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• Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on 
prosessi, jonka avulla viranomaiset pyrkivät 
hankkimaan sellaisia tavaroita, palveluja ja 
työsuorituksia, joiden 
ympäristövaikutukset ovat koko 
niiden elinkaaren ajan pienemmät 
kuin niiden, joita ne muutoin 
hankkisivat samaa ensisijaista 
tarkoitusta varten.”
– Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle, Ympäristöä säästävät julkiset 
hankinnat, KOM(2008) 400 lopullinen
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Tilanneanalyysi – y-näkökohdan 

käyttömahdollisuus?

• On olemassa siis vaihtoehtoja?
– Tavara, palvelu, rakennusurakka
– Tiedetäänkö (elinkaaren) ympäristövaikutukset?

• Mihin ongelmaan halutaan vaikuttaa hankinnalla?
– Oman toiminnan y-vaikutus
– Ulkopuolisen eli esim. tuotannon y-vaikutus
– Ostettavan tuotteen tai palvelun y-ominaisuus
– Paikallinen, alueellinen, globaali y-ongelma 

• Laaditaanko tarjouspyyntö oikein?
– Mikä on hinnan ja ympäristönäkökohtien painoarvo ja mikä 

tulee lopulta valituksi?

• Vaikuttaako y-näkökulma oman toiminnan kustannuksiin?
– Vaikutus hintaan, markkinoihin, vaikutus tarjouspyyntöjen 

määrään
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Ympäristönäkökulma 

hankintaprosessissa

• Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa 
huomioon hankintojen kaikissa vaiheissa 
mm.

– Hankinnan valmistelussa ja suunnittelussa

– Hankinnan kuvauksessa ja 
ominaisuuksissa (tarjousasiakirjat)

– Poissulkemisen perusteena

• Soveltumaton tarjous tai tarjoaja

– Tarjousten vertailuperusteena

– Hankintasopimuksen ehtona
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Ympäristönsuojelu ja 

ympäristönäkökohta hankintalaissa 

1397/2016

• 2 § hankintalain tavoitteet
– pyrittävä järjestämään hankintatoiminta siten, että 

hankintoja voidaan toteuttaa ympäristö- ja sosiaaliset 
näkökohdat huomioon ottaen.

• 72 § Merkkien ja teknisen eritelmän käyttö hankinnan 
kohteen kuvauksessa
– Voi vaatia tietyin edellytyksin jotakin ”merkkiä” näytöksi, 

että hankinnan kohde vastaa yksikön vaatimia 
ympäristöominaisuuksia (esim. MAO:296/16)

• 79 § Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus
– Suljetaan pois jos ympäristöehdot eivät täyty

• 81.1 §:n 5 kohta Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
– Voi sulkea pois tarjoajan, joka on rikkonut eräitä kv-

ympäristövelvoitteita (vaaralliset jätteet, pysyvät orgaaniset 
yhdisteet, vaaralliset kemikaalit)
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• 90 § Ympäristöasioiden hallinta- ja 
laadunvarmistustoimenpiteistä voi vaatia 
selvityksen ja asettaa vertailuperusteeksi 
(esim. MAO:202/08)

– rakennusurakan toteuttamisessa tai palvelun 
suorittamisessa ympäristöstandardit

• 93.2 § Kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valinta

– Hankintayksikkö voi asettaa 
ympäristöominaisuuksia hinta-laatusuhteen 
vertailuperusteiksi. 
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• 94 § Liityntä hankinnan kohteeseen
– Ympäristöominaisuus liittyy hankinnan 

kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen 
kohteeseen miltä tahansa osin ja missä 
tahansa elinkaaren vaiheessa. Tätä sovelletaan 
myös tilanteisiin, joissa vertailuperusteina 
mainitut tekijät eivät kuulu hankinnan 
kohteeseen sen fyysisenä osana.

• 95.2 § elinkaarikustannukset ja 
ulkoisvaikutukset, jos arvioitavissa
– Kustannus tuotteen tai sen valmistuksen 

aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta, 
jos kyseisiä kustannuksia voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata
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• 98 § Hankintasopimuksen erityisehto

– Hankintasopimuksen toteuttamiselle 
asetettu ennakkoehto esim. 
ympäristönäkökohtiin liittyvä ehto

– Eritysehtojen tulee olla tiedossa jo 
hankinta-asiakirjoissa etukäteen

• Ks. esim. Antti Palmujoki, 
Ympäristönäkökohtien huomioiminen 
julkisissa hankinnoissa, Edilex 15/2007
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Käytännön vaikeuksia (Komissio 2003)

• Ympäristökriteerejä on vahvistettu vähän eikä niistä tiedetä 
laajalti

• Riittämättömät tiedot ja taidot
– ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen 

elinkaarikustannusten ja muiden tuotteiden vastaavien 
kustannusten vertailemiseksi.

– Vähäinen tietämys ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palveluiden hyödyistä. 

• Epävarmuus oikeudellisista mahdollisuuksista 
ympäristökriteerien käyttöön

• Poliittisen tuen puute, ja siitä johtuva resurssien 
rajallisuus ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 
toteuttamiseksi ja edistämiseksi (koulutuksen 
parantaminen on erityisen tärkeää).

• Alueviranomaiset ja paikallisviranomaiset eivät vaihda 
koordinoidusti tietoja ja esimerkkejä parhaista 
käytänteistä.
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Hankaluuksia käytännössä? 

Juridinen riski ja varovaisuus

• Milloin liittyy hankinnan kohteeseen?
– HE 108/2016, s. 203. Myös sellaisten tekijöiden 

voidaan katsoa liittyvän hankinnan kohteeseen, 
jotka ovat osana urakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden tiettyä tuotanto-, suorittamis- tai 
kaupankäyntiprosessia tai tiettyä prosessia 
niiden elinkaaren muussa vaiheessa. 

– Viitataan direktiiviin ja C-513/99 Concordia Bus
Fin.

– Ks. Myös C-448/01 EVN ja Wienstrom GmbH
• Sai ostaa ”uusiutuvaa sähköä” ja kieltää ”ydinsähkön” 

toimittamisen
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C-513/99, bussin melu ja NOx-

päästöt, sallittua….. ja KHO:2003:41

• Pitää liittyä hankinnan kohteeseen 
ja

• Eivät anna rajoittamatonta 
valinnanvapautta

• Mainittu nimenomaan tarjouspyynnössä

• Ovat syrjimättömiä, tasapuolisia jne.

– Syrjintää ei ole se ettei joku voi toteuttaa 
vaatimusta (vaikka se toki on ”syrjintää” 
mutta laillista ”syrjintää”)
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Hankaluuksia käytännössä?

Nouseva hinta ja suuri hallintokustannus?

• Toimivien ja syrjimättömien näkökohtien 
toteutus hankinnassa on vaikeaa ja vie aikaa

– Hallintokustannus kasvaa organisaatiossa?

• Kunnianhimoiset vaatimukset voivat vähentää 
tarjousten määrää ja hinta voi kohota

– Onko ääritapauksessa hankintayksikön 
palvelujen karsiminen sen vuoksi kohtuullista 
tai ”laillista”?

– Onko tästä tietoa?
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Materiaalia ympäristönäkökohdista 

hankinnoissa (ei täydellinen ☺)

• Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa 
hankinnoilla (2016, 3. laitos)
– http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_

2016_fi.pdf

• Alakohtaiset säännöt –
– EU GPP kriteerit 19 tuoteryhmälle, ohjeeksi ostajille
– http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria

_en.htm

• SYKE 32/2017 – Kestävät julkiset hankinnat – nykytila 
ja kehittämisehdotuksia, Katriina Ahola & Minna 
Koljonen

• KOM(2011) 15 lopullinen, Vihreä kirja EU:n julkisten 
hankintojen politiikan uudistamisesta,  Kohti 
tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita, 
Bryssel 27.1.2011 
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”Lainsäädäntöä” on olemassa varsin 

vähän?!

• Direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta, 6 artikla
– Direktiivin liitteessä III määritellään toimenpiteet, 

jotka keskushallinnon viranomaisten on toteutettava ja 
joita muut viranomaiset voivat halutessaan toteuttaa.

• Energy Star -asetus N:o 106/2008 toimistolaitteiden 
energiatehokkuusesta

• Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden ja energiatehokkaiden 
tieliikenteen moottoriajoneuvojen hankinnan 
edistämisestä kaikille hankintaviranomaisille 
(ajoneuvojen EKK-laskenta)

• Julkiset rakennukset, direktiivi 2010/31/EU 
rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu),
– 1.tammikuuta 2019 lähtien oltava ”lähes  

nollaenergiarakennuksia”

• Suomessa VN periaatepäätöksiä?
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Vaikuttavuus?

Kiitos
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