Community (PT), Lombardian alue 
(IT), Kansallinen kemian instituutti (SI), 
Lodzkien alue (PL) ja ACR+ (BE) neu-
voa-antavana kumppanina tekevät 
yhteistyötä tässä nelivuotisessa hank-
keessa.
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          1 Johdanto

Tämän etenemissuunnitelman tarkoituksena on tukea 
poliittisia päättäjiä ymmärtämään paremmin elinkaa-
reen perustuvaa lähestymistapaa ja sitä, miten se voi-
daan integroida tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin.

Tämän etenemissuunnitelman tarkoituksena on olla 
poliittinen lyhennelmä, jolla tuetaan poliittisia päättäjiä 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa poli-
tiikallaan, erityisesti soveltamalla elinkaareen perustuvia 
työkaluja ja käyttämällä elinkaariajattelua.

Lyhennelmä on tulos sekä kumppaneiden Interreg Eu-
rope LCA4Regions -hankkeesta saaduista kokemuksista 
että tiedosta, joka heillä oli jo instituutioina.

Lukija huomaa, että joissain tämän asiakirjan osissa keski-
tymme pääasiassa resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen 
liittyviin aiheisiin. Tämä johtuu lähinnä projektissa olleesta 
erityisestä näkökulmasta. Samaa lähestymistapaa voidaan 
kuitenkin soveltaa muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Elinkaariajattelua käyttävien politiikkojen lähes-
tyminen voi todella lisätä globaalia ja paikallista 
kestävyyttä. Poliittisen päätöksenteon varhai-
simmista vaiheista lähtien käytetty elinkaariajat-
telutapa (joko kehityspolitiikassa tai ala- ja kes-
tävyyspolitiikassa) on paras tapa luoda suuri 
vaikutus kestävään kehitykseen.

Etenemissuunnitelma 
elinkaaren käytön 
ohjaamiseksi politiikkoihin

Politiikan teon 
ymmärtäminen

Politiikan välineet: 
päätöksenteon 

välineet

Elinkaarilähestymistavan 
ymmärtäminen

Elinkaarilähestymistapa 
kestävää kehitystä 

koskevassa 
päätöksenteossa

Tehokkaiden 
kestävien politiikkojen 

suunnittelu
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Kuten totesimme, tässä etenemissuunnitelmassa aiom-
me tukea lukijaa ymmärtämään, kuinka parantaa pää-
töksentekoprosesseja elinkaariajattelun lähestymistavan 
avulla. Tämän asiakirjan kahdessa ensimmäisessä osassa 
pyritään näin ollen vahvistamaan yhteiset määritelmät ja 
tietämys a) politiikoista ja päätöksentekoprosesseista ja 
b) elinkaarilähestymistavoista.

             2 Politiikat ja päätöksenteko

Ensinnäkin, ennen kuin kuvaamme ja ymmärrämme elinkaa-
rimenetelmää ja sen hyödyllisyyttä, meidän on määriteltävä ja 
suhteuttaa toimet, joissa aiomme käyttää tätä lähestymistapaa.

Selvityksen perustana ovat politiikat ja päätöksenteko.

2.1 Määritelmät

Politiikka on joukko ideoita tai suunnitelmia, joita käyte-
tään päätöksenteon perustana erityisesti yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa, taloustieteessä ja liiketoiminnas-
sa. Joitakin muita hyviä politiikan määritelmiä löytyy ja 
ehdotetaan täältä:

• ”selvä toimintatapa tai toimintatapa, joka valitaan 
vaihtoehtojen joukosta ja tietyissä olosuhteissa ny-
kyisten ja tulevien päätösten ohjaamiseksi ja määrit-
tämiseksi” (suomennos, katso alkuperä https://www.
merriam-webster.com/dictionary/policy).
• ”korkean tason kokonaissuunnitelma, joka kattaa eri-
tyisesti hallintoelimen yleiset tavoitteet ja hyväksyttä-
vät menettelyt” (suomennos, katso alkuperä   https://
www.merriam-webster.com/dictionary/policy).

Päätöksenteosta on saatavana useita määritelmiä. EU:n anta-
man poliittisen päätöksenteon määritelmän avainviite on asia-
kirjoissa ”Quality of Public Administration — A Toolbox for Practi-
tioners”, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 
2017 ja ”Better Regulation guidelines”, Bryssel, 3.11.2021, SWD 
(2021) 305 final. Näissä asiakirjoissa päätöksenteko määritellään 
”prosessiksi, jolla hallitukset muuttavat poliittisen näkemyksensä 
ohjelmiksi ja toimiksi, joilla saadaan aikaan ”tuloksia ”- toivottua 
muutosta todellisessa maailmassa”.

Toinen yleinen ja hyvä päätöksenteon määritelmä voi olla 
myös ”Päätösprosessi, jolla yksilöt, ryhmät tai instituutiot 
laativat suunnitelmiin, ohjelmiin tai menettelyihin liittyviä 
politiikkoja”. (Katso: https://www.definitions.net).

2.2 Käytännöt

Tässä etenemissuunnitelmassa käsitellään julkisten laitosten 
politiikkoja ja päätöksentekoa sekä sitä, miten elinkaarilähes-
tymistavat voidaan integroida tällaisiin prosesseihin.

Julkinen elin, olipa se sitten EU tai valtion, alueen tai kunnan 
hallitus, voi harjoittaa ja toteuttaa päätöksentekoprosesse-
jaan erilaisilla politiikan välineillä: laeilla, asetuksilla, sään-
nöillä, ohjelmilla tai suunnitelmilla. Sen olisi myös kyettävä 
käsittelemään kaikkia asiaan liittyviä aiheita sekä korkeam-
milla että alemmilla institutionaalisilla mittakaavoilla ja 
asianomaisten sidosryhmien kanssa tehokkaan päätöksen-
teon ja politiikan täytäntöönpanon aikaansaamiseksi.

Lisäksi julkisten elinten on voitava käyttää erilaisia poli-
tiikan välineitä päätöksenteossa, päätöksenteon koordi-
noinnissa ja hienosäätämisessä poliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseksi.

Selkeyden vuoksi ehdotamme jäljempänä muutamia esi-
merkkejä: EU:n taso ja aluetaso.

2.2.1 Euroopan unioni

Tietolähteemme tässä luvussa on is  https://ec.europa.eu/
info/law/law-making-process/types-eu-law_en.

Kaikki EU:n toimet perustuvat perussopimuksiin. Näissä 
EU:n jäsenmaiden välisissä sitovissa sopimuksissa määritel-
lään EU:n tavoitteet, säännöt EU:n toimielimille, miten pää-
tökset tehdään sekä EU:n ja sen jäsenten väliset suhteet.

Perussopimukset ovat EU:n lainsäädännön lähtökohta, ja 
ne tunnetaan EU:ssa primaarioikeutena.

Perussopimusten periaatteista ja tavoitteista tuleva laki 
tunnetaan johdettuna oikeutena.

EU voi antaa lakeja vain niillä aloilla, joilla sen jäsenet 
ovat valtuuttaneet sen tekemään niin EU:n perussopi-
musten kautta.

Eurooppalainen säädös voi olla lainsäätämisjärjestys tai muu 
kuin lainsäätämisjärjestys: lainsäätämisjärjestyksessä hyväk-
sytyt säädökset annetaan jonkin EU:n perussopimuksissa 
määrätyn lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti (tavallinen tai 
erityinen); muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyt 
säädökset eivät noudata näitä menettelyjä, ja EU:n toimieli-
met voivat antaa ne erityissääntöjen mukaisesti.

EU:n säädöstyypit ovat: EU:n perussopimukset; asetuk-
set; direktiivit; päätökset; suositukset; lausunnot; dele-
goidut säädökset; täytäntöönpanosäädökset.

Nopea sukellus elinkaaren lähestymistapaan
Euroopan unioni voi pyrkiä poliittiseen tavoitteeseen 
edellä mainittujen poliittisten välineiden avulla.

Kuten tulemme tarkastelemaan luvussa 4.2, elinkaarilä-
hestymistapaa voidaan käyttää tukemaan politiikkojen 
määrittelyä ja niiden täytäntöönpanoa ja auttaa edellä 
kuvattujen poliittisten välineiden määrittelyssä.
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Esimerkkinä elinkaarilähestymistavan soveltamisesta 
EU:n politiikoissa on kestävän rahoituksen taksono-
miasta annettu asetus (EU) 2020/852, joka julkaistiin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 22. kesäkuuta 
2020 ja tuli voimaan 12. heinäkuuta 2020. Taksonomia 
on rahoitusalan työkalu, mutta se sisältää viittauksia 
tieteellisiin vankkoihin menetelmiin ja mittareihin: näis-
sä korostettuna käy ilmi, kuinka ilmaston lieventämisen 
kynnysarvot perustuvat aloilla, joilla on riittävä tietojen 
saatavuus, koko elinkaaren hiilijalanjälkeen. Esimer-
kiksi sähköntuotannossa taksonomia määrittelee 100 
gCO2e/kWh kynnysarvon. Muissa tapauksissa, esimer-
kiksi rakennusten ja liikenteen osalta, kynnysarvot on 
määritelty ottaen huomioon vain elinkaarivaiheet, jotka 
vaikuttavat useimpiin ympäristövaikutuksiin (yleensä 
käyttövaihe). Lopuksi voidaan todeta, että kaikki alat si-
sältävät ”ei ole merkittävää haittaa” -kriteerit, jotka pe-
rustuvat muihin ympäristötavoitteisiin ja EU:n lainsää-
dännön noudattamiseen.

Toinen tärkeä esimerkki on energiaan liittyvien tuottei-
den ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista 
annetussa direktiivissä 2009/125/EY. Direktiivissä eko-
logisella suunnittelulla pyritään sisällyttämään ympäris-
tönäkökohdat tuotesuunnitteluun tavoitteena parantaa 
tuotteen ympäristönsuojelun tasoa koko sen elinkaaren 
ajan. Lisäksi tuotteiden valmistajia pyydetään arvioi-
maan tuotemallia koko sen elinkaaren ajan tavanomai-
sia olosuhteita ja käyttötarkoituksia koskeviin realistisiin 
oletuksiin perustuen, jotta voidaan puuttua tuotesuun-
nittelun avulla vähennettäviin ympäristövaikutuksiin. 

2.2.2 Alueellinen näkökulma 

Euroopan unionissa kukin jäsenvaltio asettaa omat suh-
teensa keskus-, alue- ja paikallishallinnon välillä. Siksi 
lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta voidaan jakaa eri ta-
voin kussakin maassa.

Korostamme kuitenkin joitain poikittaisia näkökohtia, joi-
ta voidaan pitää yleisesti arvokkaina tätä etenemissuun-
nitelmaa tarkasteleville poliittisille päättäjille.

Keskityttäessä aluetasolle alueellisen toimielimen pää-
töksentekoa voidaan johtaa ja toteuttaa monenlaisten 
poliittisten välineiden avulla, jotka voivat liittyä toisiin-
sa ja hierarkkisen suhteen puitteissa. Termillä ”hierark-
kinen” tarkoitamme, että politiikan väline voi vaihdella 
laista (korkein taso) täytäntöönpanosäädökseen, jossa 
ymmärretään, mitä laki tai suunnitelma ennakoi.

Alla ehdotetaan poliittisen hierarkian vertailumallia. Se 
perustuu Regione Lombardian kokemukseen, mutta 
sopii todennäköisesti monille Euroopan alueille. Kukin 
asianomainen alue voi kehittää erityisen ja tarkemman 
mallin tukemaan sen elinkaaritoimintaa vahvemmalla ja 
tehokkaammalla tavalla.

Nopea sukellus elinkaaren lähestymistapaan
Kuten tarkastelemme luvussa 4.4, elinkaarilähestymistavan 
tukeminen ja soveltaminen politiikan välineissä voi olla eri-
lainen riippuen siitä, minkälaista politiikan välinettä on tar-
koitus käyttää, ja sen asemasta hierarkiassa. Jotta voidaan 

POLIITTISEN VÄLINEEN TYYPPI SIITÄ VASTAAVA ELIN LAAJUUS

Aluelainsäädäntö Maakuntaliitto hyväksyy sen.
Sisältö voi olla: politiikan suuntaviivoja, 
periaatteita, tavoitteita, taloudellisia re-
sursseja, osaamista.

Alueellinen sääntely Maakuntaliitto tai maakuntahallitus 
hyväksyy sen.

Sisältö on: lain täytäntöönpanon mene-
telmät ja välineet (esim. rahoitusmene-
telmät).

Suunnitelma tai ohjelma Maakuntaliitto tai maakuntahallitus 
hyväksyy sen (lain mukaan).

Sisältö on: tavoitteet, nykytilan arvioin-
nit, toimet, seuranta.

Päätös Maakuntahallitus hyväksyy sen.

Sisältö on: lainvalvontamekanismit; 
suuntaviivat; tarjouskriteerien hyväksy-
minen (myöhemmin toteutettu asetuk-
sella); lainojen jakautuminen; muiden 
toimielinten kanssa tehtyjen sopimus-
ten edistäminen ja hyväksyminen jne.

Määräys Johtaja, toimitusjohtaja tmv. on 
hyväksynyt sen.

Sisältö on: tekniset selvennykset; 
hankkeen hyväksyminen; puhelujen hy-
väksyminen; resurssien jakelu.
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varmistaa, että elinkaarilähestymistapaa käytetään tehok-
kaasti poliittisten välineiden ohjaamiseen ja tukemiseen, 
voitaisiin tarvita erilaisia toimia eri politiikan välineissä.

Tältä osin merkittävin esimerkki on LCA4regions-hank-
keessa kerätyt hyvät käytännöt, jotka ovat useimmiten alu-
eellisia politiikkoja ja elinkaariajattelua soveltavia toimia. 
Käytännöt ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla  (htt-
ps://www.interregeurope.eu/lca4regions/good-practices/) 
ja löytyvät suomeksi täältä: https://pyhajarvi-instituutti.fi/
wp-content/uploads/2022/06/LCAR-GUIDE_FN.pdf.

Esimerkki elinkaariajattelun mahdollisesta käytöstä alue-
politiikassa on vihreät julkiset hankinnat (Green Public Pro-
curement, GPP).  Hankinnoissa voidaan soveltaa sääntöjä 
tuotteiden valinnalle. Tuotteelle on ominaista – sen teknisis-
sä erittelyssä – vähimmäiskustannukset, myös alkuperäisen 
hankintahinnan lisäksi määritelmiä tuotteen toiminnasta ja 
sen käyttöiän loppu. Tämä on esimerkki julkisiin hankintoihin 
sovellettavasta elinkaarikustannusmallista, ja sen on toteut-
tanut mm. Slovenian julkisten hankintojen virasto maantie-
ajoneuvojen osalta. Ajoneuvojen arviointiperusteisiin kuulu-
vat tietyn kaavan mukaisesti lasketut elinkaarikustannukset.

LCA:n toinen mahdollinen käyttö aluepolitiikassa on Re-
gione Lombardian jätehuolto-ohjelman määrittelyssä 
toteuttama toimi, johon sisältyy alueellisen yhteistyön 
tutkimus jätehuollon vuodesta 2009 hyväksytystä pe-
rustilanteesta. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida 
alueen keskeisiä jätehuoltoa koskevia kysymyksiä, elin-
kaaren aikaisia ympäristövaikutusten lähteitä ja tunnis-
taa niiden vähentämismahdollisuudet.

2.3 Kestävä kehitys politiikkoihin

LCA:lla ja kestävällä kehityksellä yleisesti on monia potenti-
aalisia sovelluksia julkisen politiikan kehittämisessä, koska 
politiikalla halutaan vähentää ympäristövaikutuksia, johtaen 
tarpeeseen tunnistaa ympäristön parantamisen mahdolli-
suuksia ja arvioida mahdollisten vaihtoehtojen välisiä ympä-
ristövaikutuksia.

Eri hierarkkisilla tasoilla toimivat laitokset suunnittelevat ja 
panevat täytäntöön politiikkoja ja käyttävät vastuullaan olevia 
poliittisia välineitä politiikoissa asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Alussa toimintalinjat olivat pääasiassa alakohtaisia, ja niillä 
pyrittiin saavuttamaan erityiset ja kohdennetut tavoitteet tai 
monialaiset kehitystavoitteet.

Ajan myötä tietoisuus siitä, että politiikalla voi olla heijastus-
vaikutuksia, ja kun otetaan huomioon, että suurin osa politii-
koista tähtää kehityksen edistämiseen, näillä politiikoilla voi 
olla sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä globaalisti että 
paikallisesti: ihmiskunta on ymmärtänyt, että kaikilla toimilla 
ja politiikoilla voi olla ulkoisvaikutuksia.

Siksi kansainväliset, kansalliset ja paikalliset instituutiot 
alkoivat kehittää alakohtaista politiikkaa yhteiskunnan ja 
ympäristön suojelemiseksi.

Vähitellen ymmärsimme, että ainoana tapana sekä suun-
nitella järkeviä politiikkoja että hallita ympäristö- ja sosiaa-
lisia ulkoisvaikutuksia olisi siirtää ajattelutapaamme kohti 
politiikan suunnitteluprosessia. Prosessin avulla voidaan 
ymmärtää niiden koko vaikutus ja ulkoisvaikutusten sisäl-
lyttäminen päätöksentekoon, yhdistämällä harkitusti niin 
taloudelliset, ympäristöön liittyvät kuin sosiaaliset muut-
tujat päätöksenteossa: syntyi kestävän kehityksen käsite.

Ympäristövaikutusten arviointi ja strateginen ympäris-
töarviointi olivat ensimmäisiä yrityksiä käyttää integroi-
tua analyysiä, jotta ihmisen toiminta olisi ympäristön 
kannalta kestävää. Saastumisen ehkäisemisen ja vähen-
tämisen yhdennetty politiikka (IPPC), organisaation sosi-
aali- ja ympäristösertifiointi sekä yhdennetyt tuotepoli-
tiikat olivat tämän matkan lisäaskelia. Tämä on perusta, 
jolla kasvava suuntaus elinkaariin perustuvan lähesty-
mistavan ja ajattelun integroimiseksi päätöksentekopro-
sesseihin on kukoistanut.

Vähitellen on suunniteltu monia muita välineitä, joiden 
avulla voidaan nyt ottaa huomioon myös sosiaaliset nä-
kökohdat ja tehdä arviointeja integroidusti. 

Ajan myötä, ihmiskunnan toimet ja politiikat ovat siirty-
mässä kohti yleistä kestävyyttä.

Nykyään maailmanlaajuiset haasteet ja edistyneimmät 
poliittiset lähestymistavat (YK 2030 Agenda, EU Green 
deal jne.) ajavat maailmaa harkitsemaan kestävyyttä kai-
kessa alakohtaisessa politiikassa huomioon otettavana 
asiana. Tätä tukee usko siihen, että todellinen kestävä tu-
levaisuus voidaan taata vain jos kestävä kehitys kaikissa 
sen kolmessa osatekijässä (sosiaalinen, taloudellinen ja 
ympäristöllinen kestävyys) läpäisee kaikki politiikat.

Elinkaarilähestymistapaa voidaan pitää yhtenä sopivimmis-
ta menetelmistä kestävän kehityksen käsittelemiseksi. On 
todella mielenkiintoista arvioida, miten elinkaariarviointi 
eroaa ympäristövaikutusten arvioinnista: YVA ottaa huo-
mioon vain hankkeen sijaintipaikassa esiintyvät päästöt ja 
vaikutukset, kun taas LCA ottaa huomioon kaikki prosessiin 
tai tuotteeseen liittyvät ympäristövaikutukset koko sen elin-
kaaren ajan, riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat.

Kestävän kehityksen politiikat (ympäristö- ja sosiaalipo-
litiikat) ja kehityspolitiikat voivat hyötyä elinkaarilähesty-
misestä. 

Tässä yhteydessä on erityisesti korostettava, että elinkaa-
riajattelu tulee olemaan erityisen tärkeää kehitysyhteistyö-
politiikkojen laatimisessa, koska ne aiheuttavat usein suu-
rimmat kestävyysvaikutukset (sekä hyviä että huonoja).
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          3 Elinkaaren lähestymistapa

3.1 Yleiskatsaus

Aiomme tarjota poliittisille päättäjille työkaluja, joil-
la tuetaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista 
politiikkaa. Työkaluja, joiden avulla kyetään määritte-
lemään tietoisia valintoja, valintoja, joiden vaikutukset 
tiedetään ja työkaluja, joiden avulla vältetään, lievenne-
tään, tai kompensoidaan valintojen heijastuksia ja vai-
kutuksia.

Näihin tarkoituksiin käytettävien työkalujen laajassa 
valikoimassa elinkaari-lähestymistapa ja elinkaaripoh-
jaiset työkalut näyttävät soveltuvan parhaiten tähän ta-
voitteeseen. Koko projekti on päättänyt keskittyä niihin 
kestävän kehityksen tukemisen välineinä.

Tämän vuoksi tässä etenemissuunnitelmassa keskity-
tään niihin samalla kun ollaan tietoisia siitä, että kestä-
vyystavoitteiden tukemiseen voitaisiin käyttää muita vä-
lineitä, jotka joskus sisällytetään elinkaareen perustuviin 
työkaluihin.

Euroopan komissio korosti näiden välineiden merkitys-
tä kestävien valintojen ratkaisemiseksi ja on käyttänyt 
niitä päätöksenteossa.

Kansallisella tasolla EU-maissa on tähän mennessä to-
teutettu useita toimia näiden välineiden käytön edistä-
miseksi ja soveltamiseksi.

Yleiskatsauksen tärkeimmistä elinkaareen perustuvista 
käsitteistä ja työkaluista jälkeen, annamme tässä luvussa 
myös yleiskuvan kansainvälisestä elinkaarilähestymises-
tä, eurooppalaiset viitteet ja kokemukset huomioiden.

Uskomme, että tämä yleiskatsaus voi tarjota lukijoille 
hyödyllisiä viitteitä ja keskeisiä näkökohtia ohjaamaan 
ajattelutapaansa kohti oikeaa ymmärrystä siitä, miten 
elinkaariajattelua käytetään päätöksenteossa.

Seuraavissa kappaleissa esitetään kuvaukset avainkä-
sitteistä, yleisimmistä elinkaarikäsittelyyn liittyvistä me-
netelmistä sekä välineistä.

Tavoitteena on antaa lukijoille selkeä, vaikkakin tiivis 
yleiskatsaus, jotta lukijat voivat helpommin valita tar-
peisiinsa sopivimmat työkalut.

3.2 Kestävän kehityksen elinkaari (LC): 
elinkaaren kestävyyden arviointi

Elinkaariajattelun katsotaan systeemisen lähestymistavan 
vuoksi antavan arvokasta tukea kestävän kehityksen inte-
groimisessa tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, inno-
vointiin ja arviointiin. Elinkaarilähestymistapa ja sen mene-
telmät voivat olla hyvä väline kestävän kehityksen kannalta.

”Vaikka LCA keskittyy ensisijaisesti ympäristöön ja luonnonva-
roihin kohdistuviin päästöihin ja liittyviin rasitteisiin, elinkaari-
kustannuksella (LCC) pyritään arvioimaan kustannuksia toimi-
tusketjussa. Kehittyvä sosiaalisen elinkaaren arviointi (SLCA) 
täydentää tätä sosioekonomisella analyysillä huomioimalla 
työaikoja/olosuhteita suhteessa ympäristöön. Tavoitteena on 
kattaa kestävän kehityksen eri pilarit. Elinkaaren kestävyyden 
arvioinnin (LCSA) menetelmät ja sovellukset ovat kehitteillä. 
Näiden tavoitteena on integroida kestävän kehityksen eri pilarit 
paremmin ja arvioida niiden keskinäistä vuorovaikutusta. [...]”.

Edellä esitetyn sanamuodon mukaisesti YTK:n teknisessä 
raportissa “Life cycle assessment for the impact assess-
ment of policies (2016)” ehdotetaan elinkaarityökalujen 
täysimääräistä käyttöä kestävyyden käsittelemiseksi. Alla 
oleva kuva havainnollistaa yhteenvetona asiaa.

3.3 Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelu on elinkaariarvioinnin ratkaiseva käsite.

Luotamme Life Cycle Initiative -käyttöliittymän (https://
www.lifecycleinitiative.org/), määritelmään ja perustelui-
hin antaaksemme lukijalle selkeän käsityksen siitä.

”Elinkaariajattelu on lähinnä laadullista keskustelua, jossa tunnis-
tetaan elinkaaren vaiheet ja/tai mahdolliset ympäristövaikutuk-
set, joilla on eniten merkitystä, esim. käytettäväksi suunnittelussa 
tai poliittisten toimenpiteiden johdantokeskustelussa. Suurin hyö-
ty on, että se auttaa keskittymään tuotteen tai järjestelmän koko 
elinkaaren huomioon ottamiseen; tiedot ovat tyypillisesti laadul-
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lisia (lausuntoja) tai hyvin yleisiä ja saatavilla olevia sydämeltään 
kvantitatiivisia tietoja. (Christiansen et ai., 1997).

Elinkaariajattelussa (LCT) on kyse siitä, että perinteistä keskittymistä 
tuotantolaitokseen ja valmistusprosesseihin on sisällytettävä tuotteen 
ympäristövaikutukset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset koko sen 
elinkaaren ajan.

LCT: n päätavoitteena on vähentää tuotteen resurssien käyttöä ja 
ympäristöpäästöjä sekä parantaa sen sosioekonomista suoritusky-
kyä elinkaaren aikana. Tämä voi helpottaa yhteyksiä taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden välillä organisaatiossa ja 
koko arvoketjussa.

Kun tarkastellaan teollisuutta, LCT: n ottaminen lähestymistavak-
si tarkoittaa sitä, että ylität perinteisen, kapeamman näkökulman 
yrityksen tuotantolaitokseen. Tuotteen elinkaari voi alkaa maa-
perän luonnonvaroista, raaka-aineiden uuttamisesta ja energi-
antuotannosta. Materiaalit ja energia ovat sitten osa tuotantoa, 
pakkaamista, jakelua, käyttöä, huoltoa ja lopulta kierrätystä, 
uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä tai tuotteiden loppusijoitusta. 
Jokaisessa elinkaaren vaiheessa on mahdollista vähentää resurs-
sien kulutusta ja parantaa tuotteiden suorituskykyä.”

Meidän tarkoituksiamme varten meidän pitäisi vain siir-
tyä tuotteista ja järjestelmistä politiikkoihin.

3.4 Elinkaaren arvioinnin välineet ja 
menetelmät 

Tässä osiossa luetellaan ja kuvataan tärkeimmät työkalut 
ja menetelmät, joita voidaan käyttää elinkaaren arvioin-
tiin, ja joilla on erityispiirre tuottaa tietoa, ymmärrystä ja 
kvantifiointia elinkaarivaikutuksista.

Elinkaariarviointi LCA (materiaalit, energia)
Compilation and evaluation of the inputs, outputs and 
the potential environmental impacts of a product system 
throughout its life cycle. (ISO 14040). 

Hiilijalanjälki (CF)
Tuotteen kokonaishiilijalanjälki on mitta suorista ja epä-
suorista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka liittyvät kaikkiin 
tuotteen elinkaaren aikaisiin toimintoihin. Tuotteet voivat 
olla sekä tavaroita että palveluita. (UNEP/SETAC, 2009).

Materiaalivirran arviointi (MFA)
Materiaalivirtojen ja -varastojen järjestelmällinen arvi-
ointi tilassa ja ajassa määritellyssä järjestelmässä. (Brun-
ner ja Rechberger, 2004).

Ympäristön kannalta laajennetut syöttö-tuotostaulu-
kot (EEIO)
Kansallisten tilastovirastojen toimittamat tiedot tarjon-
ta-käyttötaulukoina (tunnetaan myös ”make-use -tau-
lukot”) ja suoria vaatimuksia koskevina taulukoina. Ym-
päristölaajennus on luettelo kunkin yksikköprosessin 
perusvirroista näissä taulukoissa. (Elinkaaren innitiative).

Sosiaalisen elinkaaren arviointi (S-LCA)
Sosiaalinen ja sosioekonominen elinkaariarviointi (S-LCA) on so-
siaalisten vaikutusten (todellisten ja mahdollisten vaikutusten) 
arviointitekniikka, jonka tarkoituksena on arvioida tuotteiden 
sosiaalisia ja sosioekonomisia näkökohtia ja niiden positiivisia 
ja kielteisiä vaikutuksia elinkaaren aikana. (UNEP/SETAC, 2009). 

Elinkaaren kestävyyden arviointi (LCSA**)
Viittaa kaikkien ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja ta-
loudellisten kielteisten vaikutusten ja hyötyjen arviointiin 
päätöksentekoprosesseissa kohti kestävämpiä tuotteita 
niiden elinkaaren ajan. (UNEP/SETAC, 2011).

Organisaation LCA (O-LCA**)
Elinkaarinäkökulman omaksuvaan organisaatioon liittyvien 
toimintojen tuotantopanosten, tuotosten ja mahdollisten ym-
päristövaikutusten kokoaminen ja arviointi. (ISO/TS 14072). 

Elinkaarikustannuslaskenta (LCC)
Kaikkien tuotteeseen liittyvien kustannusten kokoaminen 
ja arviointi koko sen elinkaaren ajan tuotannosta käyttöön, 
kunnossapitoon ja hävittämiseen. (UNEP/SE¬TAC, 2009).

3.5 Elinkaaren hallintatyökalut 

UNEP/SETAC Life Cycle Initiative — LCM -ohjelman mukaan 
elinkaaren hallinta on ”integroitu kehys, jolla hallitaan tava-
roiden ja palvelujen koko elinkaaren suorituskykyä kohti kes-
tävämpiä tuotanto- ja kulutusmuotoja. Se sisältää sekä ole-
massa olevat analyysit (analyyttiset työkalut, tarkistuslistat, 
menetelmät ja tekniikat) että käytännön (politiikka-/yritysoh-
jelmat, politiikka-/yritysvälineet ja menettelytavat) ja tarjoaa 
mahdollisuuden hallita ennakoivasti tuotteiden ja palvelujen 
taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä suorituskykyä in-
tegroidulla tavalla”.

Tässä kappaleessa keskitytään kuvaukseen tärkeimmistä 
työkaluista, joita voidaan käyttää elinkaaren hallintaan. 
Luettelo ei ole tyhjentävä, mutta se sisältää LCA4-aluei-
den hyvissä käytännöissä yksilöidyt työkalut.

Ekologinen suunnittelu
Systemaattinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ympäristönäkökohdat suunnittelussa ja kehityksessä ta-
voitteena vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tuot-
teen koko elinkaaren ajan. (ISO 14006).

Ympäristömerkit
Merkki, joka kuvaa tuotteen yleisen ympäristövastuulli-
suuden tietyssä tuoteryhmässä tuotteen elinkaaren aika-
na (ISO 14024). 

Tuotteen tai palvelun ympäristöseloste (EPD)
Seloste, jossa annetaan määrällisiä ympäristötietoja käyttäen 
ennalta määriteltyjä parametreja, ja mahdollisesti lisätietoja 
ympäristöön liittyen. (ISO 14025).
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Tuotteen ympäristöjalanjälki (PEF)
Euroopan unionin suositus elinkaariarviointiin perustu-
vasta menetelmästä tuotteiden (tavaroiden tai palvelujen) 
ympäristövaikutusten kvantifioimiseksi. (Komission suosi-
tukset 2013/179/EU). 

Tuotepalvelujärjestelmä (PSS)
Kilpailukykyinen tuotteiden, palveluiden, verkkojen ja infrastruk-
tuurin tukijärjestelmä. Järjestelmä sisältää tuotteiden kunnossa-
pidon, osien kierrätyksen ja mahdollisen tuotteen vaihdon, jotka 
tyydyttävät asiakkaiden tarpeet kilpailukykyisesti ja joiden ympä-
ristövaikutukset ovat pienemmät elinkaaren aikana. (UNEP). 

Kiertävä/kestävä materiaalinhallinta (YVM)
Kestävä materiaalinhallinta (SMM) on järjestelmällinen 
lähestymistapa materiaalien tuottavampaan käyttöön ja 
uudelleenkäyttöön niiden koko elinkaaren ajan. (UNEP).

Julkiset kiertävät hankinnat (CPP)
Prosessi, jolla julkiset viranomaiset ostavat töitä, tavaroita tai pal-
veluja, joilla pyritään edistämään suljettuja energia- ja materiaali-
silmukoita toimitusketjuissa minimoimalla ja parhaassa tapauk-
sessa välttämään kielteisiä ympäristövaikutuksia ja jätteiden 
syntymistä niiden koko elinkaaren ajan. (Euroopan komissio).

Kestävät julkiset hankinnat (SPP)
Prosessi, jossa julkiset organisaatiot hankkivat tarvitse-
mansa tarvikkeet, palvelut, työt ja hyödykkeet tavalla, jos-

Valitut elinkaarityökalut, menettelyt ja käsitteet, jotka ovat hyödyllisiä kestävän 
kehityksen tavoitteiden (SDG) tehokkaan ja tuloksekkaan täytäntöönpanon kannalta

sa kustannuslaskelmat perustuvat koko elinkaareen. Täl-
löin saavutetaan hyötyjä paitsi organisaatiolle mutta myös 
yhteiskunnalle ja taloudelle, samalla kun minimoidaan – ja 
jos mahdollista estetään – ympäristölle aiheutuvat haitat.

Vihreät ostot (GP)
Prosessi, jossa viranomaiset pyrkivät hankkimaan tavaroi-
ta, palveluja ja teoksia, joiden ympäristövaikutukset ovat 
vähäisempää koko elinaikanaan verrattuna tavaroihin, 
palveluihin ja töihin, joilla on sama ensisijainen tehtävä 
kuin muutoin hankittaisiin. (tiedonanto (KOM (2008) 400)).

Vastuullisuusraportointi
Organisaation käytäntö raportoida julkisesti sen talou-
delliset, ympäristö- ja/tai sosiaaliset vaikutukset, ja siten 
organisaation vaikutus, - joko positiivinen tai negatiivinen 
- kohti kestävän kehityksen tavoitetta. (Global Reporting 
Initiative (GRI)).

3.6 Elinkaaren työkalupakki

Kaiken kaikkiaan voimme tiivistää ja sisällyttää kaikki 
elinkaarilähestymistavan toteuttamiseen liittyvät työ-
kalut yhteiseen kehykseen, elinkaaren työkalupakkiin, 
josta voi tulla hyödyllinen viite lukijalle ymmärtää hel-
pommin sitä menetelmien valikoimaa, jotka ovat sovel-
lettavissa eri olosuhteisiin ja tarpeisiin. Sitä ehdotetaan 
jäljempänä.
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Elinkaarijärjestelmät ja konseptit
Kiertotalous
Teollinen ekologia
Tuote-palvelujärjestelmä
Kehdosta hautaan/kehdosta kehtoon
Ympäristö-/kestävyysjalanjäljet

Elinkaariarviointiin (LCA) perustuvat 
toimintatyökalut
Ekomerkit*
Tuotteen ympäristöselosteet (EPD)*
Tuotteen ympäristöjalanjälki (PEF)*
Ekologinen suunnittelu

Elinkaaren arvioinnin välineet ja menetelmät
Elinkaariarviointi LCA* (materiaalit, energia)
Materiaalivirtojen arvioinnit (MFA)
Input-Output -taulukot
Sosiaalinen LCA (SLCA)
Kestävyyden LCA
Organisaation LCA
Elinkaaren kustannuslaskenta (LCC)
Kemikaalien arviointi*
Riskienarviointi
Kehittyvät biologisen monimuotoisuuden arviointivälineet, LULUC, 
maisema, jne.

1. Jotkin edellä mainituista ovat olleet kansainvälisten sopimusten tai käytäntöjen mukaisia standardoituja menettelytapoja.
2. Toiset käsitteet, kuten kestävä tuotanto, resurssitehokkuus, jne, tarjoavat myös hyödyllisiä puitteita valittujen kestävän kehityksen tavoittei-
den toteuttamiseksi

Elinkaaren hallintatyökalut
Kestävä toimitusketjun hallinta (SSCM)
Kiertävä materiaalien hallinta
Kestävät ja/tai kiertävät julkiset hankinnat (SSP, CCP)
Vihreät ostot (GP)
Laajennettu tuottajavastuu (EPR)
Ympäristöjärjestelmät* (EMS, EMAS)
Kestävän kehityksen raportointi* (esim. GRI)
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            4 Elinkaari ja politiikat
Koska meidän on tuettava päätöksentekijää elinkaarimene-
telmän käyttämisessä ja, ottaen huomioon, että päätöksen-
tekijä käyttää sitä YK:n, EU:n sekä kansallisten että paikallis-
ten viittekehysten määrittelemissä toiminta-alueissa, tässä 
luvussa käymme yleisesti läpi viitekehyksiä ja annamme 
joitakin vihjeitä kullekin neljälle tasolle.

4.1 Elinkaarilähestymistapa 
kansainvälisellä tasolla

Alan kiinnostavin kansainvälinen referenssi on Life Cycle Ini-
tiative, joka on julkisen ja yksityisen sektorin välinen sidosryh-
mäkumppanuus, käyttöliittymä, joka mahdollistaa uskottavan 
elinkaaritiedon maailmanlaajuisen hyödyntämisen yksityisis-
sä ja julkisissa päätöksentekijöissä. Sitä isännöi YK: n ympä-
ristö (UN Environment), ja toimii elinkaaren lähestymistapo-
jen käyttäjien ja asiantuntijoiden välisessä rajapinnassa. Se 
tarjoaa maailmanlaajuisen foorumin, jolla varmistetaan tie-
teeseen perustuva, yksimielisyyden rakentamisprosessi, jolla 
tuetaan päätöksiä ja politiikkoja kohti yhteistä näkemystä kes-
tävyydestä julkisena hyvänä. Se antaa arvovaltaisen lausun-
non järkevistä välineistä ja lähestymistavoista osallistamalla 
sidosryhmien välistä kumppanuutta (hallitukset, yritykset, 
tiede- ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot mukaan luettui-
na). Aloitteella helpotetaan elinkaaritietämyksen soveltamista 
globaalissa kestävän kehityksen agendassa globaalien tavoit-
teiden saavuttamiseksi nopeammin ja tehokkaammin.

Kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden vuon-
na 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma 
2030 tarjoaa yhteisen suunnitelman ihmisten ja maapallon 
rauhasta ja hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Agendan 
ytimessä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat kaik-
kien kehittyneiden ja kehittyvien maiden kiireellinen toimin-
takehotus maailmanlaajuisessa kumppanuudessa. Tavoitteet 
tunnustavat, että köyhyyden ja muiden puutteellisuuksien 
lopettamisen on kuljettava käsi kädessä niin terveyttä ja kou-
lutusta parantavien ja eriarvoisuutta vähentävien kuin myös 
talouskasvua vauhdittavien strategioiden kanssa - samalla 
kun torjutaan ilmastonmuutosta ja pyritään säilyttämään val-
tameremme ja metsämme.

Siksi on mielenkiintoista tutkia olemassa olevia korrelaatioita 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja elinkaarilähestymistavan 
välillä. Näin on tehnyt myös Life Cycle Initiative vuonna 2020 
julkaistussa tutkimuksessa “LCA-based assessment of the 
Sustainable Development Goals” (suom. ”LCA-pohjainen arvi-
ointi kestävän kehityksen tavoitteista”). Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin inhimillisten paineiden aiheuttamiin vaikutuksiin 
kestävään kehitykseen, jotka vastaavat LCA:n aiheuttamia pe-
rusvirtoja. LCA-SDG-arviointia varten määritettiin indikaattori-
luokat, jotka olivat taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia. 
Esimerkiksi LCA-SDG-arviointi puhtaan veden ja puhtaanapi-
don alalla on esitetty seuraavassa kuvassa. Tällaisen analyysin 
toteuttaminen voi mahdollistaa yhdellä tai useammalla kestä-
vän kehityksen tavoitteiden painopistealueella toteutettujen 
politiikkojen loogisten korrelaatioiden tunnistamisen.
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4.2 Elinkaarilähestymistapa Euroopan tasolla

Haluamme korostaa tässä kohdassa sitä erityistä roolia, 
jonka Euroopan komissio antaa elinkaarilähestymista-
valle poliittisen päätöksenteon tukemisessa ja politiik-
kojen vaikutusten arvioinnissa.

Ehdotettujen perustelujen avulla voimme ymmärtää, mikä 
on oikea lähestymistapa, jota on noudatettava määritelläk-
semme, miten elinkaaren avulla tuetaan poliittisten tavoit-
teidemme saavuttamista.

Tämän kohdan viiteasiakirja on “Sala S., Reale F., Cristo-
bal-Garcia J., Marelli L., Pant R. (2016), Life cycle assess-
ment for the impact assessment of policies, EUR 28380 
EN; doi:10.2788/318544”.

Tämän luvun lopusta lukijat löytävät osion, joka on otettu 
kyseisestä asiakirjasta, koska mielestämme sanamuoto 
on erityisen inspiroiva tavoitteillemme.

Elinkaarilähestymistapa politiikan kaaressa
Yksi EU:n päätöksenteon keskeisistä kohdista on näyttöön 
perustuvan sääntelyn kehittäminen. Euroopan komissio 
arvioi politiikkojen, lainsäädännön, kauppasopimusten 
ja muiden toimenpiteiden vaikutusta kaikissa vaiheissa 
- suunnittelusta täytäntöönpanoon ja uudelleentarkaste-
luun - varmistaakseen, että EU:n toiminta on tehokasta. 
Tämä on niin sanotun älykkään sääntelyn periaate.

Tyypillisessä poliittisessa syklissä, joka on uuden politiikan 
kehittämisen perustana - esitetään useita vaiheita, jotka 
on lueteltu alla:

•  Politiikan ennakointi ja ongelman määrittely: halli-
tusten huomiota vaativien ongelmien tunnistaminen, 
eniten huomiota ansaitsevien kysymysten päättämi-
nen ja ongelman luonteen määritteleminen.
• Politiikan muotoilu: toimintavaihtoehtojen määritte-
ly poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien 
keinojen ja mahdollisuuksien perusteella.
• Politiikan vaikutusten arviointi: eri toimintavaih-
toehtojen ympäristö-, sosiaali- ja taloudellisten vai-
kutusten arviointi, jotta voidaan yksilöidä tapa, jolla 
maksimoidaan hyötyjä pienillä vaikutuksilla.
• Politiikan täytäntöönpano: valitun toimintavaihtoeh-
don määräysten tosiasiallinen soveltaminen.
• Politiikan arviointi: politiikan tehokkuuden arviointi.

Vuodesta 2003 lähtien Euroopan parlamentti, Euroopan 
unionin neuvosto ja komissio ovat sopineet, ensimmäi-
sestä paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen myötä, yleistavoitteesta optimoida 
unionin lainsäädännön laatiminen ja täytäntöönpano.

Tämän sopimuksen ansiosta lainsäädäntöä edeltävistä 
kuulemisista ja vaikutustenarvioinnista on tullut olen-
nainen osa päätöksentekoa.

Edellä mainitussa sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita 
on vahvistettu ja laajennettu ns. Järkevän Sääntelyn avul-
la Euroopan unionissa, jossa keskeinen viesti on ”järkevä 
sääntely koskee koko politiikan sykliä — lainsäädännön 
suunnittelusta täytäntöönpanoon, täytäntöönpanoon, 
täytäntöönpanoon, arviointiin ja tarkistamiseen”. Vai-
kutusten arvioinnin rooli uudessa lainsäädännössä 
tunnustetaan samoin kuin vastaavien toimien merkitys 
voimassa olevan lainsäädännön hallinnoinnissa ja täy-
täntöönpanossa sen varmistamiseksi, että siitä saadaan 
aiotut hyödyt.

Lisäksi tiedonannossa “Better rules for better results – An 
EU Agenda” (suom. ”Paremmat säännöt parempiin tuloksiin 
— EU:n toimintaohjelma”) komissio antaa uudet ”Parempaa 
sääntelyä koskevat yhdennetyt suuntaviivat”, jotta voidaan 
tukea paremmin päätöksentekoprosessia ja varmistaa, että 
ympäristönäkökohdat, sosiaaliset ja taloudelliset näkökoh-
dat otetaan asianmukaisesti huomioon kussakin vaiheessa.

Lisäksi on selkeästi todettu tarve maksimoida tieteen 
ja politiikan välinen yhteys näyttöön perustuviin sään-
nöksiin. Tätä varten tarjotaan paremman sääntelyn työ-
kalupakki. Tässä yhteydessä tärkeä rooli tunnustetaan 
yhteistyölle, joka sisältyy sääntelyn parantamisen työka-
lupakkiin työkalunumerona 583.

Politiikan kehittämisen jokaisessa vaiheessa, LCA: ta voi-
taisiin soveltaa eri tarkoituksiin ongelmien määrittelystä 
politiikan arviointiin.
 

Elinkaariarviointi ja elinkaareen perustuvat menetelmät 
voitaisiin sisällyttää politiikan sykliin, jotta voidaan saada 
tukea vastataamisessa useisiin keskeisiin kysymyksiin. 
Kun otetaan huomioon politiikan syklin vaiheet ja nykyi-
nen käytäntö, LCA voi olla hyödyllinen politiikan tukemi-
sessa eri tavoin, kuten kuvataan alla olevassa taulukossa.
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Politiikan syklin vaiheet
Vaikutusten arviointiin 
liittyvät mahdolliset 
kysymykset

Kuvaus LCA: n nykyinen ja mahdollinen 
käyttö

Politiikan ennakointi ja 
ongelmien määrittely

Mikä on ongelma 
ja miksi se on ongelma?

Uusien 
kysymysten 
tunnistaminen

LCA-tutkimukset tieteellisessä ja 
harmaassa kirjallisuudessa, ra-
portointi ”varoitukset” on otettava 
huomioon

Politiikan muotoilu Mitkä ovat eri tapoja 
saavuttaa tavoitteet? 

Toimintavaihto-
ehtojen 
määrittely

Toimintavaihtoehdot voivat: 
- perustua LCA-tuloksiin (esim. kä-
sitellään tiettyä elinkaarivaihetta 
tai merkityksellisiä ympäristövaiku-
tuksia, jotka johtavat vaikutuksiin) 
erityisten ”kuumien pisteiden” tun-
nistamiseksi. 
- sisältää joitakin LCA-indikaattorei-
hin perustuvia vaatimuksia (esim. 
elinkaaripohjainen laskenta). 
- käyttää LCA:ta tunnistamaan kes-
keiset tekijät, joita on seurattava 
ajan mittaan ja mahdollisesti stan-
dardoitava. 
- käyttää LCA-tuloksia tavoitteiden 
asettelussa. 

Politiikan 
vaikutusten arviointi 

Mitkä ovat niiden talou-
delliset, sosiaaliset ja 
ympäristövaikutukset ja 
keihin vaikutukset kohdis-
tuvat? 

Kuinka eri vaihtoehtoja 
verrataan niiden hyöty-
jen ja kustannusten suh-
teen?

V a i h t o e h t o j e n 
vertailu 

Tuetaan ympäristönäkökohtien kat-
tavaa ja järjestelmällistä arviointia ja 
jopa laajempina arviointeina ympä-
ristönäkökohtien lisäksi, jos mukaan 
luetaan myös LCC ja SLCA. 
LCA voi havaita vaikutuksia, jotka 
liittyvät useisiin eri vaikutusluokkiin 
ja voivat auttaa välttämään taakan 
siirtämistä elinkaaren vaiheesta toi-
seen. 
Riskinarviointia täydentävä. 

Politiikan 
täytäntöönpano

Maatason 
täytäntöönpano. 
Tarkastustoiminta. 

Jos toimintavaihtoehdon vaatimuk-
sina käytetään LCA-indikaattoreita, 
tarvitaan LCA-tutkimuksia. 

Politiikan arviointi
Miten seuranta ja 
takautuva arviointi 
järjestetään? 

Politiikan 
tehokkuus. 
Arviointi tarpeesta 
tarkistaa (tai asteit-
tain) politiikkaa. 

LCA:n käyttö politiikan hyödyn ar-
vioinnissa (makrotasolla), mukaan 
lukien systeemiset näkökohdat. 
Lainsäädäntöä on muutettava ja 
kumottava. 
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Yksityiskohtia artikkelista “Sala S., Reale F., Cristo-
bal-Garcia J., Marelli L., Pant R. (2016), Life cycle assess-
ment for the impact assessment of policies, EUR 28380 
EN; doi:10.2788/318544”- Chapter 3

Politiikan ennakoinnin ja ongelmien määrittelyn osalta, 
LCA-tutkimukset voivat esittää oivalluksia ja varoituksia, jo-
tka on otettava huomioon suhteissa tuotteisiin ja toimitus-
ketjuihin. Esimerkiksi elinkaarivaikutusten arvioinnin ongel-
manmäärittelyn perustana on ollut tiedonannossa ”Vihreän 
tuotteen sisämarkkinoiden rakentaminen” (EY 2013a) sisäl-
tyvän elinkaarivaikutusten arvioinnin ongelmanmääritte-
lyssä; LCA-tutkimukset osoittivat, kuinka jotkin menetelmä-
valinnat LCA:n soveltamisessa voivat vaikuttaa voimakkaasti 
tuloksiin ja haitata tasapuolista vertailua samankaltaisten 
tuotteiden välillä, mikä korostaa yhdenmukaistettujen ar-
viointimenetelmien tarvetta. Tai rakennusalan tapauksessa 
rakennusten ympäristövaikutusten elinkaarinäkökulma toi 
päättäjille tietoon, että myös valmistusvaiheeseen liittyvät 
indikaattorit on sisällytettävä ympäristöarvioinnin keskeisi-
in indikaattoreihin myös valmistusvaiheeseen liittyvät indi-
kaattorit rakennuksen suorituskyky.

Politiikan muotoiluvaiheen osalta LCA-tutkimusten tulok-
sia voitaisiin käyttää toimintavaihtoehtojen suuntaami-
seen, esimerkiksi ehdottaa kokonaisvaltaista lähestymis-
tapaa, jossa keskitytään elinkaarivaiheeseen tai elinkaaren 
ympäristövaikutuksiin. Lisäksi LCT-järjestelmään perustu-
vat ympäristönäkökohdat voisivat ehdottaa LCA-indikaat-
toreihin perustuvien vaatimusten hyväksymistä tai tukea 
niiden tunnistamista, esimerkiksi ilmaan/maaperään tai 
veteen johdettavien päästöjen laskemista tai koko elinkaa-
ren aikana (tai osan siitä) käytettyjen resurssien kokonais-
määrää. Nämä vaatimukset voisivat olla ”yleisiä”, mikä 
tarkoittaa, että niissä ei vahvisteta raja-arvoa vaan ne ede-
llyttävät vain laskentaa, kun otetaan huomioon, että en-
simmäinen askel kohti ympäristötason parantamista on 
mittaus. Muissa tapauksissa, LCA-tiedot voivat ehdottaa 
”erityistä” vaatimusta, joka on tarkoitettu vähimmäista-
soon. Eri toimintavaihtoehdoissa voitaisiin ehdottaa/yksi-
löidä ja käyttää erilaisia vaatimuksia. LCA:ta on jo käytetty 
toimintavaihtoehtojen kehittämisessä.

Samalla tavalla ja laajamittaisesti politiikan muotoiluvai-
heessa voitaisiin tunnustaa tarve asettaa tavoite, joka on 
saavutettava. Täten, LCA-tutkimus voitaisiin käynnistää 
mahdollisen alueen tunnistamiseksi ja erilaisten kohde-
vaihtoehtojen ehdottamiseksi. On tärkeää korostaa, että 
LCA: n käyttö voi olla olennaista vankkojen tavoitteiden 
asettamisen kannalta, sillä LCA:n soveltamisen avulla on 
mahdollista: i) arvioida edustavien tuotteiden ympäristön-
suojelun tasoa ja auttaa panosanalyysissä tärkeimpien 
vaikutusluokkien ja tärkeimpien elinkaaren kannalta tär-
keimpien vaikutusluokkien ja merkittävimpien elinkaa-
ren kannalta syklin vaiheet, jotka merkitsevät vaikutusta 
tavoitteen asettamisen perustana, ii) vältetään rasitteiden 
siirtymistä vaikutusluokkiin (vaikutuksen lisääminen vai-

kutusluokassa ja vähennetään vaikutusta toiseen kiinteää 
tavoitetta noudattavaan toiseen) ja elinkaaren aikana 
(esim. lisääntyvä vaikutus elinkaarivaiheessa, kun tavoite 
on keskitytään toiseen) iii) laaditaan skenaarioita tuotan-
to- ja kulutustottumuksia koskevien erityisten oletusten 
mukaisesti arvioidakseen vaikutuksia, jotka liittyvät mah-
dollisiin tuleviin skenaarioihin, joissa tavoite saavutetaan; 
iv) arvioida tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä ympäris-
tövaikutuksia ja hyötyjä (joko teknologisena ratkaisuna, 
käyttäytymisen muutos, infrastruktuurimuutos).

LCA: n käyttö vähimmäistason tai -tavoitteen määrittämi-
seen tarkoittaa, että LCA-tietojen on oltava saatavilla ja 
niiden on oltava laadultaan asianmukaisia. LCA-yhteisö 
on työskennellyt vuosia tähän suuntaan edistämällä en-
sinnäkin tietämystä LCA- ja LCA-tietojen jakamisesta, 
toiseksi, lisäeritelmiä LCA-sovellukselle tiettyihin tuottei-
siin (Luokkasäännöt - CR), kolmanneksi, tietojen laadun 
arviointi suhteessa erityisvaatimuksiin. 

Politiikan vaikutusten arvioinnin vaiheesta voidaan todeta, 
että LCA voi täydentää muita ympäristövaikutusten ar-
viointimenetelmiä. LCA voi tukea ympäristönäkökohtien 
kattavaa ja järjestelmällistä arviointia, ja jopa ympäris-
tönäkökohtien lisäksi, jos mukaan luetaan elinkaarikus-
tannuslaskenta ja sosiaalinen elinkaarikustannus. Lisäksi, 
kuten aiemmin todettiin, LCA voi havaita vaikutuksia, jotka 
liittyvät useisiin eri vaikutusluokkiin, ja se voi auttaa vält-
tämään taakan siirtymistä elinkaaren vaiheesta toiseen ar-
vioimalla myös tulevia skenaarioita (De Camillis et al. 2013). 
Politiikan vaikutusten arvioinnissa käytetään yleensä riski-
narviointia koskevia lähestymistapoja. Riskinarviointia täy-
dentävä mahdollinen täydentävä tekijä on yksi keskeisistä 
osatekijöistä, joilla parannetaan LCA:n käyttöä vaikutuste-
narviointivaiheessa. Kuten Cowell et al. 2002 keskusteli-
vat, RA:n ja LCA:n täydentävyys on tarpeen, jotta voidaan 
vastata erilaisiin kysymyksiin. Nämä kaksi lähestymistapaa 
eroavat kuitenkin useista näkökohdista, mukaan lukien: 
filosofinen lähestymistapa, kvantitatiivinen ja laadullinen 
arviointi, sidosryhmien osallistuminen, tulosten luonne; ja 
tulosten hyödyllisyys suhteessa aika- ja rahoitusresurssien 
vaatimuksiin, ja tulokset ei-asiantuntijoille. 

Politiikan syklin tässä vaiheessa on tärkeää pitää mielessä, 
että metodologiset valinnat voivat vaikuttaa elinkaaren 
tuloksiin ja puolestaan vaihtoehtojen vertailujen tuloksi-
in. Esimerkkejä keskeisistä metodologisista näkökohdista 
ovat mallintamismenetelmä ja LCIA-menetelmä.

Suhteessa mallinnuslähestymistapaan, erilaisia visioita on 
olemassa. ILCD-käsikirjassa suositellaan CLCA:n käyttöä 
analyysissä, jonka tarkoituksena on tiedottaa päätöksen-
teosta ja ALCA:sta siltä varalta, että päätöstä ei tarvitse 
tehdä (Plevin et al. 2014a). Jotkut kirjoittajat (Zamagni et 
al. 2012) väittävät, että CLCA on hyödyllisempi vaihtoeh-
toisten skenaarioiden tutkimiseen mahdollisten ympäris-
tövaikutusten laajuuden ymmärtämiseksi sen sijaan, että 
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ennustettaisiin yhtä todennäköisintä lopputulosta. Jotkut 
muut (Plevin et al. 2014a) eivät ole täysin samaa mieltä 
ILCD-käsikirjan ehdottaman järjestelmän kanssa ja tun-
nustavat, että ALCA: lla on rooli (muu kuin kuvaava) nor-
matiivisten näkökohtien ohjaamisessa (kuinka kohdentaa 
tasapuolisesti vaikutukset, kustannukset ja hyödyt), että 
se on hyödyllinen diagnostisena välineenä suorittamiseen 
herkkyysanalyysi ja että se voi kohtuudella antaa tietoa 
yleisen päätöksenteon tueksi. 

LCIA-menetelmän osalta on olemassa useita LCIA-mene-
telmiä, jotka perustuvat erilaisiin LCIA-malleihin. Tämän 
näkökohdan osalta ILCD:n käsikirjassa (EY-YTK 2010—
2012) annetaan menetelmäsuosituksia useille vaikutus-
ryhmille; tutkimuksessa kuitenkin vain 15 sisältää vuonna 
2008 käytettävissä olevia LCIA-menetelmiä. Lisäksi tehdään 
tutkimuksia tarpeesta/mukavuudesta tarkistaa niiden suo-
jelualueiden (AOP) soveltamisalaa, joihin vaikutusluokat 
liittyvät, esimerkiksi AOP: n ”Luonnonvarat” osalta, jossa on 
hahmoteltu uusia ja kattavampia näkökulmia ”mitä on tur-
vattava” (Dewulf et al. 2015). LCIA-menetelmiä on äskettäin 
tarkistettu ja päivitettäviä ehdotuksia on tehty (Sala et al. 
2016b), mukaan lukien tämä näkökohta. 

LCA:n käyttö politiikan täytäntöönpanovaiheessa riippuu 
toimintavaihtoehdoista. Yleisellä tasolla toimintavaihtoeh-
dot voivat perustua LCT/LCA-tuloksiin ja/tai niihin voi sisäl-
tyä joitakin LCA-indikaattoreihin perustuvia vaatimuksia. 
Jos toimintavaihtoehdon vaatimuksina käytetään LCA-indi-
kaattoreita, tarvitaan LCA-tutkimuksia. Esimerkiksi ennen 
tietyn tuotteen markkinoille saattamista voidaan pyytää 
täydellinen LCA-tutkimus, jossa käsitellään yhtä tai useam-
paa vaikutusluokkaa (ympäristökriteerit); LCA-tutkimusta 
voitaisiin käyttää sen varmistamiseksi, että tuote täyttää tie-
tyn vaatimuksen (vähimmäistason suorituskyky); useam-
pia LCA-tutkimuksia voitaisiin käyttää varmistamaan, että 
tuote täyttää tietyn vaatimuksen (vähimmäistaso); enem-
män LCA-tutkimuksia voitaisiin tehdä on pantava täytän-
töön tai täsmennettävä poliittisia näkökohtia, kuten vertai-
luarvon (kansallinen tai eurooppalainen) määrittäminen 
tietyille tuote/palveluluokille, tai yksilöimään asiaankuulu-
vat ympäristöindikaattorit suorituskyvyn arviointia varten.

Politiikan arvioinnin vaiheessa LCA: ta voidaan käyttää ar-
vioitaessa politiikan hyötyjä (makrotasolla), mukaan lukien 
systeemiset näkökohdat, ja havaitsemaan lainsäädännön 
muuttamiseen/kumoamiseen liittyviä erityistarpeita. Vii-
meisin esimerkki LCA: n käytöstä on jäteöljydirektiivin ku-
moaminen, joka perustuu myös tutkimukseen, jossa ra-
portoidaan LCA-todisteita (EY, 2001).

 
Julkaisu, joka oli tämän luvun lähde, ehdottaa myös mie-
lenkiintoista yhteenvetoa EY: n elinkaarityökalujen pääa-
siallisesta konkreettisesta käytöstä politiikassaan.

We invite the reader to refer to that document to have a 
complete view of the research.

4.3 Kansallinen konteksti

Poliittisilla päättäjillä pitäisi olla selkeä yleiskuva kansalli-
sesta lainsäädäntökehyksestä.

Elinkaaren käyttäminen alueellisen tason päätöksenteon 
tukemiseen edellyttää, että kansallisen lainsäädäntöke-
hyksen tuntemus olisi tehokasta, jotta se olisi tietoinen 
niistä mahdollisuuksista ja esteistä, joita tämä järjestelmä 
antaa elinkaarilähestymistavan käytölle. Jotkin Euroopan 
maat ovat jo voineet kehittää lainsäädäntöä, jolla ennakoi-
daan elinkaarikäyttöön perustuvan lähestymistavan käyt-
töä tai tuetaan ja edistetään sen käyttöä.

Tietoisuus tästä lainsäädännöstä on ratkaisevan tärkeää, 
jotta elinkaarianalyysia voidaan käyttää oikein paikallisissa 
politiikoissa. Paikallistasolla elinkaaren käytön on noudatet-
tava kansallisia puitteita, ja se voi viitata niihin tehokkuuden 
vahvistamiseksi.

4.4 Paikallis-alueellinen konteksti

Laitos vastaa useiden politiikkojen, ohjelmien ja suunni-
telmien suunnittelusta, hallinnoinnista ja toteuttamisesta. 
Kuten olemme jo maininneet, alueellisen toimielimen pää-
töksentekoa voidaan johtaa ja toteuttaa monenlaisilla poli-
tiikan välineillä, jotka voivat liittyä toisiinsa ja olla hierarkki-
sessa suhteessa. Termillä ”hierarkkinen” tarkoitamme sitä, 
että sellainen politiikan väline voi vaihdella laista (korkein 
taso) täytäntöönpanotoimeen, joka ymmärtää, mitä laki tai 
suunnitelma ennakoi.

Elinkaarilähestymistavan tukeminen ja soveltaminen politii-
kan välineissä voi olla erilaista riippuen siitä, millaista politiikan 
välinettä käytetään, ja politiikan asemasta hierarkiassa. Jotta 
voidaan varmistaa, että elinkaarilähestymistapaa käytetään 
tehokkaasti politiikan välineiden ohjaamiseen ja tukemiseen, 
eri politiikan välineissä voitaisiin lisäksi tarvita erilaisia toimia.

Siksi LCA4regions -hankkeessa korostetaan, että on tärkeää 
analysoida toimielinten vastuulla valmistettavien poliittisten 
välineiden typologioita ja niiden hierarkkista roolia paikallises-
sa päätöksenteossa. LCA4Regions keskittyy elinkaarilähesty-
mistapojen integrointiin politiikan tekoprosesseissa paikallis- 
ja aluetasolla. Jotta tämän asiakirjan lukijoille voidaan antaa 
hyödyllisiä ehdotuksia, tämä luku on jaettu kolmeen osaan: 
Alustavat vaiheet; Hierarkia ja esimerkit.

4.4.1 Mihin alustaviin toimiin paikallis- ja aluev-
iranomaisten tulisi ryhtyä, jotta voidaan luoda 
hedelmällinen perusta elinkaariajattelun sisäl-
lyttämiselle päätöksentekoon?

1. Monialaisen lähestymistavan kehittäminen poliitti-
sella ja hallinnollisella tasolla
Sekä kaupunki- että aluetasolla viranomaiset jakavat ta-
loudellisten, sosiaalisten ja ympäristökysymysten vastuun 
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yleensä eri yksiköiden tai hallinnonalojen kesken. Jotta 
voidaan puuttua kestävään kehitykseen ja siirtyä kohti 
elinkaariin perustuvia lähestymistapoja, tarvitaan näiden 
yksiköiden ja hallintojen tiivistä yhteistyötä. Jopa silloin, 
kun yksityinen sektori jätetään pois yhtälöstä, korkeiden 
poliittisten edustajien (pormestarit tai heidän varajäse-
nensä, ministerit, valtiosihteerit) vastuulla on monia julki-
sia organisaatioita, joiden joukossa tällaista poikittaisuut-
ta tulisi kehittää. Poikittaisuuden haaste voisi ilmetä jopa 
samassa hallinnollisessa yksikössä: esimerkiksi suunnit-
telusta, oikeusavusta, julkisista hankinnoista, viestinnäs-
tä ja/tai kartografiasta vastaavien eri yksiköiden kesken. 
Julkishallinnon monialaisia ja yksiköiden välisiä lähesty-
mistapoja tarvitaan, jotta erilaisia politiikan välineitä ja 
toimia voidaan tasapainottaa ja yhdistää, kuten kuvassa 
on esitetty.

2. Yhteisen hallintotavan edistäminen ja mahdollisten si-
dosryhmien osallistuminen päätöksenteon alkuvaiheessa
Jotta tämä seikka olisi konkreettisempi, voimme viitata paika-
llisiin biotalousstrategioihin, joissa siirtymästrategioista saa-
dut kokemukset osoittivat sidosryhmien suuremman sitoutu-
misen asteen verrattuna kolmoiskierteeseen (julkishallinnot, 
yritykset ja tutkimus/korkeakoulu), mikä tuo mukanaan kan-
salaisyhteiskunnan organisaatioita, mukaan lukien paikalliset 
yhteisöt, sekä sidosryhmien penta-kierteessä mukaan luetta-
via rahoitusalan edustajia. Eri ammattilaisten osallistuminen 
eri arvoketjuihin on välttämätöntä suunnitteluissa, jotka ovat 
toisaalta laajoja mutta merkityksellisiä, toisaalta kunnianhi-
moisia mutta realistisia, toisaalta globaalisti relevantteja mu-
tta paikalliskeskeisiä strategioita. Yhdessäkoostaminen on 
avainasemassa sekä ulkoisten sidosryhmien että julkishallin-
non sisäisten kerrosten ja palvelujen sisällä. Tätä voidaan teh-
dä käyttämällä muun muassa julkisten kuulemisten välittäjää, 
luomalla sidosryhmäfoorumeita tai perustamalla neuvoa-an-
tava komitea. Viranomaisten tehtävänä on järjestää kaikkien 
sidosryhmien tasapainoinen osallistuminen tai jopa koordi-

noida ja helpottaa ”julkisen ja yksityisen sektorin foorumin” 
perustamista, joka edistäisi synergiaan ja täydentävyyteen 
perustuvien ekologisesti innovatiivisten toimien luomista. 
Tällaisten osallistavien strategioiden lisäksi alueellisten toimi-
joiden olisi voitava saada tietoa käytettävissä olevista resurs-
seista sekä heidän ja vertaistensa tarpeista (esimerkiksi edis-
tämällä tuotekomponenttien tuottajien ja kierrättäjien välisiä 
yhteyksiä). Tällainen avoimuus edellyttää pikemminkin luotta-
mukseen ja yhteistyöhön perustuvaa suhdetta kuin kilpailua. 
Tässäkin asiassa viranomaisilla on oma roolinsa erityisesti 
tiedonsaannin helpottamisessa tai välittäjänä toimimisessa, 
kun otetaan huomioon näiden toimijoiden neutraali asema 
arkaluonteisten tietojen suhteen.

3. Käynnissä olevien tai suunniteltujen rinnakkaisten 
poliittisten toimien yhteensovittaminen ja synergioiden 
löytäminen
Strategisen päätöksenteon perustaksi olisi määriteltävä erilaisia 
jo olemassa olevia aloitteita ja poliittisia välineitä. Elinkaariajat-
telussa kiinnitetään voimakkaasti huomiota ei-toivottaviin/hei-
jastusvaikutuksiin, joten on erityisen tärkeää ottaa huomioon jo 
olemassa olevat strategiset ja operatiiviset suunnitelmat, joilla 
on suora tai epäsuora yhteys käynnissä oleviin päätöksente-
koprosesseihin. Otetaan esimerkki kestävästä rakentamisesta. 
Kestävän rakentamisen strategiaa tai erityisiä poliittisia toimia 
kehitettäessä olisi otettava huomioon kaikenlaiset välineet: 
lailliset (esimerkiksi rakennusluvat), taloudelliset (maaperän ja 
muiden materiaalien kaatopaikkavero, alennukset), koulutus 
jne. Lisäksi olisi käsiteltävä monia näkökohtia: terveys ja hyvin-
vointi, ympäristö (maisema-, energia- ja materiaalitehokkuus), 
talous, yhteisön kehitys, koulutus ja taidot, kaupunkisuunnitte-
lu, paikallinen kulttuuri ja matkailu jne. Täydentävien välineiden 
sisällyttäminen paikalliseen strategiaan lisää varmasti sen on-
nistumismahdollisuuksia.
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4. Suorituskyky- ja arviointijärjestelmien parantaminen
Tässä jatkamme viittaamista rakentamisen arvoketjuun, kos-
ka elinkaariajattelua on käytetty laajalti rakennusalan tuottei-
den kestävyyden arviointiin useiden vuosien ajan. Esimerkiksi 
LCA-tulokset voidaan kääntää yksittäisten tuotteiden ympäris-
tötuotejulistuksiksi (EPD) tai sarjojen ympäristöjärjestelmäju-
listuksiksi (ESD). Joissakin jäsenvaltioissa (esimerkiksi Ranskas-
sa, Alankomaissa ja Belgiassa) voimassa olevassa ja tulevassa 
lainsäädännössä viitataan jo näihin LCA- ja EPD/ESD-arvioin-
timenetelmiin. Lisäksi Euroopan standardointikomitea pyrkii 
takaamaan yhdenmukaistetut arviointimenetelmät useille 
standardeille rakennusten kestävyyden arvioimiseksi. Sama-
naikaisesti monet maat ovat kehittäneet rakennusten arvioin-
tijärjestelmiä (esim. BREEAM, DGNB, HQE, LEED, SBTool, 
VERDE) kahden viime vuosikymmenen aikana. Standardien 
noudattaminen auttaa varmistamaan, että tuotteet ovat tur-
vallisia, yhteentoimivia ja ympäristölle hyviä. Tuotteiden ja 
palveluiden teknisten eritelmien yhdenmukaistaminen voi 
tehostaa teollisuutta ja murtaa kaupan esteitä. Vaikka stan-
dardien laatiminen voisi olla aikaa vievää ja monimutkaista, 
viranomaisten on pyrittävä asettamaan optimaaliset standar-
dit ennen sääntelyä, jotta se voi muokata julkista asialistaa.

4.4.2 Elinkaarilähestymistapa aluepoliittisen 
välineen hierarkiassa

Ensinnäkin muistutamme tärkeimpiä tapoja, joilla 
elinkaarilähestymistapa voi olla eri tavoin hyödyllinen 
politiikan tukemisessa (ehdotettu luvussa 4.2):

1. Uusien kysymysten tunnistaminen. 
2. Toimintavaihtoehtojen määrittely. 
3. Vaihtoehtojen vertailu. 
4. Alemman hierarkkisen tason toteutus / Vaatimus-
tenmukaisuuden tarkastus. 
5. Politiikan tehokkuus
Arviointi tarpeesta tarkistaa (tai asteittain) politiikkaa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yleiskatsaus siitä, miten 
elinkaarilähestymistapaa voidaan käyttää ja tukea käytän-
töhierarkian jokaisessa vaiheessa. Suluissa laitamme viit-
tauksen yllä olevaan luetteloon.
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Poliittiset ja oikeudelliset välineet

Suunnittelu ja tavoitteiden 
asettaminen, sopimusten 

myöntäminen, kaupunkikehitys, 
rakennusluvat, ympäristöluvat jne.

Tekniset välineet
Suunnitteleminen purettavaksi, 

innovatiiviset materiaalit, jätelajien 
erottelu, rakennus- ja purkujätteen 

paikallinen käsittely

Konkreettiset toimet, 
aloitteet ja projektit

EU:n rahoittamat hankkeet, 
sidosryhmien osallistuminen, 
käytännön yhteisöllisyys jne.

Taloudelliset välineet
Vihreät julkiset hankinnat, 

rajoittaminen (verot, muuttuvat 
maksut jätehuollosta, pay-as-you-
throw) tai positiiviset instrumentit 

(tuet, veronalennus) jne.

Information instruments
BIM (Building information 
modelling; rakennusten 

tietomallinnus), teollisuuden 
symbioosialustat, rakennusosien 
uudelleenkäyttöalustat, viestintä, 

Kuva 6: lähde ACR+
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Poliittisen välineen tyyppi Elinkaariarvioinnin käyttö hierarkiassa

Aluelainsäädäntö

Elinkaariajattelun hyödyntäminen toimintavaihtoehtojen valinnassa/priorisoin-
nissa: esimerkiksi koko elinkaaren ajalta vältettyjen ympäristövaikutusten arviointi 
eri toimien hyväksymisen ansiosta, ja tavoitteena on määritellä eri vaihtoehtojen 
ensisijaiset asteikot parhaan kustannus-hyötysuhteen perusteella. (1,2,3)

Laki voi myös vahvistaa vaatimusta elinkaarilähestymistavan käyttämisestä 
viitepäätöksen tukijärjestelmänä toteutusvaiheessa (siis hierarkian alem-
malla tasolla).

Laki voi myös jakaa resursseja tutkimukseen ja tutkimuksiin politiikan suunnitte-
lun ja toteuttamisen tukemiseksi, ajaa käyttämään useita menetelmiä, mukaan 
lukien elinkaarimenetelmät.

Alueellinen sääntely

Asetus on lain täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe, joka yleensä menee sy-
vällisemmin joihinkin lain tiettyihin aloihin tai aiheisiin. Jos aiomme käyttää 
elinkaarilähestymistapaa politiikan täytäntöönpanon tietyissä aloissa, voim-
me tarkentaa tätä asetuksessa määrittelemällä elinkaarilähestymistavan 
käytön alat ja edellytykset. (4)

Elinkaarilähestymistapa voi myös olla hyödyllinen määriteltäessä yksityiskohtai-
sesti käsiteltyyn aiheeseen liittyvät toimintavaihtoehdot ja antaa lisävihjeitä politii-
kan täytäntöönpanoa varten. (1,2,3)

Alueviranomaisen toteuttamien tai sen kanssa toteuttamien hankkeiden tu-
kikelpoisuusvaatimusten käyttöönotto, esimerkiksi julkisten tuotteiden tai 
palvelujen vähimmäiselinkaaren suorituskyky tai yritykset, jotka haluavat 
ryhtyä alueviranomaisen toimittajiksi.

Suunnitelma tai ohjelma

Elinkaararvioinnin käyttö suunnitelman erityisten tavoitteiden ja toimien ku-
vaamiseen (esimerkiksi kiertotalouden, resurssitehokkuuden, innovoinnin 
jne. alueilla) sekä suunnitelmien seurantaan elinkaariperusteisten indikaat-
toreiden tai menetelmien avulla (1, 2, 3, 4, 5).

Suunnitelmassa tai ohjelmassa voidaan myös kohdentaa käytettävissä olevia 
resursseja elinkaariarvioinnin käyttämiseen ja pyytää valmiuksia elinkaari-
lähestymistapaan ohjelman toteuttamiseksi. Esimerkiksi alueellisessa toi-
menpideohjelmassa myönnetään resursseja tekniseen apuun. Teknisen 
avun vaatimuksia ja aiheita, joita sen on käsiteltävä toimintansa aikana, voi-
daan ennakoida osana elinkaariarviointiin pohjavaa lähestymistapaa.

Päätös

Päätöslauselman kautta toteutettavalla politiikan täytäntöönpanoreitillä 
voimme hyväksyä tietyn menetelmän elinkaarilähestymistavan käyttämise-
ksi tiettyihin aiheisiin/aiheisiin. (1, 2, 3, 4, 5).

Tarjouskilpailuperusteisiin otetaan käyttöön bonuksia, joiden avulla voidaan 
vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia tai kustannuksia elinkaaren aikana.

Määräys
Elinkaariperusteisten kriteerien käyttöönotto, joiden käyttöön eri hankkeissa 
on kannustettu (pääsyvaatimukset tai palkitsemisperusteet).

Säännöt, ehdot ja suositukset asetusten sallimisessa, mukaan lukien seuran-
taan liittyvät näkökohdat.
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4.4.3 Esimerkit

Esimerkki  1
Vesipolitiikka
Laki voi määritellä vesiensuojelun ja käytön alueelliset puitteet.

Asetuksessa voidaan yksityiskohtaisesti hallita veden käyt-
töön liittyviä toimilupia.

Suunnitelmassa/ohjelmassa voidaan tarkistaa pohjave-
den ja pintavesien alueellisen käytön ja suojelun tila ja 
asettaa tavoitteet.

Päätöslauselmassa määritellään menetelmät kestävän 
vesihuollon tukemiseksi (esimerkiksi päätöksentekijä voi 
tehdä päätöslauselman määrittääkseen, miten elinkaar-
ta käytetään tiettyihin tavoitteisiin: yksi niistä voi olla ve-
den kulutuksen vähentäminen vesiverkostoissa).

Määräyksellä voidaan avata tarjouspyyntö, jonka avulla 
voidaan valita ja tukea hankkeita, jotka ovat yhdenmukai-
sia alkupään hierarkiassa määriteltyjen hankkeiden kanssa 
(elinkaaritoiminta on tervetullut esimerkiksi kriteereinä) tai 
hankkeiden sallimiseksi tietyin edellytyksin.

Esimerkki  2
Tavoite 
Edistetään LCA:n käyttöä hankkeissa, joita rahoitetaan yh-
destä EAKR:n ROP-ohjelman toimintalinjasta, kannustama-
lla hankepyyntöön osallistuvia organisaatioita käyttämään 
LCA:ta tietopohjana perustellakseen kestävää kehitystä kos-
kevia ehdotuksiaan eli kehittämään resurssitehokkaampia 
tuotantojärjestelmiä.

Poliittisia välineitä koskeva toiminta
Tietenkin meidän on ennakoitava ja kuvailtava LCA:n 
käyttöä määräyksessä, jolla perustetaan tarjouspyyntö, 
jonka kautta aiomme tukea yrityksiä. 

Toimintamme voi kuitenkin olla paljon tehokkaampaa, 
jos voimme ennakoida elinkaarityökalujen käyttöä suo-
raan EAKR:n ROP-tekstiin (ohjelma) tai joihinkin sen ha-
llintatyökaluihin. Jotta ne olisivat tehokkaampia, erilai-
set toimet hierarkian eri politiikan välineissä voivat olla 
hyödyllisiä.

Esimerkki  3
Tavoite
elinkaaripohjaisten menetelmien käyttö jätehuoltojärjes-
telmien tukemisessa.

Poliittisia välineitä koskeva toiminta
Voimme lain avulla tunnustaa virallisesti mahdollisuu-
den käyttää päätöksenteon tukityökaluja jätehuoltoon ja 
kiertotalouteen, joihin voimme nimenomaisesti sisällyt-
tää elinkaaripohjaisia työkaluja. Laki voi myös ennakoida 
budjetin määrää, jotta aluehallinto voi käyttää tällaisia 
työkaluja. Sitten päätöslauselma voi ehdottaa erilaisia 
tapoja käyttää elinkaarilähestymistapaa. Tämän jälkeen 
välineitä voidaan soveltaa: tutkia jätehuoltoohjelman la-
atimisessa tai täytäntöönpanossa käytettäviä aloja ja ra-
tkaisuja käytettävissä olevan talousarvion avulla; EAKR:n 
ROP:n erityisten pääluokkien tai toimien suunnittelussa 
ottaen huomioon elinkaaritutkimusten tulokset. Ilman 
tätä eri politiikan välineissä annettavaa tukea elinkaaren 
soveltaminen voisi olla heikompaa.
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            5 Elinkaarilähestymistavat pai-
kallisissa päätöksentekoprosesseissa: 
keskeiset osa-alueet, hyvät käytän-
nöt ja aluepolitiikan analyysi
Tähän mennessä tässä etenemissuunnitelmassa on eh-
dotettu yleiskatsausta elinkaarimaailmaan sekä analyysiä 
politiikoista ja päätöksenteosta, jotta voidaan selventää 
avainkäsitettä huomioon otettavaksi elinkaarinäkökul-
man tehokkaassa hyödyntämisessä eri politiikoissa.

Nyt on aika ehdottaa konkreettisia vihjeitä joistakin elinkaaren 
käytön keskeisistä aiheista politiikoissa. Hanke määritteli nämä 
keskeiset teemat LCA4Regions-hankepolitiikan päätöksen-
teon pilareiksi, ja ehdottamamme konkreettiset esimerkit ovat 
hankkeen tulosten ydin. Tämä voi mielestämme olla erittäin 
hyödyllistä poliittisten päättäjien tukemisessa ymmärtämään, 
missä ja miten elinkaarilähestymistapaa käytetään.

5.1 Keskeiset osa-alueet

LCA4regions-hankkeessa yksilöitiin viisi peruspilaria 
elinkaaren käytön tehostamiseksi politiikoissa, erityisesti 
aluepolitiikoissa.

Näitä pilareita, joiden ympärillä hanketoiminta ja oppi-
misprosessi toteutettiin, voidaan pitää keskeisinä te-
maattisina näkökohtina, jotka poliittisten päättäjien on 
otettava huomioon kehittäessään tehokkaita elinkaa-
reen liittyviä politiikkoja erityisesti nykyisessä euroo-
ppalaisessa skenaariossa, jossa tietyt painopisteet ovat 
ratkaisevia. Poliittisen päätöksenteon näkökohdat:

- Materiaalitehokkuus;
- Jätehuolto ja materiaalivirrat;
- Vihreät julkiset hankinnat;
- Koulutus ja valmiuksien kehittäminen;
- Politiikkojen seuranta ja arviointi.

Näiden näkökohtien merkitys hankkeessa johtuu niiden 
ratkaisevasta roolista aluepolitiikassa ja elinkaariajatte-
lun tehokkaan ja tukevan käytön luomisessa.

Itse asiassa elinkaarilähestymistapa voi taata vahvan 
tuen päätöksenteolle, jonka tarkoituksena on olla kie-
rrättävämpi, resurssitehokkaampi ja ilmastoneutraali. 
Jotta elinkaarilähestymistapa voisi maksimoida ympäris-
töhyödyt, on tärkeää käyttää sitä ympäristöä koskevas-
sa politiikassa ja lisätä valmiudet käyttää näitä työkalu-
ja niin poliittisten virkamiesten, käytännön toimijoiden 
kuin yritystenkin keskuudessa. Elinkaarihallinta voi myös 
mahdollistaa tietoisemman, selkeämmän ja puolueetto-
mamman päätöksenteon, kun sitä käytetään politiikko-
jen seurantaan ja arviointiin.

5.2 Hyvät käytännöt

Työmme selkeyden lisäämiseksi, haluaisimme ehdottaa 
lukijamme pääsemään lähemmäksi elinkaarikäytelmän 
konkreettisia käyttötapoja, hyödyllistä näyttää, parempi 
kuin pitkät teoreettiset selitykset, aiemmin käyttöön ote-
tut työkalut. Hankkeessa on yksilöity paljon hyviä käytän-
töjä kaikissa projektipilareissa. Siksi suosittelemme tar-
kistamaan täältä saatavilla olevan, hyvien käytäntöjen 
oppaan saadaksesi lisätietoja ja selkeämmän yleiskuvan 
konkreettisista sovelluksista.

Seuraavalla sivulla esitetään hyvien käytäntöjen luettelo, 
jossa on linkki verkkosivulle lisätietojen saamiseksi.
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1656623260.pdf


Materiaalitehokkuus

Vaarallisten aineiden korvaaminen prosessiteollisuudessa elinkaariarvioinnin tulosten avulla

Remontoidun kerrostalon ympäristövaikutusten arviointi elinkaariarvioinnin avulla

Resurssitehokas maankäyttö kestävän maansuunnittelun ja kehityksen edistämiseksi

Elinkaariarviointi rakennustöiden arvioinnissa

Palkinnot: Mais Alqueva, Mais Valor (Enemmän Alquevaa, enemmän arvoa)

Julkisen asuntokannan energiaan liittyvien jälkiasennusten ja kestävien peruskorjausten jatkuva mittaaminen

Energia- ja resurssitehokkuus hotellialalla

Elinkaariarviointi CO2-päästöjen vähentämisestä rakennuskomponenttien tuotannossa 

Ympäristötuoteseloste esimerkkinä elinkaariarvioinnin hyödyntämisestä rakentamisessa 

Hiilijalanjäljen laskeminen Pamplonan alueen palveluissa

Uusi biomassakaukolämmitys Efidistrict-hankkeessa

Jätehuolto ja materiaalivirrat

Elinkaariarvioinnin hyödyntäminen kunnallisten jätehuoltojärjestelmien optimoinnissa

Liettuan pullonpalautusjärjestelmä

Biohajoavan jätteen prosessoinnin vaihtoehdot – anaerobinen mädätys, energia ja biopolttoaine

Rakennuspuujätteen ja pakkausjätteen käsittelymenetelmien elinkaari- ja ympäristövaikutukset

Viiniviljelmien karsimisesta peräisin olevien materiaalien hyötykäytön edistäminen

Rakennus- ja purkujätteen alueellisen hallinnan optimointi elinkaariajattelun kautta

Lisäaineet bitumipitoisissa sedimenttikivissä

Cantiere Green Protocol

GERLA-projekti: Lombardian jätehuolto – Elinkaariarviointi

URSA – Alquevan sivutuotteiden kierrätysyksiköt

Erilaisten hautakynttilöiden elinkaariarviointi

Juomatuotteiden vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien vertaileva elinkaariarviointi

Ympäristön pilaantumista koskevien maksujen jakaminen ympäristönsuojelua edistäviin sijoituksiin

Navarran ruokapankin (BAN) toiminnan hiilijalanjälki

AgroPaper, kestävä ja biohajoava ratkaisu kateviljelyä varten
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4439/an-ongoing-measure-of-energy-retrofit-and-sustainable-renovation-of-public-housing-building-stock/
https://www.interregeurope.eu/good-practices/substitution-of-hazardous-substances-in-process-industry-using-results-of-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-impact-assessment-of-renovated-multi-apartment-building-using-lca
https://www.interregeurope.eu/good-practices/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-for-evaluation-of-construction-works
https://www.interregeurope.eu/good-practices/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value
https://www.interregeurope.eu/good-practices/energy-and-resource-efficiency-in-hotel-industry
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction
https://www.interregeurope.eu/good-practices/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona
https://www.interregeurope.eu/good-practices/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project
https://www.interregeurope.eu/good-practices/application-of-life-cycle-assessment-in-optimization-of-municipal-waste-management-systems
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4819/lithuanian-s-deposit-system/
https://www.interregeurope.eu/good-practices/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods
https://www.interregeurope.eu/good-practices/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards
https://www.interregeurope.eu/good-practices/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach
https://www.interregeurope.eu/good-practices/admixtures-for-bituminous-conglomerates
https://www.interregeurope.eu/good-practices/cantiere-green-protocol
https://www.interregeurope.eu/good-practices/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/ursa-alqueva-byproducts-circulation-units
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-assessment-of-different-types-of-graveyard-candles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-assessment-of-different-types-of-graveyard-candles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage
https://www.interregeurope.eu/good-practices/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban
https://www.interregeurope.eu/good-practices/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique


Vihreät julkiset hankinnat

Kestävien hankintojen hallinta kuntatasolla

Rakentamisen hankintojen energiasuunnittelun toteuttaminen

Julkiset innovaatiohankinnat

Sähkö- ja hybridiautoja koskevien toiminnallisten leasing-palvelujen ja muiden niihin liittyvien palvelujen ostaminen

Tarjouspyyntö. ”Environmental footprint” ja ”Environmental footprints project 2018”

”The Expo we learned” – megatapahtuman perintö kiertotalouden näkökulmasta

Vihreät julkiset hankinnat ja elinkaarikustannukset käytännössä – ympäristöystävälliset ajoneuvot

Slovenian vihreät julkiset hankinnat

Hankintaviraston aktiivinen tuki hankintaviranomaiselle elinkaarikustannusten laskennan avulla

Hankintaviraston käsikirjat vihreiden hankintojen ja elinkaaren levittämistä varten

Ympäristölausekkeet Pamplonan kadunsiivouspalvelujen sopimuksessa

Terveelliset ja kestävät ruokalistat Pamplonan kunnallissa kouluissa

Koulutus ja valmiuksien kehittäminen

Opintokokonaisuus: Elinkaariarviointi

Kestävän hankintajohtamisen KEINO-akatemia

Verkkokurssi rakennus- ja purkujätteestä: ennaltaehkäisy ja hyödyntäminen

Viininviljelyn ympäristövaikutusten arviointi (VIVA)

UNI CEI 11339 – italialainen sertifiointijärjestelmä energianhallinnan asiantuntijoille

Kiertotaloutta ja elinkaariarviointia koskeva koulutus ja valmiuksien kehittäminen Sloveniassa

Elinkaariarvioinnin koulutus ja valmiuksien kehittäminen Sloveniassa

Valmiuksien kehittäminen elinkaariarvioinnissa – Lodzin teknillinen yliopisto

Elinkaarianalyysin (LCA) ja hiilijalanjäljen (CF) koulutukset

Kurssi “Business Models in the Circular Economy” (“Kiertotalouden liiketoimintamallit)

Kiertotalouden maisterin tutkinto – Campus Iberus
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https://www.interregeurope.eu/good-practices/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique
https://www.interregeurope.eu/good-practices/execution-of-energy-planning-for-building-procurement
https://www.interregeurope.eu/good-practices/public-procurement-for-innovation
https://www.interregeurope.eu/good-practices/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars
https://www.interregeurope.eu/good-practices/call-for-tender-environmental-footprint-and-environmental-footprints-project-2018
https://www.interregeurope.eu/good-practices/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective
https://www.interregeurope.eu/good-practices/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/green-public-procurement-in-slovenia
Hankintaviraston aktiivinen tuki hankintaviranomaiselle elinkaarikustannusten laskennan avulla
Hankintaviraston k�sikirjat vihreiden hankintojen ja elinkaaren levitt�mist� varten
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services
https://www.interregeurope.eu/good-practices/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona
https://www.interregeurope.eu/good-practices/study-module-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/keino-academy-for-sustainable-procurement-management
https://www.interregeurope.eu/good-practices/e-learning-course-on-construction-and-demolition-waste-prevention-and-recovery
https://www.interregeurope.eu/good-practices/viticulture-impact-assessment-on-the-environment-viva
https://www.interregeurope.eu/good-practices/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/


Politiikkojen seuranta ja arviointi

Liettuan rakennusten kestävyyden arviointijärjestelmä

Hyväntekeväisyys: hiilikädenjäljet yritysten ja julkisen sektorin myönteisten vaikutusten arvioinnissa

kehityksen 

Elinkaariarvioinnin seuranta ja mittaaminen hiilijalanjälkilaskelmissa tietokoneohjelmiston avulla

National Registry of Carbon Footprint (CF), CO2-kompensaatio- ja CO2-absorptioprojektit 

Alueellinen kasvihuonekaasujen (GHG) päästöluettelo

Hiilijalanjäljen (CF) laskelma Navarran hallituksen osastojen toiminnasta
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konkreettisena esimerkkinä. Yksityiskohtaista tietoa politii-
kan välineistä löytyy hankkeen verkkosivuilta tästä linkistä.  

5.3 Aluepolitiikan analyysi

LCA4Regions-hankkeen toimissa tuotettiin erityisiä tulok-
sia, joiden tarkoituksena oli analysoida kunkin kumppanin 
toimintaympäristöä ja elinkaarilähestymistavan mahdollis-
ta käyttöä. Konsortion toteuttama harjoitus voi inspiroida 
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lca4regions/library/#folder=3118
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lithuanian-building-sustainability-assessment-system
https://www.interregeurope.eu/good-practices/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector
https://www.interregeurope.eu/good-practices/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software
https://www.interregeurope.eu/good-practices/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects
https://www.interregeurope.eu/good-practices/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory
https://www.interregeurope.eu/good-practices/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra


         6 Kestävän politiikan suunnittelu
Luvussa 2 ehdotimme yleiskatsausta politiikoista ja päätök-
senteosta. Luvussa 3 ehdotimme yleiskatsausta elinkaarilä-
hestymistavasta ja sen työkaluista. Luvussa 4 ymmärsimme, 
miten EU ehdottaa elinkaariarvioinnin käyttämistä politii-
koissa ja mitä on otettava huomioon sen käyttämiseksi pai-
kallistasolla. Luvussa 5 näimme joitakin projektin tuloksia ja 
palautimme mieleen konkreettisia esimerkkejä ja pilareita, 
joissa elinkaarilähestymistapaa käytetään.

Nyt on aika ehdottaa joitakin tärkeitä toimenpiteitä, jotka 
on pidettävä mielessä kestävän politiikan suunnittelussa 
ja sen vuoksi määrittää oikea tapa käyttää elinkaari-lähes-
tymistapaa niiden tukemiseksi - kun otetaan huomioon 
edellisissä luvuissa esitetyt puitteet.

6.1 Key steps to design sustainable policies

Kestävän politiikan suunnittelussa on otettava huomioon 
seuraavat asiat::

• Tunnistaminen:
- kestävän kehityksen tavoitteet
- vahingollisia olosuhteita on vältettävä
- ja nykyiset ongelmat ratkaistava

• Määritä politiikan tavoitteet:
- vain paikalliset tekijät huomioon?
- vai myös muut yhteisöt toimitus- tai loppusijoi

tusketjujen varrella?

- järjestelmän/tuotantoketjun alkupään ja loppu-
pään tekijät mukana?
• Politiikkaan liittyvien toissijaisten riippuvaisten te-
kijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, jotka voi-
daan sisällyttää elinkaaren huomioon ottamiseen:

- heijastusvaikutukset
- taakan siirtäminen

• Kestävän kehityksen indikaattoreiden valinta (moniulot-
teiset), jotka on otettava huomioon ja joita on käsiteltävä
politiikan suunnittelussa - ei pelkästään ilmasto, ei ainoas-
taan vesi, ei vain terveys jne. Tämä on tärkeää sekä kes-
tävää kehitystä koskevassa politiikassa (liian monet niistä
ovat yksiulotteisia) että kehitysyhteistyöpolitiikassa (usein
myös hyvin yksi- ulotteista).
• Arvio näyttöön perustuvista, ajattelua ja laskentaa
varten käytettävistä tiedoista.
• Laskentamenetelmät ja -mallit, joita käytetään,
jos politiikoilla on tarkoitus saada kvantifioitu tulos,
esim. vähennyskertoimet, tehokkuusedut, volyymin
tai massan muutokset jne.
• SWOT ja tulkinta siitä, miten politiikan dynamiikkaan
vaikuttavat erilaiset ulkopuoliset vaikutukset ja rajoi-
tukset, tiedonpuute, rajamääritelmät jne.

Elinkaarilähestymistapa voi tukea useita näistä vaiheista.

Elinkaariajattelu on erityisen tärkeää kehityspolitiikkojen 
muotouttamisessa, koska ne aiheuttavat usein suurim-
mat kestävyysvaikutukset (sekä hyviä että huonoja). 
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6.2 Politiikan käsitteleminen poliittisten 
välineiden avulla

Elinkaarilähestymistapaa käyttäen jokainen toimielin ha-
luaa vastata erityisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja 
toteuttaa niihin liittyviä toimia.

Kun tavoitteet on selkeästi määritelty ja edellisessä kap-
paleessa esitetty metodologinen järjestelmä otettu huo-
mioon, toimielimen on käsiteltävä seuraavia kysymyksiä 
asettaakseen tehokkaita toimia ja politiikkoja:

- ymmärrys siitä, mitkä ovat politiikan välineet, joita 
käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi;
- ymmärrys, miten poliittisia välineitä voidaan käyttää 
tavoitteiden tukemiseen;
- ymmärrys, miten elinkaariarvioinnin (ja onko se oikea 
väline) hyödyntämistä erilaisissa politiikan välineissä, 
joita toimielimen on käytettävä poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, voidaan käyttää;
- ymmärrys, onko tärkeää työskennellä useiden hie-
rarkian poliittisten välineiden parissa tavoitteiden ja 
elinkaaren käytön tukemiseksi.
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6.3 Esteiden/Mahdollisuuksien analyysi

Tässä vaiheessa on aika ymmärtää, mitkä voivat olla es-
teet ja mahdollisuudet, joita poliittisella päättäjällä on 
kohdata elinkaaren soveltamisessa politiikkaan. Tietoi-
suus esteistä on ratkaisevan tärkeää, koska ne voivat 
haitata, vaarantaa, tai jopa mitätöidä tehdyt ponnistelut. 
Mahdollisuuksien tuntemus on myös ratkaisevan tärkeää, 
jotta päätöksentekijä voi määritellä ja toteuttaa toiminnan 
mahdollisimman tehokkaasti.

6.3.1 Esteet

Alla ehdotamme joukon tärkeimpiä esteitä
• tuotannon ja kulutuksen maantieteellinen ja ajallinen 
erottelu; vaikutukset voivat sijaita muualla ja eri ajanjak-
solla kuin silloin, kun politiikkaa luodaan, jolloin alueelli-
sen toimielimen valtuudet jäävät puutteellisiksi. Tällöin 
mahdollisuudet ottaa huomioon hyödyt, jotka on saavu-
tettu sen indikaattoreiden mukaisesti, vähentyvät;
• sidosryhmien yhteistyön puute; yksityisellä sektoril-
la toimijat saattavat pitää liian suurina ponnisteluja ja 
kustannuksia, jotka liittyvät elinkaarianalyysin toteut-
tamiseen tai tuotteidensa tai palvelujensa ympäristö-
vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimien toteut-
tamiseen; julkisella sektorilla tällaisten tekniikoiden 
käyttöönottoa voidaan pitää hyödyttömänä, koska tek-
ninen tausta on rajallinen;
• LCA:n korkeat kustannukset verrattuna (välittömiin) 
hyötyihin; edelliseen esteeseen liittyvissä kohdissa keski-
tytään monilla aloilla tuotantoprosessien ja ominaisuuk-
sien nykytilan säilyttämiseen ja innovointityön rajoitta-
miseen keskeisiin tuotetta parantaviin ominaisuuksiin, 
markkinoille pääsyyn tai matalampiin tuotantokustan-
nuksiin; jos LCA:ta ei pidetä mahdollisuutena optimoida 
prosesseja ja niihin liittyviä vaikutuksia ja kustannuksia 
sekä parantaa yrityksen kestävää kehitystä, tämä saat-
taa muodostaa merkittävän esteen;
• elinkaarityökalujen monimutkaisuus; järjestelmän, 
prosessin, tuotteen jne. elinkaareen liittyvien vaikutus-
ten ja kustannusten tutkiminen on huomattavasti moni-
mutkaisempaa kuin helposti huomioiduiksi tulevat, suo-
raan tuotantoon tai käyttöön liittyvät vaikutukset; lisäksi, 
varsinkin jos elinkaaritutkimus toteutetaan määrällises-
ti, edellytetään ohjelmistojen ja tietokantojen käyttöä, 
joista ei ole välitöntä hyötyä ja ymmärrystä muille kuin 
teknisille asiantuntijoille;
• LCM: n toteuttamiseen tarvittavien organisaatiomuu-
tosten korkea taso; elinkaareen liittyvien parannusten 
hyväksyminen edellyttää merkittäviä muutoksia lai-
toksen tai yrityksen vuorovaikutukseen ulkomaailman 
kanssa, mukaan lukien toimittajat, kumppanit, asiakkaat 
jne., Ja tämä heijastuu merkittävien organisaatiomuu-
tosten tarpeeseen, mistä voi syntyä toinen merkittävä 
este;
• poliittisten päättäjien rajallinen tekninen tausta LCM: 
n tulkitsemiseksi ja sisällyttämiseksi politiikkoihin; elin-

kaarilähestymistapa ei yleensä kuulu poliittisten päät-
täjien ja julkisten laitosten virkamiesten avaintaitoihin, 
joten näiden tekniikoiden soveltaminen politiikan muo-
toiluun ja prosessien sääntelyyn toimijoiden välittömäl-
lä temaattisella ja maantieteellisellä pätevyysalueella on 
rajallista;
• täydellisten ja tarkkojen inventaariotietojen puuttu-
minen; elinkaarianalyysien ja ajattelun on perustuttava 
analysoitavan järjestelmän syvälliseen tuntemukseen, 
alkaen koko alueen tuntemuksesta tietyn sektorin tun-
temukseen tai yritykseen; tätä varten tarvitaan suuria 
perus- ja toissijaisia tietoja, joita joskus ei ehkä ole saa-
tavilla, mikä vaikeuttaa elinkaaripohjaisten tekniikoiden 
käyttöönottoa;
• LCA:n liian suuri keskittyminen määrällisiin eikä laadul-
lisiin tekijöihin; muut kuin tekniset asiantuntijat pitävät 
LCA:ta välineenä, joka tarjoaa ympäristövaikutuksiin ja 
kustannuksiin liittyviä numeroita, joita on vaikea ym-
märtää ja toteuttaa todellisissa toimissa; tämä saattaa 
muodostaa merkittävän esteen, jos LCA:sta ei ole otet-
tu opittua tärkeää opetusta, eli sitä käytetään välineenä 
elinkaaren eri vaiheiden ja vaiheiden vuorovaikutusten 
ja suhteellisten vaikutusten ymmärtämiseen;
• korkea aika- ja resurssitarve; aiemmin havaittuihin 
esteisiin liittyvien elinkaariin perustuvien työkalujen 
käyttöönotto vaatii paljon aikaa myönteisen asenneil-
mapiirin luomiseksi, virkamiesten ja toimijoiden koulut-
tamiseksi sekä tietyn tuotteen tai palvelun LCA:n toteut-
tamiseksi jne.

6.3.2 Mahdollisuudet

Alla ehdotamme joukon tärkeimpiä mahdollisuuksia:
• sidosryhmien lisääntynyt mielenkiinto ympäristö- ja 
sosiaalisiin näkökohtiin; nämä aiheet ovat yhä tär-
keämpiä minkä tahansa tason ja sektorin sidosryh-
mille, lähtien yksityisistä vastuulliseen kulutukseen 
haluavista kansalaisista yrityksiin, jotka haluavat op-
timoida prosessejaan ja vähentää jalanjälkeään, kuin 
myös julkisiin laitoksiin ja rahoitusalaan, jotka ovat 
valmiita tukemaan kansainvälisesti asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista; tätä mahdollisuutta voidaan 
hyödyntää elinkaariajattelun lisäämiseksi organisaa-
tioissa millä tahansa tasolla;
• mahdollisuus räätälöidä LCM-työkaluja erityistilan-
teeseen; elinkaariajattelua ei ole tarkoitettu ainoas-
taan ympäristöanalyyseihin vaan myös taloudellisiin 
ja sosiaalisiin arviointeihin; elinkaariajattelu ei kos-
ke ainoastaan teollisuudenaloja vaan myös palvelu-
yrityksiä ja julkisia laitoksia; yleisesti ottaen LCM on 
joustava väline kaikkiin sellaisiin prosesseihin ja or-
ganisaatioihin, joilla on haluttu tavoite ja yksityiskoh-
taisuus;
• mahdollisuus sisäistää ulkoiset tekijät analyysissä 
saavuttaen välittömämmän vaikutuksen; katsomalla 
”laatikosta” ylä- ja alavirtaan, elinkaariajattelu mah-
dollistaa määrällisten vaikutusten mittaamisen myös 
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organisaation rajojen ulkopuolella, jolloin huomioi-
duiksi tulevat saavutetut hyödyt tai vaikutukset koko 
arvoketjussa;
• mahdollisuus tehdä yhteistyötä korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kanssa teknisen tuen keräämisek-
si; suurin osa elinkaarinäkökohtien asiantuntijoista 
työskentelee yliopisto- ja tutkimusmaailmassa; lähes-
tymistapa mahdollistaa tärkeän toimielinten välisen 
yhteistyön kehittämisen julkisten laitosten kanssa 
sekä merkittävän kustannusten optimoinnin; 
• toteutettavuus integroida LCM olemassa oleviin 
hallintajärjestelmiin; yritykset ja julkiset laitokset 
toteuttavat jo useimmissa tapauksissa järjestelmiä 
laadun, ympäristö- ja energianäkökohtien, sosiaalis-
ten näkökohtien, kuten terveyden ja turvallisuuden, 
hallitsemiseksi; elinkaareen perustuvien välineiden 
käyttöönotto on helppoa toteuttaa nykyisten hallin-
tajärjestelmien yhteydessä, koska sen aloittamiseksi 
tarvitaan vain organisaation rajoissa omaksutun lä-
hestymistavan toistamista muihin prosesseissa ja si-
dosryhmien arvoketjussa;
• LCT keskittyy myös laadullisiin näkökohtiin, ei pel-
kästään määrällisiin tuloksiin elinkaariarviointina; 
yleisemmän elinkaariajattelun omaksuminen yksi-
tyiskohtaiseen kvantitatiiviseen elinkaarianalyysiin 
nähden on helpompaa ja avointa laajemmalle sidos-
ryhmälle teknisiin toimijoihin verrattuna; tästä huo-
limatta se antaa merkittäviä etuja eri sidosryhmien 
ja prosessien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämi-
seen sekä parannusmahdollisuuksien kartoittami-
seen ja synergiaetujen hyödyntämiseen;
• sidosryhmät on saatava aktiivisesti mukaan LCM-vä-
lineiden täytäntöönpanoon; yhteistyöhön perustuva 
lähestymistapa on paras vaihtoehto elinkaareen pe-
rustuvan organisaation toteuttamiseksi, koska tämä 
edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista tietojen 
keräämiseen, vuorovaikutusten tunnistamiseen, paran-
nusmahdollisuuksiin jne.; siksi on tärkeää tukea yhteis-
työtä julkisten laitosten ja yksityisen sektorin välillä sekä 
eri sektoreiden välillä elinkaaren näkökulmasta;
• mahdollisuus yleistää LCA:sta saadut tulokset johtaa 
ymmärrettävämpään muotoon ja kieleen pois tekni-
sestä ilmaisusta; kuten mainittiin, yksityiskohtaisten 
LCA-raporttien, jotka ovat täynnä numeerisia tulok-
sia, ja joita voi olla vaikea ymmärtää muiden kuin tek-
nisten asiantuntijoiden, analyysin tulokset elinkaaren 
näkökulmasta voidaan tulkita laadullisesti ja kerätä 
siten elinkaaren vaiheiden ja vaiheiden välisestä vuo-
rovaikutuksesta tärkeimmät opitut kokemukset sekä 
niiden suhteelliset painot;
• menestystarinoiden ja tapaustutkimusten saatavuus 
LCA:n onnistuneista hyödynnyksistä yleisessä politiikassa; 
kuten LCA4Regions -hanke osoittaa, elinkaariajattelua on 
omaksuttu useasti politiikoissa, joilla on saavutettu mer-
kittäviä tuloksia ympäristön, yhteiskunnan ja talouden 
kannalta; tämän tulisi toimia tärkeänä kannustimena julki-
sille laitoksille edistämään poliittisia toimia tällä alalla.

6.3.3 Esteiden poistaminen ja mahdollisuuksien 
tukeminen

Seuraavassa ehdotamme esimerkkejä toimista esteiden 
poistamiseksi ja mahdollisuuksien tukemiseksi:

• poliittisten päättäjien, myös alueellisten instituutioi-
den poliittisten edustajien, johtajien, virkamiesten ja 
työntekijöiden koulutus elinkaariajattelun mahdollisis-
ta käyttötavoista päätöksentekohierarkian eri tasoilla;
• Aloitetaan sosiaalisista ja taloudellisista näkökoh-
dista: elinkaarikustannukset ja sosiaalinen elinkaa-
rianalyysi ovat yleensä helpommin ymmärrettävissä 
muiden kuin teknisten asiantuntijoiden toimesta ver-
rattuna ympäristöanalyyseihin; ympäristöystävällisten 
julkisten hankintojen lähestymistapojen toteuttami-
nen on hyvä lähtökohta elinkaariajattelun sisällyttämi-
selle konkreettisissa aluepoliittisissa toimissa;
• tämän jälkeen ryhdytään tukemaan teollisuusyrityk-
siä, jotka haluavat investoida kiertotalouteen ja vähen-
tää tuotteidensa elinkaarivaikutusta, ja aloittaa siten 
teknisen tietämyksen luominen elinkaariajattelun ym-
päristöpuolella;
• hyödynnetään yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja 
tutkimuskeskusten kanssa, jotka omistavat suurim-
man osan teknisestä tietämyksestä ja voivat tehdä 
yhteistyötä toimielinten välisten sopimusten ansios-
ta, optimoimalla ponnisteluja ja kustannuksia; tehdä 
yhteistyötä myös muiden alueiden sekä ylemmän ja 
alemman tason instituutioiden kanssa (EU:n ja jäsen-
valtioiden hallitukset toisaalta maakunnat ja kunnat) 
yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi ja mahdollis-
ten toimien ja toiminta-alueiden määrittämiseksi;
• hyödynnetään nykyisiä johtamisjärjestelmiä, suunni-
telmia ja ohjelmia aloilla, joilla elinkaariajattelua voi-
daan toteuttaa helpommin osana nykysisä polittisia 
työkaluja, esimerkiksi hankinnoissa, energia-/resurssi-
tehokkuudessa, ilmastonmuutoksessa, kestävyydessä, 
jätehuollossa, kiertotaloudessa, teollisuuden kilpailu-
kyvyssä, innovoinnissa jne., joihin elinkaariperusteiset 
kriteerit on hyödynnettävissä. 
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        7 Yhteenveto ja tuotokset toi-
mintasuunnitelmaan
Poliittisen päätöksenteon on löydettävä järkeviä, tehokkai-
ta, tietoisia ja kestäviä polkuja tavoitteidensa saavuttami-
seksi. Monilla politiikoilla on vakavia heijastusvaikutuksia, 
taakan siirtämistä ja ei-toivottuja tai odottamattomia vai-
kutuksia. Maailmassamme on toisaalta rajalliset resurssit 
ja kasvava väestö, mutta myös lisääntynyt kyky vaikuttaa 
kestävään kehitykseen; toisaalta meillä on laajasti tietoa ja 
näyttöä siitä, että tarvitaan kestäviä politiikkoja ja toimia, 
joilla voidaan tuottaa positiivisia nettovaikutuksia niin so-
siaalisilla, ympäristöllisillä kuin taloudellisillakin tasoilla. 
Poliittisen toiminnan on oltava mahdollisimman todellista 
ja tehokasta siten, että siitä aiheutuvat ongelmat ja kustan-
nukset pystytään minimoimaan sosiaalisella, ympäristölli-
sellä ja paikallisella tasolla.

Tässä kilpailussa elinkaarinäkökulma voi olla tehokas 
lähestymistapa, joka ajaa meidät nopeammin kohti kestä-
vää kehitystä.

EU on jo rakentanut monia politiikkojaan elinkaa-
rinäkökulman varaan.

Kehityssuuntautuneet politiikat koskettavat usein useita 
kestävän kehityksen tavoitteita samanaikaisesti. Tämä tar-
koittaa, että niiden, jotka suunnittelevat ja muokkaavat näitä 
politiikkoja, on kyettävä soveltamaan kokonaisvaltaista aja-
ttelutapaa, joka perustuu analyysi- ja arviointityökaluihin, 
jotka voivat selventää tavoitteiden eteen tehtyjen valintojen 
kaikki seuraukset ja siten mahdollistaa tietoiset ratkaisut.

Elinkaarilähestymistapa voi auttaa laajentamaan vuorovai-
kutusta kestävän kehityksen agendan kanssa ja viitoitta-
maan tietä tietoisemmille, tehokkaammille ja toimivammi-
lle ratkaisuille.

Alueellisilla toimintapolitiikoilla, kuten kiertotaloudella, 
kierrätyksellä, jätehuollolla, matkailun edistämisellä tai lii-
kenne- ja energiapolitiikalla voi kullakin olla vakavia alku- 
ja loppupään vaikutuksia, jotka eivät aina ole näkyviä ja 
joita ei näin ollen usein oteta huomioon. Ne voivat aiheu-
ttaa lisävaikutuksia, joita päättäjien on itse hallinnoitava 
jälkeenpäin hyödyntäen luonnollisia, taloudellisia ja inhimi-
llisiä voimavaroja.

Elinkaariajattelulla, muotoiltavissa tai muutettavissa 
politiikoissa, voidaan puuttua joihinkin edellä mainituis-
ta piirteistä ja välttää tai ainakin minimoida ei-toivotut 
vaikutukset; se voi myös sallia tietoisia valintoja ei-toi-
vottujen ja kielteisten vaikutusten hallitsemiseksi politi-
ikan täytäntöönpanon alusta alkaen.

Meidän on pidettävä mielessä, että LCA-menetelmät it-
sessään kehittyvät edelleen ja muuttuvat edelleen ajan 
myötä. Uudet menetelmät, kuten SLCA, O-LCA ja erityisesti 

LCSA, ovat vain hitaasti voimistumassa. Sosiaalinen LCA on 
saamassa enemmän vauhtia. LCC keskittyy edelleen enim-
mäkseen tuotteeseen tai politiikan omistajaan pikemmin-
kin kuin laajempaan yhteisöön ja ulkoisiin sidosryhmiin.

Elinkaariajattelu koskettaa koko aluehallintoa. Usein valta-
virran kehityshankkeet aiheuttavat suuria toissijaisia vai-
kutuksia, ja elinkaarinäkökulma on rakennettava hallinnon 
kehityksestä vastaaviin yksiköihin yhtä lailla kuin ympäris-
töosastolla.

Hallintojohtajan ja poliittisen johdon on oltava poliittisen 
johdon johtama, ja heillä on oltava tuki. Tämän tason jo-
htajuuden kouluttamiseen LCA:n arvoihin ja merkitykseen 
liittyen on pyrittävä.

EU tarjoaa jonkin verran johtajuutta oman poliittisen ohjel-
mansa kautta.

LCA4regions-hankkeessa on tutkittu suurin osa edellä mai-
nituista kohdista ja rakennettu vankka pohja, josta kump-
panit voivat siirtyä eteenpäin.

LCA-menetelmien käyttö aluepolitiikan muotoilussa ja 
täytäntöönpanossa voi saavuttaa hyviä tuloksia ja se on 
kustannustehokasta, koska se vähentää poistettavia heijas-
tusvaikutuksia.

Alueellisten virkamiesten ja LCA-yhteisön välillä on tarve ti-
ivistää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Alueet tarvitsevat pai-
kallista LCA-asiantuntemusta. Joissakin tapauksissa tämä 
on rakennettava paikallisten opetuslaitosten kautta tai 
hyödyntämällä paikallista ekosysteemiä nykyisten taitojen 
ja valmiuksien osalta.

Tämä etenemissuunnitelma liittää päätöksentekijän kohti 
elinkaarimenetelmien käyttöä päätöksenteossa – osoit-
taa, miten ja milloin elinkaarilähestymistapa voi olla hyöd-
yllinen. Lisäksi tässä ehdotetaan tärkeitä aiheita, joissa 
elinkaarilähestymistavalla voi olla merkittävä rooli, ja kes-
keiset näkökohdat, jotka on otettava huomioon sen te-
hokkaassa käytössä.

Etenemissuunnitelmassa korostetaan myös sitä, että on 
tärkeää suunnitella ja käyttää kaikkia julkisen viranomaisen 
vastuulla olevia poliittisia välineitä, jotta voidaan mahdolli-
simman tehokkaasti vastata poliittisiin tavoitteisiin. Toisa-
alta korostetaan elinkaarilähestymistavan suunnittelun ja 
käytön määrittämisen tärkeyttä näissä politiikan välineissä, 
jotta se ja kaikki sen välineet todella kykenevät tukemaan 
kestävää politiikkaa.
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