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LUKIJALLE 

Nykyisin voimassa olevan hankintalain yhtenä tavoitteena on tehostaa ympäristön suojelua julkisten 
hankintojen kautta. Tähän raporttiin on koottu hankintalain mahdollisuuksia vaikuttaa julkisissa han-
kinnoissa luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli löytää hankintayksiköille erilaisia vaihtoehtoja hankintalain luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1) miten ympäristötekijät on huomioitu julkisissa 
hankinnoissa? ja 2) kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa elinympäristöön ja luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseen?  

Haluan kiittää Maj ja Tor Nesslingin säätiötä minulle myönnetystä kahden vuoden henkilökohtaisesta 
apurahasta tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Huhtikuussa 2021. 

Tarja Koskela 

OTT, yliopistonlehtori 

Itä-Suomen yliopisto 
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1 JOHDANTO 

Julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen 
käyttöä. Lisäksi julkisilla hankinnoilla ja käyttöoikeussopimuksilla pyritään julkisten palvelujen tehos-
tamiseen ja laadun parantamiseen sekä talouden kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseen. 
Julkisilla hankinnoilla avataan myös markkinat koko Euroopan unionin alueella muista jäsenvaltioista 
tulevalle kilpailulle.1 Julkisilla hankinnoilla on EU:n sisämarkkinoilla suuri taloudellinen merkitys. Eu-
roopan komission mukaan julkiset hankinnat muodostavat noin 15–20 prosenttia EU:n bruttokansan-
tuotteesta. Suomessa julkaistiin vuonna 2019 noin 18 000 hankintailmoitusta, joten kyse on merkittä-
västä toiminnasta.2  

Suomessa julkisella sektorilla tehdään hankintoja noin 35 miljardilla eurolla vuodessa.3 Mikäli julkisissa 
hankinnoissa asetetaan vaatimuksia hankinnan kohteen ympäristöystävällisyydelle, tuetaan näin ym-
päristöä suojelevien tuotteiden ja palvelujen markkinoiden laajentumista yritysten tarjotessa ja kehit-
täessä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Luonnonvarojen ja raaka-aineiden kestävämpi käyttö hyö-
dyttää sekä ympäristöä että koko taloutta. Tuotteiden ympäristöystävällisyys määritellään tuotteen 
koko elinkaaren perusteella. Siksi ympäristöä säästävät julkiset hankinnat vaikuttavat koko toimitusket-
juun.4 Sen lisäksi, että ympäristöystävälliset hankinnat kuormittavat vähemmän ympäristöä, ne myös 
säästävät yhteiskunnan varoja. Esimerkiksi tuotteet, jotka kuluttavat vähemmän energiaa tai vettä, 
tuovat yhteiskunnalle säästöjä.  

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin ympäristöön haitallisesti vaikut-
taviin seikkoihin: metsien liiallinen hakkuu, kasvihuonekaasupäästöt, veden liiallinen kulutus, energia-
tehokkuuden lisääminen, ilman, veden ja maaperän saastumisen vähentäminen, jäteongelma ja kestä-
vä maatalous.5 Ympäristöä säästävillä hankinnoilla edistetään ilmastonmuutokseen, resurssien käyt-
töön sekä kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä ympäristöpoliittisia tavoitteita. Ympäristöä 
säästävässä hankinnassa voidaan huomioida elinkaarikustannusmallia, kestäviä tuotantoprosesseja 
koskevia eritelmiä ja ympäristöasioihin liittyviä sopimusten tekoperusteita. EU:n ympäristöä säästäviä 
hankintoja koskevassa julkaisussa on esimerkinomaisesti mainittu seuraavat hankinnat: 1) energiate-
hokkaat tietokoneet, 2) kestävästi tuotetusta puutavarasta valmistetut toimistokalusteet, 3) energiate-
hokkaat rakennukset, 4) kierrätyspaperi, 5) ympäristöystävällisiä puhdistustuotteita käyttävät siivous-
palvelut, 6) sähkö- ja hybridiajoneuvot tai vähäpäästöiset ajoneuvot ja 7) uusiutuvista energialähteistä 
tuotettu sähkö. Julkaisussa on kiinnitetty huomiota ympäristöä säästävien hankintojen taloudellisuu-
teen. Esimerkkinä mainitaan energiatehokkaiden tai vettä säästävien tuotteiden hankkiminen, joilla 
voidaan pienentää peruspalvelulaskuja. Myös hävityskustannuksia voidaan pienentää vähentämällä 
tuotteisiin sisällytettyjä vaarallisia aineita.6 Hankintaviranomaisten avuksi EU:n tasolla on kehitetty 
ympäristöystävällisten hankintojen kriteerit, jotka voidaan sisällyttää suoraan tarjouskilpailuasiakirjoi-

1 HE 108/2016 vp, s. 5. 
2 HE 244/2020 vp, s. 4; Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2019. 
3 Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 2020:25, s. 9; HILMI-hankkeessa Suomen julkisten hankintojen arvoksi 
mainittiin laskentatavasta riippuen 30–50 miljardia euroa. HILMI, s. 11.  
4 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 2016.  
5 European Comission. Environment. Benefits on GPP.  
6 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 2016. 
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hin. Kriteerejä on laadittu useille eri hankintojen aloille.7 Kriteerit on laadittu siten, että ne voidaan 
liittää sellaisenaan tarjousasiakirjoihin, ja ne sisältävät tietoa siitä, miten kriteerien noudattaminen to-
dennetaan.8  

Euroopan unionin 25.10.2012 antamassa direktiivissä 2012/27/EU julkisille hankinnoille on asetettu 
energiatehokkuusvaatimuksia. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistetta-
va, että niiden keskushallinto hankkii ainoastaan energiatehokkaita tuotteita ja palveluja.9 Artiklan 3 
kohdassa puolestaan kehotetaan jäsenvaltioita rohkaisemaan alueellisia ja paikallisia hankintaviran-
omaisia10 hankkimaan ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia.11 Saman di-
rektiivin artiklassa 19 (Muut energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet) todetaan, että jäsenvaltioiden 
tulisi varmistaa, ettei säännöksillä ja määräyksillä estetä hankintayksikköjä tekemästä sellaisia inves-
tointeja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja minimoidaan elinkaarikustannuksia.12  Hankintayksi-
köt voivat tehdä niin sanottuja ekohankintoja, joilla tarkoitetaan hankintoja, joissa tuotteiden ja palve-
luiden ympäristönäkökohtia esitetään tarjouspyynnöissä ja joissa valinta kohdistuu ympäristöä säästä-
viin tuotteisiin. Tällä tavoin ympäristönäkökulmat voidaan ottaa julkisissa hankinnoissa huomioon. 

7 Kriteerit löytyvät seuraaville alueille: puhdistustuotteet ja -palvelut; kopio- ja painopaperi; sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto; toimistorakennukset; sähkö- ja elektroniikkalaitteet terveydenhuollossa; sähkö; elintarvikkeet ja 
ateriapalvelut; kalusteet; puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut; tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet; sisäva-
laistus; toimistojen tietotekniikkalaitteet; teiden suunnittelu, rakentaminen ja hoito; vesijohtokalusteet; katuva-
laistus ja liikennevalot; tekstiilit; huuhtelevat wc- ja urinaalilaitteistot; kuljetusala; seinäpaneelit; jätevesi-
infrastruktuuri ja vesikiertoiset lämmittimet. 
8 Kriteerit löytyvät useammalla kielellä, lähes kaikki myös suomen kielellä. 
9 2012/27/EU  6 artikla 1 kohta: ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keskushallinnot hankkivat liitteessä III 
tarkoitetun mukaisesti ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, sikäli kuin se on johdon-
mukaista kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuu-
den sekä riittävän kilpailun kanssa. Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvoitetta sovelletaan julkisten elinten 
tekemiin tuotteiden, palvelujen ja rakennusten hankintasopimuksiin, joiden arvo vastaa vähintään direktiivin 
2004/18/EY 7 artiklassa säädettyjä kynnysarvoja.”  Saman artiklan kohdassa 4 todetaan edelleen: ”Hankittaessa 
tuotepaketti, joka kuuluu kokonaisuudessaan direktiivin 2010/30/EU nojalla hyväksytyn delegoidun säädöksen 
soveltamisalaan, jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kokonaisenergiatehokkuus asetetaan etusijalle kyseisen pake-
tin yksittäisten tuotteiden energiatehokkuuteen nähden hankkimalla sellainen tuotepaketti, joka täyttää parhaa-
seen energiatehokkuusluokkaan kuulumisen vaatimuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamis-
ta.” 
10 Direktiivissä käytetään hankintaviranomaisista nimistä ‘julkinen elin’. 2012/27/EU 2 artikla Määritelmät, ”Tässä 
direktiivissä tarkoitetaan --- 8) ’julkisella elimellä’ hankintaviranomaisia, siten kuin ne on määritelty julkisia raken-
nusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamises-
ta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY (2).” 
11 2012/27/EU  6 artikla 1 kohta: ”Jäsenvaltioiden on rohkaistava julkisia elimiä, myös alueellisella ja paikallisella 
tasolla, ottaen asianmukaisesti huomioon niiden toimivaltuudet ja hallinnollisen rakenteen, noudattamaan niiden 
keskushallintojen antamaa esimerkkiä hankkia ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia. 
Jäsenvaltioiden on rohkaistava julkisia elimiä, silloin kun nämä tekevät merkittävän energiasisällön omaavia palve-
lusopimuksia koskevia tarjouspyyntöjä, arvioimaan mahdollisuutta tehdä pitkän aikavälin energiatehokkuus-
sopimuksia, joilla saadaan energiansäästöjä pitkällä aikavälillä.”  
12 2012/27/EU artikla 19, kohta 1 b) ”julkisia hankintoja sekä vuotuisen talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa kos-
kevat oikeudelliset ja sääntelyä koskevat säännökset, hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset käytännöt; olisi 
pyrittävä varmistamaan, ettei yksittäisiä julkisia elimiä estetä tekemästä investointeja, joilla parannetaan energia-
tehokkuutta ja minimoidaan odotettavissa olevia elinkaarikustannuksia, eikä käyttämästä energiatehokkuutta 
koskevia pitkän aikavälin sopimuksia ja muita kolmannen osapuolen kanssa sovellettavia pitkän aikavälin rahoi-
tusmekanismeja.”  
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Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia julkisiin hankintoihin liittyvistä 
ympäristötavoitteista. Niihin kuuluu muun muassa ilmastoystävällinen ruokapolitiikka ja kiertotalous, 
jota on tarkoitus tukea julkisilla hankinnoilla. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että valtion ja kuntien on 
toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottamisessa. Samoin hankin-
talakia on päätetty muuttaa siten, että hiili- ja ilmastojalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin silloin, 
kun on kyse ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä hankinnoista.13 Myös valtioneuvosto on tehnyt 
periaatepäätöksen julkisten hankintojen strategiasta. Periaatepäätöksellä on tarkoitus muun muassa 
varmistaa, että julkisten hankintojen tavoitteisiin sitoudutaan ja hankintayksiköt ryhtyvät konkreettisiin 
kehittämistoimiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Periaatepäätöksen liitteenä olevassa han-
kintastrategiassa todetaan, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, edistää kierto-
taloutta ja tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä julkisten hankintojen avulla sekä edistää kes-
tävää ruokajärjestelmää ja käyttää kestävästi tuotettuja elintarvikkeita.14  

Hankintalain (1397/2016) esitöiden mukaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamista rajoittaa pää-
asiassa hankintayksiköiden osaamisen puute ja riskien välttäminen.15 Kestävien ja innovatiivisten han-
kintojen edistämistä varten on perustettu keväällä 2018 osaamiskeskus KEINO. Sen toimintaa ohjaa ja 
rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on myös osa hallitusohjelman toteutusta. Osaamiskeskuk-
sen tarkoituksena on koota yhteen julkisten hankintojen osaajia ja auttaa kestävien julkisten hankinto-
jen toteuttamisessa.16  

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on omalta osaltaan tarjota hankintayksiköille keinoja ympäris-
tönäkökohtien huomioimisessa. Artikkeli koostuu viidestä luvusta.  Ensimmäisessä luvussa johdatellaan 
tutkimuksen aihepiiriin ja tarkoitukseen. Sen jälkeen luvussa 2 perehdytään julkisia hankintoja koske-
vaan kotimaiseen sääntelyyn ja siihen, mitä ympäristöarvoista on julkisissa hankinnoissa säädetty. Jul-
kisten hankintojen vaikutuskeinoja pohditaan luvussa 3. Tutkimusta varten pyydettiin Helsingin, Tam-
pereen ja Joensuun kaupunkien tarjouspyynnöt ajalta 1.7.2018–30.6.2019 ja niiden perusteella analy-
soitiin, miten ympäristöarvot oli otettu julkisissa hankinnoissa huomioon. Luvussa 4 esitetään tämän 
analyysin tutkimustulokset. Lopuksi luvussa 5 arvioidaan keinoja ympäristöarvojen huomioimiseksi 
julkisissa hankinnoissa. 

2 JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA SÄÄNTELY 

2.1 DIREKTIIVIEN VOIMAAN SAATTAMINEN  

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki tai 
JulkHankL) sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) tuli voimaan 1.1.2017. Uudistuksella 
saatettiin voimaan 26.2.2014 annetut Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY:n kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/24/EU (hankintadirektiivi) sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (käyttöoikeusdirektiivi). Erityisalojen hankintalailla laitettiin 

13 Marinin hallitusohjelma. 3. Strategiset kokonaisuudet. 3.1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava 
Suomi.  
14 Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta 10.9.2020. 
15 YmVL 20/2016 vp, s. 2. 
16 KEINO. 
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täytäntöön vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden han-
kinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vi 2014/25/EU (erityisalojen hankintadirektiivi). Hankintadirektiivin tavoitteena on edistää tavaroiden 
vapaata liikkumista, palvelujen tarjoamisvapautta sekä sijoittautumisvapautta Euroopan unionin alu-
eella. Näihin tavoitteisiin pyritään avoimella17 kilpailuttamisella sekä tarjoajien ja toimittajien tasapuo-
lisella ja syrjimättömällä18 kohtelulla.19  Puolustus- ja turvallisuushankinnoista on oma sääntelynsä 
(1531/2011). Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 19 luvussa puolestaan säädetään liikenne-
palveluja koskevista hankintamenettelyistä.  

2.2 JULKISTA HANKINTAA KOSKEVA KYNNYSARVO 

Hankintalakia sovelletaan sellaisiin hankintoihin, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyn hankinnan 
kynnysarvon.20 Hankinnoissa erotetaan toisistaan kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot. Mikäli 
hankintayksikön ennakoima hankintahinta ylittää kansallisen kynnysarvon, hankintayksikön tulee nou-
dattaa hankintaa tehdessään hankintalakia. Kansalliset kynnysarvot ylittävä hankinta voidaan tehdä 
kevyemmällä menettelyllä kuin EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Kansallisen kynnysarvon ylittävää 
menettelyä ei kuitenkaan ole kuvattu hankintalaissa. Hankintalain 100 §:n mukaan hankintayksikön on 
noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka täyttää tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Lisäksi hankintayksikön on 
kuvattava valittu hankintamenettely joko hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. EU-kynnysarvot 
alittavassa hankinnassa hankintamenettelynä voidaan käyttää joko hankintalaissa säädettyä EU-
hankintoja koskevaa menettelyä tai aikaisemmin voimassa olleen, vuoden 2007 hankintalain kansallisia 
menettelyjä tai hankintayksikkö voi itse määritellä käyttämänsä hankintamenettelyn. Tällöin on otetta-
va huomioon hankinnan arvo ja luonne.21 EU-hankinnoissa voidaan käyttää hankintalaissa säädettyjä 
menettelyjä: avoin menettely (32 §), rajoitettu menettely (33 §), neuvottelumenettely (34 §), kilpailulli-
nen neuvottelumenettely (36 §), innovaatiokumppanuus (38 §), suorahankinta (40–41 §), puitejärjestely 
(42 §), sähköinen huutokauppa (44 §), dynaaminen hankintajärjestelmä (49 §) ja suunnittelukilpailu (54 
§).

Julkisten hankintojen kynnysarvoista säädetään hankintalain 25 ja 26 §:ssä.22 Kansallista kynnysarvoista 
säädetään hankintalakin 25 §:ssä seuraavasti: 

17 Tämä edellyttää, että julkisista hankinnoista tiedotetaan riittävän laajasti.  
18 Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate tarkoittaa sitä, että hankintapäätös perustuu ennalta asetettui-
hin objektiivisiin määritelmiin sekä valinta- ja arviointikriteereihin, joita sovelletaan samalla tavoin kaikkiin tarjoaji-
in, ketään suosimatta tai syrjimättä. Hankintayksikön onkin JulkHankL 3 §:ssä säädetyin tavoin kohdeltava 
hankintamenettelyyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja 
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
19 HE 108/2016 vp, s. 5. Hallituksen esityksessä tosin mainitaan, että koska useammat lakiehdotuksessa mainitut 
uudet säännökset ympäristönäkökohdista ovat mahdollistavia eivätkä velvoittavia, uudistuksen tarkkoja 
vaikutuksia ei voitu arvioida. Siitä huolimatta katsottiin, että uudistusten voitiin yleisellä tasolla edesauttavan 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamista aikaisempaa paremmin. HE 108/2016 vp, s. 55. 
20 HE 108/2016 vp, s. 6. Hankintalain ulkopuolelle on rajattu myös JulkHankL 2 luvussa säädetyt hankinnat. 
21 Valtion hankintakäsikirja. Osa III kansalliset hankinnat 2017, s. 8; Eskola – Kiviniemi – Krakau – Ruohoniemi 
2017, s. 33–38. 
22 Euroopan komissio tarkistaa EU-kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein hankintadirektiivin 6 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin 
aikaisempien arvojen tilalle tulevat Euroopan komission kulloinkin tekemien tarkistusten mukaiset arvot. 
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1) 60 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3–4
kohdassa toisin säädetä;

2) 150 000 euroa rakennusurakoissa;

3) 400 000 euroa liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa
hankinnoissa;

4) 300 000 euroa liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa han-
kinnoissa;

5) 500 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.

EU-kynnysarvoista säädetään hankintalain 26 §:ssä. Hankintadirektiiviin ja käyttöoikeussopimusdirek-
tiiviin perustuvat EU-hankintojen kynnysarvot, ilman arvonlisäveroa laskettuna, ovat: 

1) 139 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa
ja suunnittelukilpailuissa; puolustuksen alalla toimivien hankintayksiköiden tekemien tavarahan-
kintasopimusten osalta kynnysarvo koskee ainoastaan hankintadirektiivin liitteessä III tarkoitet-
tuja tuotteita koskevia sopimuksia;

2) 214 000 euroa muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden23 tavarahankin-
noissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa. Tätä kynnysarvoa sovelletaan myös puo-
lustuksen alalla toimivien keskushallintoviranomaisten tekemiin tavarahankintasopimuksiin, jos
niiden kohteena on muita kuin hankintadirektiivin liitteessä III tarkoitettuja tuotteita;

3) 5 350 000 euroa rakennusurakoissa.24

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiöiden hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:ssä säädetään kynnysarvoista erityisaloilla seuraa-
vasti: 

1) 428 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluissa ja suunnittelukilpailuissa;

2) 1 000 000 euroa liitteessä C tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa ja muissa
erityisissä palveluhankinnoissa;

3) 5 350 000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa; ja

4) 5 350 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.

Hankintayksikön tulee hankintaa valmistellessaan arvioida tulevan hankinnan arvo. Hankinnan enna-
koidulla arvolla on merkitystä siitä syystä, että se määrittää hankinnassa noudatettavan menettelyn. 
Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena käytetään hankintalain 27 §:ssä säädetyin tavoin 
suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin tulee perustua ilmoittamis-
ajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa otetaan 
huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisäl-
tyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Raken-
nusurakan ennakoitua arvoa laskettaessa otetaan huomioon tulevan urakan arvo sekä sellaisten ura-
kan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa 
urakoitsijan käyttöön, jos ne ovat välttämättömiä rakennusurakan toteuttamiseksi. Mikäli hankinta 

23 Tässä tarkoitettuja muita hankintayksiköitä ovat esimerkiksi kunnat. 
24 Euroopan unionin virallinen lehti 31.10.2019 L 279, s. 23–30. Uudet kynnysarvot astuivat voimaan 1.1.2020. 
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pilkotaan osiin, ennakoitua arvoa laskettaessa otetaan huomioon kaikkien osien yhteenlaskettu enna-
koitu arvo. Jos yhteenlaskettu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon suurui-
nen, jokaisen osan hankinnassa tulee noudattaa kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia 
säännöksiä.  Silloin, kun hankintayksikkö koostuu useammasta toiminnallisesta yksiköstä ja hankinta 
muodostaa yhden kokonaisuuden, hankinnan arvoa laskettaessa otetaan huomioon kaikkien yksittäis-
ten toiminnallisten yksiköiden hankintojen ennakoitu kokonaisarvo. Jos kuitenkin erillinen toiminnalli-
nen yksikkö vastaa itsenäisesti hankinnoistaan tai tietyistä hankintojen ryhmistä, arvot voidaan enna-
koida asianomaisen yksikön tasolla.25 

Hankintojen tekeminen noudattaen hankintalain säännöksiä vaatii hankintayksiköiltä pitkäjänteistä 
etukäteistä suunnittelua, ja hankinnat on syytä aikatauluttaa vuosikalenteriin etukäteen. Joskus voi 
kuitenkin tulla eteen tilanne, jossa hankintaa ei ole aikataulutettu ja se pitäisi tehdä nopealla tahdilla. 
Silloin saattaa syntyä kiusaus jakaa hankinta niin pieniin osiin, ettei kynnysarvot ylity ja hankintayksikkö 
voi tehdä hankinnan noudattamatta hankintalain säännöksiä. Mahdollisuus säännösten kiertämiseen 
on kuitenkin otettu huomioon hankintalaissa: hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai sen arvoa laskea poik-
keuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi (JulkHankL 31 §). Tavara-
hankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdis-
tellä keinotekoisesti hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta 
sitä, etteikö hankintaa voisi lainkaan pilkkoa osiin, vaan ainoastaan sitä, että hankinnan ennakoitua 
arvoa laskettaessa hankintaa ei saada tehdä keinotekoisia pilkkomisia hankintalain säännösten kiertä-
miseksi.26 Päinvastoin, hankintalain uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli helpottaa pienten ja keski-
suurten yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin.27  

Hankintasopimuksen jakamisesta osiin säädetään hankintalain 75 §:ssä. Lähtökohtana pidetään han-
kinnan jakamista osiin, jotta myös pienet ja keskisuuret tarjoajat voivat tarjota julkisissa hankinnoissa. 
Tästä on säädetty nimenomaisesti: ”Jos hankintayksikkö ei jaa hankintasopimusta osiin, sen on esitet-
tävä jakamatta jättämisen syyt hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai hankintamenettelyä 
koskevassa erillisessä kertomuksessa.” Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina 
ja määritellä kyseisten osien koon ja kohteen. Hankintayksikön on siten etukäteen ilmoitettava, minkä-
laisista osista hankintakokonaisuus muodostuu sekä minkälaisista osista tarjoaja voi jättää osatarjouk-
sen. Hankintayksiköllä on harkintavalta päättää, miten se määrittelee eri osat. Samoin hankintayksikkö 
voi päättää, kuinka moneen osaan saman tarjoajan tarjous voi tulla valituksi. Hankinnan jakamista 
koskeva sääntely koskee kaikkia hankintamenettelyjä.28 

2.3 YMPÄRISTÖARVOJEN HUOMIOON OTTAMINEN HANKINTALAISSA 

Suomessa hankintayksiköille oli myös aiemmin voimassa olleessa hankintalaissa (348/2007) annettu 
mahdollisuus ottaa huomioon ympäristönäkökohtia. Ne eivät kuitenkaan antaneet hankintayksiköille 
varmuutta eri ratkaisujen hyväksyttävyydestä konkreettisissa tilanteissa. Esimerkiksi tällaisesta oikeu-
dellisesta epäselvyydestä mainitaan uuden hankintalain esitöissä tuotteen valmistuksesta syntyvien 

25 Eskola – Kiviniemi – Krakau – Ruohoniemi 2017, s. 187–216. Käyttöoikeussopimuksissa noudatettavasta 
hankinnan arvosta säädetään JulkHankL 28 §:ssä ja eräiden palveluhankintojen ennakoidun arvon laskemisesta 
JulkHankL 29 §:ssä. Kun tavarahankintasopimuksen kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen, 
tällöin hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta säädetään JulkHankL 30 §:ssä. 
26 Eskola – Kiviniemi – Krakau – Ruohoniemi 2017, s. 199–215. 
27 HE 108/2016 vp, s. 40; Eskola – Kiviniemi – Krakau – Ruohoniemi 2017, s. 32. 
28 HE 108/2016 vp, s. 174–175. 



9 

Edita Publishing Oy 2021 

ympäristövaikutuksien huomioimisen mahdollisuus.29 Nykyisin voimassa olevan hankintalain sääntelyn 
tavoitteena on lisätä hankintojen avoimuutta ja tehokkuutta. Yksi keskeinen muutos uuteen hankinta-
lakiin oli mahdollisuus huomioida kilpailutuksessa ympäristönäkökohdat aikaisempaa paremmin.  

Hankintalain tavoitteeksi on JulkHankL 2 §:ssä säädetty julkisten varojen käytön tehostaminen, laaduk-
kaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistäminen sekä yritysten ja muiden yhteisöjen tasa-
puolisten mahdollisuuksien turvaaminen tarjottaessa tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten 
hankintojen tarjouskilpailuissa. Päästäkseen lain tavoitteisiin, hankintayksiköiden30 on pyrittävä järjes-
tämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, 
laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäris-
tönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon tarjoajan kelpoisuus-
vaatimuksissa, hankittavien tavaroiden tai palveluiden vähimmäisvaatimuksissa, tarjousten vertailupe-
rusteissa tai sopimusehdoissa. 

Ympäristönäkökohdat tulevat esille hankintalaissa erityisesti ympäristömerkkien käyttöä koskevassa 72 
§:ssä, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteita koskevassa 93 §:ssä ja elinkaa-
rikustannusten huomioon ottamista koskevassa 95 §:ssä. Edellä mainittujen lainkohtien lisäksi hankin-
tayksikkö voi hankintalain 90 §:n 1 momentin perusteella pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvitystä
hankinnan kohteeseen liittyvästä ympäristövaikutusten hallintaa koskevista toimenpiteistä. Näiden
lisäksi ympäristöarvot on mahdollista ottaa huomioon tavalla taikka toisella muissakin hankintalain
kohdissa.

EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan tarjouspyynnön sisällöstä säädetään hankintalain 68 §:ssä. Sen 
mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä 
on mainittava muun muassa hankinnan kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset, ehdokkaiden tai tarjo-
ajien teknistä soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja vertailuperusteet. Hankinnan kohdetta kuvaavat 
määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on ilmoitettava hankintailmoitukses-
sa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava hankinnan koh-
teelta vaadittavat ominaisuudet (JulkHankL 71 §). Määritelmien tulee mahdollistaa tarjoajille yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnan kohteen määritelmä voi koskea esimerkiksi 
ympäristöystävällistä tuotantomenetelmää, jos se välittömästi liittyy hankinnan kohteeseen. Tällaisia 
vaatimuksia voivat olla esimerkiksi elintarvikkeiden luonnonmukainen viljely tai sähkön tuotannossa 
käytetyt uusiutuvat energialähteet.31 

29 HE 108/2016 vp, s. 18. 
30 Hankintayksiköillä tarkoitetaan JulkHankL 5 §:n mukaan 1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia; 2) 
evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa sekä niiden seurakuntia ja muita viranomaisia; 3) valtion liikelaitoksia; 
4) julkisoikeudellisia laitoksia ja 5) mitä tahansa hankinnan tekijää silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä
varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1–4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Tästä johtuen myös esi-
merkiksi maatalousyrittäjää voidaan pitää hankintayksikkönä hänen kilpailuttaessaan kuivurin rakennuttamista, jos
hän on saanut hankintaansa yhteiskunnan tukea nettomäärältään yli puolet. Kohdassa 4 mainituilla julkisoikeudel-
lisilla laitoksilla puolestaan tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Lisäksi edellytetään, että oikeushen-
kilön toimintaa rahoittaa pääasiallisesti kohdassa 1–4 tarkoitettu hankintayksikkö ja johto on edellä tarkoitettujen
tahojen valvonnan alainen sekä jonka hallinto-, johto- ja valvontaelimien jäsenistä jokin kohdissa 1–4 mainittu
hankintayksikkö nimeään yli puolet. Ks. hankintayksiköistä tarkemmin HE 108/2016 vp, s. 83–86; Eskola – Kiviniemi
– Krakau – Ruohoniemi 2017, s. 47–76.
31 HE 108/2016 vp, s. 170.
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Hankintayksikkö voi hankintalain 72 §:n mukaisesti vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan 
kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia. Jotta hankintayksikkö voi vaatia tietyn merkin ole-
massaoloa, tulee seuraavien ehtojen täyttyä:  

1) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen
ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen ominaisuuk-
sien määrittelemiseen;

2) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin
perusteisiin;

3) merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon viranomaiset, kuluttajat, työmarkkinaosapuolet,
valmistajat, kaupan edustajat ja valtioista riippumattomat organisaatiot sekä muut asiaankuuluvat
sidosryhmät voivat osallistua;

4) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki;

5) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimittaja ei voi käyttää
ratkaisevaa vaikutusvaltaa.

Mikäli hankintayksikkö ei edellytä hankinnan kohteen täyttävän kaikkia merkille asetettuja vaatimuksia 
tai merkkiin sisältyy joitain vaatimuksia, jotka eivät liity hankinnan kohteeseen, hankintayksikön tulee 
ilmoittaa ne hankinnan kohteeseen liittyvät ja merkille asetetut vaatimukset, joihin se viittaa. Erityistä 
merkkiä vaativan hankintayksikön tulee hyväksyä kaikki merkit, joilla varmistetaan, että hankinnan 
kohde täyttää vastaavat merkille asetetut vaatimukset. 

Siinä tapauksessa, että tarjoajalla ei todistettavasti ole ollut mahdollisuutta saada hankintayksikön 
ilmoittamaa erityistä merkkiä tai vastaavaa merkkiä asetettujen määräaikojen kuluessa tarjoajasta joh-
tumattomista syistä, tarjoaja voi esittää muita asianmukaisia todistuskeinoja. Tällaisia todistuskeinoja 
ovat esimerkiksi valmistajan tekniset asiakirjat. Tällöin tarjoajan tulee todistaa, että hänen tarjoamansa 
tuote tai palvelu täyttää tietylle merkille asetetut vaatimukset tai hankintayksikön ilmoittamat tietyt 
vaatimukset (JulkHankL 72.3 §). 

Hankintayksikkö voi myös asettaa tarjoajille näiden soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. 
Nämä voivat hankintalain 83 §:n mukaisesti koskea esimerkiksi teknistä pätevyyttä. Vaatimusten on 
liityttävä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja 
laajuuteen. Sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on 
suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoajan soveltuvuutta koskeviin vaatimuksiin voidaan myös sisällyttää 
ympäristönsuojelua edistäviä vaatimuksia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi yrityksen jätteiden käsitte-
lyyn ja kierrätykseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. 

Hankintalain 93 §:ssä säädetään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta. Sen 2 
momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen arviointia varten vertailuperusteita, 
jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin 
ominaisuuksiin. Vertailuperusteet voivat koskea koko hankinnan kohteen elinkaaren aikaa ja ne voi-
daan ottaa huomioon myös suoraan kustannuksina. Lisäksi hankintasopimukseen voidaan ottaa han-
kintalain 98 §:n perusteella erityisiä ympäristöön liittyviä ehtoja. 
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Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteistä säädetään hankintalain 90 §:ssä.32 Hankintayksikkö voi pyy-
tää tarjoajalta 1 momentin mukaisesti selvityksen hankinnan kohteen ympäristövaikutusten hallintaa 
koskevista toimenpiteistä. Mikäli hankintayksikkö vaatii riippumattomien toimielinten antamia todis-
tuksia siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää ympäristöasioiden hallintaa koskevien standardien vaati-
mukset, sen tulee viitata unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) tai tun-
nustettuihin ympäristöjärjestelmiin taikka alan eurooppalaisiin tai tunnustettujen laitosten sertifioimiin 
kansainvälisiin standardeihin perustuviin muihin ympäristöasioiden hallintaa koskeviin standardeihin. 
Lisäksi hankintayksikkö voi 2 momentissa säädetyin tavoin pyytää ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityk-
sen laadunvarmistustoimenpiteistä. Samoin kuin ympäristöasioiden hallintatoimenpiteiden osalta yllä 
kuvattiin, hankintayksikön vaatiessa riippumattomien toimielinten antamia todistuksia siitä, että ehdo-
kas tai tarjoaja täyttää laadunvarmistusstandardien vaatimukset, sen on viitattava vahvistettuihin alan 
eurooppalaisiin standardisarjoihin perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin. 

Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen perusteena elinkaarikustannuksia 
(JulkHankL 95.1 §). Hankinnan kohteen valmistamiseen ja käyttöön liittyvien kustannusten lisäksi elin-
kaarikustannuksiin lasketaan myös ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat kustannukset, jos nii-
den rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkastaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotteessa käytetty-
jen raaka-aineiden hankkimisen aiheuttamat saasteet tai tuotteen valmistamisen aiheuttama ympäris-
tön pilaantuminen.33 Hankintalain 95 §:ssä edellytetään, että 1) arviointimenetelmä perustuu puolueet-
tomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin; 2) arviointimenetelmä ei aiheettomasti 
suosi tai syrji tiettyjä toimittajia; 3) arviointimenetelmä on kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla 
ja käytettävissä; ja 4) kustannusten laskemiseksi vaadittavien tietojen toimittaminen ei vaadi kohtuut-
tomia ponnistuksia tavanomaista huolellisuutta noudattavilta toimittajilta. Rakennusten elinkaarikus-
tannuksia arvioitaessa on olennaista, että rakennuksia rakennettaessa ja korjattaessa otetaan huomi-
oon kosteus- ja sisäilmaongelmien ehkäisy. Tämä edellyttää sitä, että hankinnalle asetettavia laatukri-
teerejä osataan arvioida oikein ja niiden pohjalta uskalletaan tehdä hankintapäätöksiä. Siksi hankinta-
lain esitöissä kiinnitettiin huomiota siihen, että hankintayksiköiden asiantuntemuksen kehittäminen 
laadullisten kriteerien arviointimenetelmien osalta on tärkeää. Se olisi omiaan edistämään ympäristö-
arvojen tehokasta käyttöä hankinnoissa.  

Mikäli tarjoajan tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta, hankintayksiköllä on mahdollisuus vaatia 
hankintalain 96 §:n perusteella tarjoajalta selvitystä tarjouksensa hinnoista tai kustannuksista. Pyyntö 
voi koskea esimerkiksi ympäristölainsäädännön velvoitteiden noudattamista. Hankintayksiköllä on 
oikeus hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous, jos tarjoajan antama selvitys ja muu tarjoajan esittämä 
näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjouksen alhaista hintaa.34 Hankintayksikön on puolestaan hankintalain 
96.2 §:n perusteella hylättävä poikkeuksellisen alhainen tarjous silloin, kun alhainen hinta johtuu muun 
muassa ympäristöoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnistä. Hankintayksikkö voi myös päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, mikäli tarjous ei täytä ympäristöoikeudellisia velvoitteita (JulkHankL 79.3 §). Lisäksi hankintayk-
sikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja hankintalain 98 §:ssä todetuin ta-
voin. Ehdot voivat liittyä muun muassa ympäristönäkökohtiin.  

32 Sääntely koskee EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. 
33 YmVL 20/2016 vp, s. 4. 
34 Poissulkuperuste perustuu hankintadirektiivin 69 artiklaan. 
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3 YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT JULKISET HANKINNAT 

Vastikään päättyneessä valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamassa Hiili- ja ympäris-
töjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI) -hankkeessa selvitettiin nimenomaan 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Hankkeen loppuraportti on julkaistu 
21.1.2021. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa selvittää ohjauskeinoja julkisten hankintojen hiili- ja 
ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Hankkeessa luokiteltiin eri tuoteryhmiä niiden potentiaalisen 
ympäristövaikutuksen perusteella ja selvitettiin eri ohjauskeinojen kehittämistarpeita, jotta ympäris-
tönäkökulmat tulisivat huomioiduiksi julkisissa hankinnoissa. Lisäksi tutkimusryhmä pohti ympäristö-
vaikutusten mittaamista ja raportointia. Hankkeessa tultiin siihen johtopäätökseen, että ympäristövai-
kutuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa kehittämällä merkittävimmille tuoteryhmille räätälöityjä ohjaus-
keinojen yhdistelmiä. Näin ollen ohjaamisessa tulisi keskittyä viiteen teemaan: 1) ympäristövaikutuksil-
taan merkittävimpien tuoteryhmien listaaminen; 2) edellä mainituille tuoteryhmille räätälöitävät oh-
jauskeinoyhdistelmät; 3) hankintoja tukevien rakenteiden luominen; 4) tiedolla tukeminen ja mittaami-
nen; ja 5) hankintastrategit hankintayksiköille. Hankeryhmä suositteli muun muassa hankintayksiköille 
velvollisuutta raportoida, mikäli ympäristötekijöitä ei oteta huomioon. Hankeryhmä esitti myös, että 
Suomeen tulisi rakentaa vaiheittain kansallinen tietojärjestelmä, jossa ympäristövaikutusten mittaami-
sessa hyödynnetään tekoälyä.35  

Vuonna 2008 Euroopan komission julkaisussa Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public 
Procurement, GPP36) todetaan ympäristöä säästävistä hankinnoista seuraavasti: ”Jotta hankintamenet-
telyn voitaisiin katsoa olevan ympäristöä säästävä, yhteiset kriteerit on periaatteessa muotoiltava tek-
nisinä vähimmäisvaatimuksina, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Jotkut näistä kriteereistä voivat 
myös olla ympäristönsuojelullisen tason parantamista edistäviä ympäristökriteereitä, jotka eivät kui-
tenkaan olisi pakollisia eivätkä näin ollen sulkisi markkinoita sellaisilta tuotteilta, jotka eivät täytä eh-
dotettua ympäristönsuojelullista tasoa. Jos ympäristökriteereitä painotetaan riittävästi, ne voivat antaa 
merkittävän signaalin markkinoille. Tuotteesta ja muiden kuin ympäristökriteerien määrästä ja merki-
tyksestä riippuen ”merkittävänä” voidaan pitää 15 prosentin tai sitä ylittävää painotusta.”37 Tietoisuus 
ympäristön suojelun välttämättömyydestä on kuitenkin kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa ja 
enää ei voi pitää riittävänä sitä, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset asetettaisiin pelkästään 
teknisinä vähimmäisvaatimuksina. Vaatimuksia tulisi asettaa, hankinnan laadusta riippuen, sekä tarjo-
ajan soveltuvuudelle, vähimmäisvaatimuksille, vertailuperusteille että hankintasopimukselle. GPP-
periaatteiden tehokas toteutuminen edellyttää hankintaorganisaatiolta, että 1) hankinnoille asetetaan 
selkeät ympäristöystävälliset tavoitteet, painopisteet38 ja aikataulut; 2) määritellään ne hankintojen 
alueet, joissa toteutetaan ympäristöystävällisiä hankintoja; 3) määritellään kuka vastaa ympäristöystä-

35 Ks. tarkemmin HILMI.  
36 Ympäristöä säästävien hankintojen määritelmä: ”Green Public Procurement (GPP) means that public authorities 
seek to purchase goods, services and works with a reduced environmental impact throughout their life-cycle 
compared to goods, services and works with the same primary function which would otherwise be procured.” 
Europen Comission. Environment. Green and Sustainable Public Procurement. 
37 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Ympäristö säästävät julkiset hankinnat 2008, s. 6–7.  
38 Tällaisina painopistealueina EU:n raportissa mainitaan: ympäristövaikutus (esim. siivous), taloudellinen 
merkittävyys, vaikuttamismahdollisuudet markkinoihin, poliittiset painopistealueet, ympäristöystävällisten tuottei-
den saatavuus, jo olemassa olevat ympäristökriteerit, näkyvyys ja käytännön näkökohdat. Ks. tarkemmin Ympä-
ristöä säästävät julkiset hankinnat 2016. 
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vällisten periaatteiden toteutumisesta hankinnoissa ja 4) perustetaan mekanismi, jolla seurataan han-
kintojen toteutumista.39 

Ympäristövaikutuksiltaan suurimmiksi on havaittu seuraavat hankinnat: 1) rakentaminen ja rakennus-
ten energian käyttö; 2) matkustaminen ja kuljetus;  3) elintarvikkeet, ravitsemus ja majoituspalvelut; 4) 
koneet, laitteet, kalusto, 5) aseet ja näiden korjaus, sekä 6) siivous ja puhdistus.40 Sen lisäksi, että han-
kintayksikkö voi asettaa hankinnan kohteelle ympäristönsuojeluun liittyviä vähimmäisvaatimuksia ja 
vertailuperusteita, voidaan hankintalain 81 §:ssä säädetyin tavoin käyttää harkinnanvaraisena poissul-
kuperusteena ympäristövelvoitteiden rikkomista.41 Poissulkuperusteen käyttäminen edellyttää sitä, 
että hankintayksikkö voi näyttää rikoksen toteen. Kyseeseen voisivat tulla rikoslain 48 luvussa säädetyt 
ympäristörikokset. Käytännössä poissulkuperusteen käyttäminen edellyttää, että tarjoaja on tuomittu 
ympäristöön kohdistuneesta rikoksesta.42 

Ekologisesti kestävissä hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti energia- ja materiaalitehok-
kuuteen, kasvihuonepäästöjen määrään, biodiversiteettiin ja haitallisten aineiden käytön määrään. 
Siten hankinnassa asetettavat ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyt-
töön, energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen, materiaaleihin tai materiaalien kierrätykseen. Tällä tavoin 
hankinnan kohteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset pienenevät. Esimerkkinä voidaan mainita 
ruokahankinnat, joissa yksi ympäristön kannalta merkittävä asia on ruokahävikin vähentäminen ja elin-
tarviketurvallisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tekijät.43  

Suomen ympäristökeskus on vuonna 2020 julkaissut raportin tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetel-
män käytöstä julkisten hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Hankkeessa selvitettiin, soveltuuko 
tuotteiden ympäristöjalanjälki (Product Environmental Footprint PEF) laskentatavaksi julkisten hankin-
tojen yhteydessä pyydettävään hiilijalanjälkitietoon. Menetelmän avulla arvioidaan tuotteiden koko 
elinkaaren ajalta ympäristövaikutuksia eri ympäristövaikutusluokissa. Hankkeessa todettiin PEF:n sovel-
tuvan yleisellä tasolla osaksi ympäristöarvojen arviointia julkisissa hankinnoissa ja tietyin edellytyksin 
tätä voisi myös käyttää vertailuperusteena. Lisäksi hankkeessa katsottiin, että hiilijalanjäljen laskeminen 
olisi edellä mainittua menetelmää mukaillen mahdollista sisällyttää osaksi hankintasopimusta.44  

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on toteuttamassaan lihan ja lihavalmisteiden hankinnassa etsinyt kei-
noja alkutuotannossa ilmastoon ja ympäristöön kohdistuvien kuormituksen vähentämiseksi. Hankin-
nassa edellytettiin tarjoajaa toimittamaan tarjouksensa liitteenä toimenpidesuunnitelma, jossa tarjo-
ajan tuli selvittää: 1) uusiutuvan energian, uusiutuvien polttoaineiden ja vaihtoehtoisen käyttövoiman 
osuuden kasvattamista; 2) elintarvikejätteiden ja ruokahävikin määrän vähentämistä; 3) hiilensidonnan 
ja hiilivarastojen ylläpidon edistämistä sekä 4) tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa ja vertailukelpoisen 
hiilijalanjälkitiedon tarjonnan edistämistä. Suunnitelman tuli koskea hankinnan kohteeseen liittyvää 
toimintaa, johon sisältyi sopimustilat, tuotantolaitokset ja kuljetukset. Lisäksi hankinnassa hyödynnet-
tiin erilaisia ympäristö- ja vastuullisuuskriteerejä. Eläinten osalta oli asetettu seuraavia kriteerejä: 1) 
nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään kuuluvien sopimustilojen prosenttiosuus on il-

39 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 2016. 
40 Ks. tarkemmin HILMI, s. 22–25. 
41 Tämä perustuu hankintadirektiivin 57 artiklan 4 kohdan alakohtaan a. 
42 HE 108/2016 vp, s. 185. 
43 Ks. tarkemmin Motiva: Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteer-
eiksi. Versio 2.0. Julkaistu 12/2020; Suomen julkisten hankintojen tilannekuva. Valtiovarainministeriön julkaisuja 
2020:25, s. 96.  
44 Suikkanen – Nissinen. 
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moitettava tarjouksessa ja jos osuus on alle 100 %, tarjoajan tuli liittää kuvaus siitä, miten nautojen 
terveydenhuoltoa koskevat vaatimukset muutoin toteutuivat; 2) sianlihan tuli olla eläimestä, jonka 
saparoa ei ollut katkaistu puremisen ehkäisemiseksi; 3) broilerinlihan tuli olla tilalta, jossa seurattiin 
jalkapohjapistelukua (luvun tuli olla alle 40) eikä broilereiden nokkia saanut typistää; ja 4) eläimen 
lopetuksessa edellytettiin, että eläin on tainnutettu ennen verenlaskua ja eläin on tajuton ja tunnoton 
kuolemaansa saakka.45 Viimeksi mainitusta vaatimuksesta on myös voimassa olevaa muuta sääntelyä. 
Nimittäin Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhtey-
dessä 4 artiklan, eläinsuojelulain (247/1996) 33 §:n ja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 42 ja 44 §:ien 
mukaan eläin on tainnutettava ennen verenlaskua tai uskonnollisista syistä tapahtuvassa niin sanotus-
sa rituaaliteurastuksessa lopetus ja tainnutus on tehtävä yhtä aikaa. 

Keino-osaamiskeskus46 järjestää vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelman. Kehittämisoh-
jelman tarkoituksena on muun muassa tukea kehittämisohjelmaan valittuja hankintayksiköitä saavut-
tamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta.47 Erinomaisena esimerkkinä ympä-
ristövaikutusten huomioimisesta on myös Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien järjestämä mark-
kinavuoropuhelu kasvis- ja kalaruokien hankinnasta. Markkinavuoropuhelun teemana oli lisätä kestä-
västi hankittuja kasvis- ja kalaruokia.48  

4 SELVITYS YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAATIMUSTEN KÄYTTÄMISESTÄ 
SOVELTUVUUSVAATIMUKSINA TAI VERTAILUPERUSTEINA 

Tutkimuksessa lähetettiin 19.8.2019 Helsingin kaupungin, Joensuun kaupungin ja Tampereen kaupun-
gin49 hankintayksiköille sähköpostia ja pyydettiin niiden hankinta-asiakirjat ajalta 1.1.2018–30.6.2019. 
Hankintayksiköiden pyynnöstä asiakirjojen suuren määrän vuoksi tutkimusjaksoa lyhennettiin vuoden 
mittaiseksi alkaen 1.7.2018. Hankintayksiköt toimittivat kyseisellä ajalla tehdyt tarjouspyynnöt syksyn 
2019 aikana. Hankinnat jaettiin tutkimusta varten toiminnallisesti kymmeneen eri osa-alueeseen: 1) 
tietotekniikka ja tietojärjestelmät, 2) sosiaali- ja terveyshankinnat, 3) puhtaanapito, 4) rakentaminen ja 
huoltotyöt 5) elintarvikkeet, 6) toimistotarvikkeet ja -kalusteet, 7) julkaisut ja painotyöt, 8) koulutus- ja 
asiantuntijapalvelut, 9) ajoneuvot ja 10) muut hankinnat. Ryhmään 4 kuului kaikki rakentamisen, niin 
kiinteistöjen kuin teidenkin rakentaminen. Viimeiseen ryhmään (ryhmä 10) kuuluivat hankinnat, joita ei 
voinut sijoittaa muihin ryhmiin eikä niistä voinut muodostaa omaa kokonaisuuttaan. 

4.1 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKISET HANKINNAT 

Helsingin kaupunki toimitti julkisia hankintoja koskevia asiakirjoja tutkimusjaksolta yhteensä 106 tar-
jouskilpailusta. Helsingissä hankinnat jakautuivat eri ryhmiin taulukosta 1 ilmenevin tavoin. Lähes puo-
let (noin 45 %) kaikista hankinnoista kohdistui rakentamiseen ja huoltotöihin. Seuraavaksi eniten, lähes 
15 %, hankinnoista oli kohdistunut erilaisiin palveluhankintoihin. Tietojärjestelmiin ja tietotekniikkaan 

45 KEINO/Case: Vastuullisuus lihan ja lihavalmisteiden hankinnassa. https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-
hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-hankinnassa-case-helsingin;  KEINO/Case: Elintarvikkei-
den ja non-food -tuotteiden vastuullinen hankinta.  
46 Keinon konsortioon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaa-
tiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy.  
47 KEINO/Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta.  
48 Ks. tarkemmin KEINO/kasvis- ja kalaruokien innovatiivinen hankinta. 
49 Tampereen kaupungin julkisia hankintoja hoitaa Tuomi Logistiikka Oy. 

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-hankinnassa-case-helsingin
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-hankinnassa-case-helsingin
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sekä ajoneuvohankintoihin oli kumpaankin kohdistunut vajaat 10 % tarjouskilpailuista. Ryhmässä muut 
hankinnat (vajaat 10 %) oli esimerkiksi leikkokukkien, koristekasvien ja puutarhatarvikkeiden hankinta 
ja pilaantuneen maan ja ylijäämän vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelykilpailutus. 
Sosiaali- ja terveyshankintojen (noin 2 %) , puhtaanapidon (noin 1 %), elintarvikehankintojen (noin 3 
%), toimistotarvikkeiden, -kalusteiden ja tekstiilien (noin 2 %) sekä julkaisu- ja painotöiden (vajaat 5 %) 
hankinnat olivat vähäisiä. 

Taulukko 1. Helsingin kaupungin julkiset hankinnat ryhmittäin. 

% osuus (n=) 

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät 9,4 % (10) 

Sosiaali- ja terveyshankinnat 1,9 % (2) 

Puhtaanapito 0,9 % (1) 

Rakentaminen ja huoltotyöt 45,3 % (48) 

Elintarvikkeet 2,8 % (3) 

Toimistotarvikkeet ja -kalusteet ja tekstiilit 1,9 % (2) 

Julkaisut ja painotyöt 4,7 % (5) 

Ajoneuvot 9,4 % (10) 

Kuljetukset 0,9 % (1) 

Palveluhankinnat 14,2 % (15) 

Muut hankinnat 8,5 % (9) 

Yhteensä 100 % (106) 

Noin 48 %:ssa hankinnoista ympäristöarvoja ei ollut millään tavalla huomioitu. Ympäristöarvoja oli 
käytetty kolmessa hankinnassa vertailuperusteina. Näistä kaksi koskivat ajoneuvohankintoja, joissa oli 
mahdollista saada enintään 15 % pisteistä riippuen ajoneuvon päästöistä. Kolmas hankinta koski lu-
men käsittelyn innovatiivista palveluhankintaa. Siinä vertailuperusteena oli käytetty ratkaisujen ympä-
ristölle haitallisten vaikutusten arviointia. Pääsääntöisesti ympäristöarvoja oli käytetty vähimmäisvaa-
timuksena. Tällöin tarjoajan tuli vastata vähimmäisvaatimuksen osalta kyllä, jotta tämä oli mukana 
tarjouskilpailussa. Usein myös tarjoajaa vaadittiin lataamaan sähköiseen hankintajärjestelmään kuvaus 
yrityksen laadunvarmistuksesta ja ympäristöjärjestelmästä.  

Ympäristöarvot oli useimmiten mainittu vähimmäisvaatimuksina. Kaikissa ajoneuvohankinnoissa oli 
asetettu vähimmäisvaatimuksia ajoneuvojen päästöille (EURO 6). Kuudessa hankinnassa oli vähim-
mäisvaatimukseksi asetettu tuotteiden kuljettaminen käyttäen vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Tuotteiden 
kuljettamiselle ei sen sijaan ollut asetettu vaatimuksia hankinnoissa, jotka koskivat maanrakennuski-
viainesten hankintaa paikalle kuljetettuna, kuljetuspalveluita ja muuttopalveluita. Näissä hankinnoissa 
ei ollut asetettu mitään ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia. Vähimmäisvaatimuksena oli neljässä 
hankinnassa tuotteen ympäristömerkki. Kolmessa hankinnassa vaadittiin kierrätystä. Esitystekniikan 
DPS-hankinnassa vähimmäisvaatimuksena oli, että aina kun laite korvataan uudella, vanha on kierrä-
tettävä. 
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Yhdessä toimistotarvikkeita koskevassa hankinnassa tarjoajan tuli selvittää ympäristövastuutaan vas-
taamalla seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten tarjoaja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä mate-
riaali- ja energiatehokkuutta ja pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia? 2) Miten energiatehokkuus 
oli huomioitu toimituksissa? 3) Oliko tarjoajalla nimetty ympäristövastaavaa? Lisäksi tarjoajan tuli esit-
tää selvitys ympäristöystävällisistä tuotteistaan.  Hankintasopimukseen oli kirjoitettu, etteivät tuotteet 
saa olla tarpeettomasti yksittäispakattuja, tarpeetonta muovin käyttöä tuli välttää ja lisäksi tuotteista 
vähintään 50 % tuli olla ympäristöystävällisiä. Tämän vaatimuksen osalta tarjoajan tuli esittää ympäris-
tömerkki (EU-merkki, Joutsenmerkki tai vastaava). Ympäristöasiat oli huomioitu 28 %:ssa hankinnoista 
ainoastaan hankintasopimuksessa. Sopimuksiin oli asetettu ehto, jonka mukaan tarjoajalla tuli olla 
”käytössään ympäristösuunnitelma tai sertifioitu ympäristöjärjestelmä, josta selviää yrityksen toiminta-
tavat, joilla se tunnistaa, vähentää ja seuraa ympäristövaikutuksiaan” tai urakoitsijan tuli ”käsitellä ra-
kennus- ja purkujätettä voimassa olevan lainsäädännön sekä velvoittavien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.  

Puhtaanapitoa koskevissa kahdessa hankinnassa oli kummassakin asetettu vähimmäisvaatimuksia 
liittyen ympäristönsuojeluun. Toisessa hankinnassa palveluntuottajan edellytettiin tuottavan siivous-
palveluita kestävien periaatteiden mukaisesti, kaupungin strategiaohjelman, hankintastrategian ja Hel-
singin kaupungin ympäristöpolitiikan ja globaalin vastuun strategian mukaiset toimintatavat ja tavoit-
teet huomioiden. Lisäksi edellytettiin, että palveluntuottajan toiminnan tulee tukea asiakkaan ja toimi-
pisteen toiminnan periaatteita jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä sekä lajittelussa, 
säilyttämisessä ja kierrättämisessä. Palveluntuottajan tuli myös sitoutua jätteiden kierrätykseen ja ym-
päristöystävällisten siivousaineiden ja tuotteiden käyttöön sekä vettä säästävien tekniikoiden käyttämi-
seen toiminnassaan. Toisessa puhtaanapitoon liittyvässä hankinnassa kilpailutettiin pesu- ja puhdis-
tusaineita yhteishankintana. Tässä hankinnassa vähimmäisvaatimukseksi oli asetettu tuotteiden ympä-
ristöystävällisyys, mikä piti todentaa ympäristömerkillä. 

Elintarvikkeiden yhteishankinnan osalta vähimmäisvaatimuksena oli, että toimittaja ja alihankkija nou-
dattavat ympäristölainsäädäntöä siinä maassa, missä elintarvike tuotetaan. Sianlihan osalta oli vaadit-
tu, että lihan tulee olla peräisin eläimestä, jonka saparoa ei ole katkaistu. Lisäksi edellytettiin, että sian, 
naudan, broilerin ja kalkkunan osalta oli noudatettu Euroopan unionin lopetusasetusta, jonka mukaan 
eläimen tulee olla tainnutettu ennen sen lopettamista.  Tuoreiden leipomovalmisteiden yhteishankin-
nassa minimivaatimukseksi oli asetettu selvitys ympäristöjärjestelmästä ja viittaus sertifikaattiin tai 
sitoutuminen ympäristöpolitiikkaan. Sen lisäksi tarjoajan tuli vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) Nou-
dattaako tarjoaja ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä? 2) Noudatta-
vatko toimittaja ja alihankkijat ympäristösäännöksiä maassa, jossa tarjottavat tuotteet tuotetaan? 3) 
Onko leipomoiden sähköenergia tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä? 4) Käytetäänkö jake-
lukuljetuksissa kalustoa, joka täyttää EURO 6 vaatimukset? Virvoitusjuomien yhteishankinnan osalta 
tarjoajan tuli myös ladata kuvaus laadunvarmistuksesta ja ympäristöjärjestelmästä sekä vastata sa-
moinkin kysymyksiin kuin leipomotuotteiden osalta, lukuun ottamatta kysymystä kolme.  

Ympäristövaatimuksia ei ollut asetettu tietotekniikkaan tai tietojärjestelmiin liittyvissä hankinnoissa yli 
80 %:ssa tapauksista. Sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla tehdyissä hankinnoissa ei ollut yhdessä-
kään asetettu ympäristövaatimuksia. Yhdessäkään koulutusta tai asiantuntijapalveluita koskevassa 
hankinnassa ei ollut asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelunäkökohdille. Rakentamiseen liittyvissä 
hankinnoissa reilussa 20 %:ssa tapauksista ei ollut asetettu ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia.  
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4.2 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKISET HANKINNAT 

Tuomi Logistiikka Oy toimitti julkisia hankintoja koskevia asiakirjoja tutkimusjaksolta yhteensä 51 tar-
jouskilpailusta. Tampereella hankinnat jakautuivat eri ryhmiin taulukosta 2 ilmenevin tavoin. Tampe-
reen kaupungin julkiset hankinnat painottuivat rakentamiseen ja huoltotöihin, joiden osuus oli reilut 
40 % kaikista hankinnoista. Erilaisia palveluhankintoja oli tarkastelujaksolla ollut lähes 16 % hankin-
noista. Sosiaali- ja terveyssektorille oli tehty yhteensä noin 14 % tarjouskilpailuista. Ajoneuvohankin-
noista oli kyse noin 6 % tapauksista. Tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin sekä puhtaanapitoon kohdis-
tuvia tarjouskilpailuja oli tutkimusaineistossa kumpiakin yksi, mikä tarkoittaa 2 % kokonaishankinnois-
ta. Muita hankintoja oli tehty yhteensä lähes 14 %. Muihin hankointoihin kuului esimerkiksi opiskelijoi-
den työ- ja suojavaatteiden hankinta sekä sähköavusteisten polkupyörien leasing hankinta. Tampe-
reella ei ollut tarkastelujaksolla ainuttakaan elintarvikkeisiin, toimistotarvikeisiin ja -kalusteisiin eikä 
julkaisu- ja painotöihin liittyvää hankintaa. 

Taulukko 2. Tampereen kaupungin julkiset hankinnat ryhmittäin 

% osuus (n=) 

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät 2,0 % (1) 

Sosiaali- ja terveyshankinnat 13,7 % (7) 

Puhtaanapito 2,0 % (1) 

Rakentaminen ja huoltotyöt 43,1 % (22) 

Elintarvikkeet 0 % 

Toimistotarvikkeet, -kalusteet ja tekstiilit 0 % 

Julkaisut ja painotyöt 0 % 

Ajoneuvot 5,9 % (3) 

Kuljetukset 3,9 % (2) 

Palveluhankinnat 15,7 % (8) 

Muut hankinnat 13,7 % (7) 

Yhteensä 100 % (51) 

Hankintayksikkö ei ollut asettanut 63 %:ssa hankinnoista ympäristönsuojeluun liittyviä vähimmäisvaa-
timuksia tai käyttänyt ympäristöarvoja vertailuperusteena. Tällaisia hankintoja olivat esimerkiksi osto-
laskujen tarkastuspalvelun hankinta, eläinlääkäripalvelujen päivystysaikainen hankinta pieneläimille, 
uima-allaskemikaalien hankinta tai sähköavusteisten polkupyörien hankinta.  

Ympäristönsuojelu oli mainittu 14 hankinnassa (noin 27 %) tarjoajan soveltuvuudessa. Esimerkiksi puh-
tauspalveluita koskevassa hankinnassa tarjoajan oli ladattava tarjouksen liitteeksi lyhyt selvitys laatu- ja 
ympäristöasioiden huomioimisesta. Sama vaatimus oli asetettu ikäihmisten ryhmäkotimuotoista te-
hostettua palveluasumista koskevassa hankinnassa. Joissain hankinnoissa oli edellisen lisäksi todettu, 
että hiilijalanjälki on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä ja jätteet on hävitettävä valvotusti. 
Lisäksi tarjoajan tuli ladata ympäristösertifikaatti.  
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Elinkaarikustannukset oli otettu huomioon kevytsammutusautojen alustan hankinnassa. Siinä yleiseksi 
kriteeriksi oli muun ohella asetettu se, että ajoneuvon suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa tulee 
lähtökohtaisesti pyrkiä 30 vuoden käyttökelpoiseen elinkaareen. Tuotteiden ja pakkausten sekä logis-
tisten ratkaisujen mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset mainittiin viidessä (vajaat 10 %) han-
kinnassa. Asia oli otettu huomioon tarjoajan soveltuvuusosiossa ja tarjoajan tuli ladata tätä koskeva 
selvitys. Esimerkiksi valurautaputkien ja muoviputkien sekä niiden osien hankinta sekä talosulkuventtii-
lien hankinnassa oli käytetty em. tarjoajan soveltuvuusvaatimusta.  

Sairaankuljetusajoneuvohankinnassa ajoneuvoille oli asetettu vähimmäisvaatimuksena moottorien EU-
normien täyttyminen. Joukkoliikennepalveluissa vertailuperusteena olivat hinta ja laatu. Hinnasta oli 
mahdollista saada 91 pistettä ja laadusta 9 pistettä. Ajoneuvon vaihtoehtoisesta käyttövoimasta oli 
mahdollista saada yksi piste, jos käyttövoimana oli uusiutuva diesel tai biokaasu. Koulukuljetusta kos-
kevassa hankinnassa oli käytetty vertailuperusteena ajoneuvon päästöluokitusta, jolloin tarjoajan tuli 
tarjouksessaan ilmoittaa kuuluiko ajoneuvon päästöt luokkaan EURO 5 vai 6. Myös asfalttiurakkahank-
keessa ajoneuvoille oli asetettu päästöluokituksia, mutta niitä ei käytetty tarjousten vertailussa, vaan 
ne olivat tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. 

4.3 JOENSUUN KAUPUNGIN JULKISEN HANKINNAT 

Joensuun kaupunki toimitti julkisia hankintoja koskevia asiakirjoja tutkimusjaksolta yhteensä 310 tar-
jouskilpailusta. Joensuussa suurin (hieman yli 40 %) osa hankinnoista kohdistui rakentamiseen ja huol-
totöihin. Erilaisiin palveluihin ja koulutuksiin liittyvät hankinnat muodostivat hieman yli 10 % hankin-
noista. Lähes yhtä paljon oli tutkimusjaksolla tehty kuljetuksiin liittyviä hankintoja. Luokan muut han-
kinnat muodostivat lähes 15 % kaikista hankinnoista. Tässä ryhmässä oli kilpailutettu esimerkiksi juok-
sumatto tutkimuskäyttöön, väestöhälyttimet, kirjojen palautusautomaatti kirjastoon, hydrokopteri ja 
jäähallin joustokaukalo. Sosiaali- ja terveysalalle oli tehty vajaat 7 prosenttia hankinnoista ja tietotek-
niikkaan tehtyjä hankintoja oli reilut 5 prosenttia. Muiden hankintojen osuus jäi pieneksi (taulukko 3). 

Taulukko 3. Joensuun kaupungin julkiset hankinnat ryhmittäin 

% osuus (n=) 

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät  5,2 % (16) 

Sosiaali- ja terveyshankinnat 6,8 % (21) 

Puhtaanapito 0,6 % (2) 

Rakentaminen ja huoltotyöt 41,0 % (127) 

Elintarvikkeet 2,9 % (9) 

Toimistotarvikkeet, -kalusteet ja tekstiilit 4,2 % (13) 

Julkaisut ja painotyöt 1,3 % (4) 

Ajoneuvot 2,6 % (8) 

Kuljetukset 10,0 % (31) 

Palveluhankinnat 11,0 % (34) 

Muut hankinnat 14,5 % (45) 
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Yhteensä 100 % (310) 

Joensuun kaupunki ei ollut asettanut noin 12 %:ssa hankinnoista ympäristön suojeluun liittyviä vaati-
muksia tarjoajan soveltumisen tai vertailuperusteiden osalta. Tällaisia hankintoja olivat esimerkiksi 
erikoishammaslääkäripalvelu, henkilöstön työnohjauspalvelut, yleiskaavan päivitys ja laajentaminen, 
koulukalusteet ja koulun laajennus. Muissa hankinnoissa ympäristönsuojelu oli otettu huomioon joko 
tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa lähes 70 %:ssa (n=215), hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuk-
sena noin 13 %:ssa (n=41) tai vertailuperusteena noin 5 %:ssa (n=16) hankinnoista. 

Ympäristön suojeluun liittyviä vähimmäisvaatimuksia oli asetettu esimerkiksi pakkausten ja raaka-
aineiden sekä jätteiden käsittelyn suhteen. Kuljetushankinnoissa ajoneuvoille oli asetettu vähimmäis-
vaatimuksia niiden päästöjen suhteen. Lihatuotteiden hankinnassa puolestaan oli asetettu vähimmäis-
vaatimuksena siipikarjalle, että lihan tulee olla tiloilta, joilla siipikarjan terveydestä huolehditaan eikä 
lintujen nokkia katkaista. Asetetuista vähimmäisvaatimuksista yli puolet (56 %, n=23) koskivat kulje-
tushankintoja, joissa oli asetettu hankinnassa käytettävien ajoneuvojen päästöille vähimmäisvaatimuk-
sia. Ajoneuvojen päästöjä oli käytetty myös vertailuperusteena 10 hankinnassa. Kahdessa hankinnassa 
oli kilpailutettu ajoneuvoja ja kahdeksassa erilaisia kuljetuksia. Vertailuperusteena oli käytetty esimer-
kiksi elintarvikehankinnassa kalanviljelyn sertifikaattia tai kestävän luonnonpyynnin sertifikaattia, ter-
veyden- ja välinehuollon pesu- ja desinfektioainehankinnassa tuotteen ympäristömyönteisyyttä (pis-
teytettävä valinta), rakentamiseen liittyvässä hankinnassa pisteytettävä ympäristöasioiden huomioon 
ottaminen, siivouspalveluhankinnassa pisteytettävää ympäristömyönteisyyttä sekä kestävän kehityksen 
toteutumista ja tehostetun palveluasumisen palvelukodissa hankkeen energiatehokkuutta. 

Tarjoajan soveltuvuudessa yleisin (n=110) käytetty vaatimus oli se, että tuotteet, pakkaukset ja logisti-
set ratkaisut50 olivat mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.  Tämän vaatimuksen liitteeksi 
tuli pääsääntöisesti ladata kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta. Lähes yhtä usein (n=97) tarjo-
ajan soveltuvuudelle oli asetettu vaatimus, jonka mukaan tämän piti ladata tarjouksensa liitteeksi pel-
kästään kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta. Tarjoajan soveltuvuudelle esitetty vaatimus oli 
joissain tapauksissa (n=8) muotoiltu seuraavasti: selvitys tarjoajan laadunvarmistuksen, ympäristöasi-
oiden ja turvallisuuden hallinnasta.  

4.4 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA 

Ympäristöarvojen huomioon ottaminen tarjouspyynnössä vaihteli merkittävästi kaupunkien välillä: 
Joensuussa ympäristö oli otettu joissain muodossa huomioon lähes 90 %:ssa tarjouspyynnöistä, kun 
Tampereella ympäristö oli mainittu vain vajaassa 40 %:ssa tarjouspyynnöistä. Ympäristöarvoja ei ollut 
otettu huomioon esimerkiksi hankittaessa yritysvalmennusta, yleiskaavan päivitystä, defibrillaattoreita, 
asiantuntijapalveluita tai eläinlääkäripalveluiden päivystystä pieneläimille. Edellä mainituissa hankin-
noissa olisi voitu asettaa vähintään tarjoajan soveltuvuudelle ympäristöarvoihin liittyviä vaatimuksia. 
Tällaisia olisi voinut olla esimerkiksi eläinlääkäripalveluissa ja muissa asiantuntijapalveluissa tarjoajan 
jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät vaatimukset taikka se, että tarjoajalta vaaditaan ympäris-
tösuunnitelmaa tai sertifioitua ympäristöjärjestelmää, joilla tarjoaja seuraa ja vähentää ympäristövaiku-
tuksiaan. Ympäristöön liittyviä vaatimuksia ei ollut asetettu myöskään esimerkiksi hankittaessa kalus-

50 Vaatimus oli joissain tapauksissa myös muotoiltu toisin: Urakan (tai palvelun) toteutus ja logistiset ratkaisut 
ovat mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia tai käytettävät työvälineet ja menetelmät sekä logistiset 
ratkaisut ovat mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia. 
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teita, uudisrakennusta, tulostimien värikasetteja, uima-allaskemikaaleja tai kiviainesten kuljetuksia. 
Kaikissa näissä hankinnoissa ympäristöön liittyviä vaatimuksia olisi voitu käyttää. Esimerkiksi kaluste-
hankinnoissa olisi voitu asettaa materiaaleihin, pakkauksiin ja kierrätykseen liittyviä vaatimuksia tai 
vertailuperusteita. Myös kuljetuksiin ja uudisrakentamiseen liittyviin hankintoihin voidaan helposti 
asettaa joko vähimmäisvaatimuksia tai vertailuperusteita.  

Kahdessa hankinnassa (esitystekniikan ja sähköasennustarvikkeiden hankinta) ympäristövelvoitteiden 
rikkominen oli mainittu tarjoajaa koskevana poissulkuperusteena. Ympäristövelvoitteiden rikkomisesta 
harkinnanvaraisena poissulkuperusteena säädetään hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa. Tä-
män lainkohdan mukaisia rikkomuksia ovat rikoslain 48 luvussa säädetyt ympäristörikokset. Rikkomuk-
sen täyttyminen edellyttää rikkomuksen olennaisuutta ja vakavuutta sekä useimmiten tuomioistuimen 
asiasta antamaa tuomiota.51  Poissulkemista koskevassa harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun 
muassa virheen, rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika 
sekä mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset. Tarjoaja voi esittää hankintalain 82 §:ssä säädetyin 
tavoin hankintayksikölle näyttöä luotettavuudestaan, vaikka sitä rasittaisi poissulkuperuste. Jos hankin-
tayksikkö katsoo esitetyn näytön riittäväksi, se ei saa sulkea tarjoajaa pois tarjouskilpailusta.  

Ympäristöarvot oli huomioitu joko vähimmäisvaatimuksena tarjouspyynnössä tai kirjattu sopimukseen 
muun muassa pesuaineiden, toimistotarvikkeiden, elintarvikkeiden, julkaisujen, kokous- ja koulutusti-
lojen ja rakennusjätteiden vastaanottopalvelun hankinnassa. Tarjoajille oli asetettu esimerkiksi seuraa-
via vaatimuksia: 

- kierrätysvelvollisuus, jos toimittaja joutuu hankkimaan uuden vanhan laitteen tilalle,

- toimituksen kuljettaminen käyttäen vain vähäpäästöisiä ajoneuvoja,

- pesu- ja puhdistusaineiden ympäristömerkistä,

- lavojen kierrätysvelvollisuudesta,

- ympäristönsuojelusäännösten ja määräysten noudattamisesta, koskien myös alihankkijoilta,

- kielto tarpeettomien yksittäispakattujen tuotteiden käyttämisestä,

- tarpeettoman muovin välttämisestä,

- tuotteista (toimistotarvikkeet) vähintään 50 % tulee olla ympäristöystävällisiä,

- sianliha ei saa olla peräisin eläimestä, jonka saparo on katkaistu puremien ennaltaehkäise-
miseksi,

- eläin on tainnutettava ennen teurastusta,

- tuotteiden pakkaamisesta kierrätettäviin tai poltettaviin pakkauksiin,

- painotöiden tekemisestä paikassa, jolla on auditoitu ympäristöjärjestelmä,

- jätteen luovuttamisesta taholle, jolla on ympäristölupa ja tarjoajalla on auditoitu ympäristöjär-
jestelmä,

- palvelun ja siihen liittyvien toimintatapojen ja logistiikan mahdollisimman vähäisestä ympäris-
tön kuormittavuudesta ja

51 HE 108/2016 vp, s. 185. 
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- tuotteiden valmistuksessa huomioon otettavasta mahdollisimman vähäisestä ympäristökuor-
mituksesta ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Vertailuperusteina ympäristöarvoja oli käytetty useimmiten kuljetus- ja liikennepalvelujen sekä ajoneu-
vojen hankinnoissa. Lisäksi ympäristöarvoja oli käytetty vertailuperusteina lumen käsittelyn innovatiivi-
sessa hankinnassa, rakennustarvikehankinnassa, siivouspalveluhankinnassa ja tehostetun palveluasu-
misen palvelukotihankinnassa.  Lumen käsittelyä koskevassa tarjouskilpailussa annettiin pisteitä ympä-
ristölle haitallisten vaikutusten vähäisyydestä. Rakennustarvikkeita koskevassa hankinnassa tarjousten 
vertailussa oli mahdollista saada lisäpisteitä sähköisestä kemikaalien hallintajärjestelmästä, jonka tilaaja 
pystyi halutessaan ottamaan käyttöön. Siivouspalvelua koskevassa hankinnassa tarjousten vertailussa 
lisäpisteitä sai kestävän kehityksen toteuttamisesta sekä kierrättämisestä ja tehostetun palveluasumi-
sen palvelukotia koskevassa hankinnassa energiatehokkuudesta. 

Hankintayksiköt olivat siten ottaneet myös ympäristöarvoja huomioon hankinnoissaan. Kuitenkin suu-
rin osa ympäristöarvoista oli asetettu koskemaan tarjoajan soveltuvuutta, jolloin tarjoajan tuli kuvata 
ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja mahdollisesti vastattava kyllä tai ei esimerkiksi kysymyk-
seen tuotteiden ja pakkausten mahdollisimman vähäisestä ympäristön kuormittavuudesta. Useimmi-
ten ympäristöarvot oli mainittu vähimmäisvaatimuksena. Ympäristöarvojen huomioiminen vertailupe-
rusteena olisi voitu ottaa huomioon suurimmassa osassa hankintoja. Näyttääkin siltä, että ympäristö-
arvoille ei ollut asetettu suurta painoarvoa hankintojen vertailuperusteita arvioitaessa. 

Palmujoki ja Vartiainen ovat tarkastelleet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa tehtyjen EU-kynnyksen 
ylittävien julkisten hankintojen hankintadokumentteja aikavälillä 1.10.2016–30.3.2017, erityisesti han-
kintasopimuksia.52 Suomalaisia hankintoja oli tutkimuksessa mukana yhteensä 60 kappaletta. He to-
teavat, että yleisiä ehtoja löytyi lähes 50 %:sta ympäristönäkökohtia huomioivasta hankinnasta, mutta 
vain 25 %:sta löytyi tarkempia ympäristökriteerejä. Tutkimuksen perusteella olikin syntynyt vaikutelma, 
että ympäristönäkökulmia oli lisätty hankintoihin usein ilman, että niillä haettiin mitään konkreettista 
hyöytä. Palmujoki ja Vartiainen havaitsivat, että ympäristökysymysten painoarvolla ei näyttänyt valin-
takriteereissä olevan erityisten suurta merkitystä.53  

5 KEINOJA YMPÄRISTÖN SUOJELUN TEHOSTAMISEKSI JULKISISSA HANKINNOISSA 

5.1 CLEANTECH  

Kestävä kehitys on Valtion hankintakäsikirjassa 2017 määritelty seuraavasti: ”Kestävä kehitys tarkoittaa 
yleisesti sellaista kehitystä, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat 
toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.”54 Kestävällä hankinnalla puolestaan tarkoite-
taan ympäristön näkökulmasta menettelyä, jossa hankinnan kohteessa on vastaaviin tavanomaisiin 
vaihtoehtoihin nähden pienemmät elinkaaren ympäristövaikutukset. Kestävän hankinnan tulee ylittää 
lakisääteisen taso.55 Kestävillä hankinnoilla tavoitellaan energian ja materiaalien käytön sekä haitallis-

52 Palmujoki – Vartiainen 2020, s. 2. Ks. tarkemmin Vartiainen 2018. 
53 Palmujoki – Vartiainen 2020, s. 7. 
54 Valtion hankintakäsikirja 2017, s. 254. 
55 Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas, s. 6. 
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ten ympäristövaikutusten vähentämistä.56 Lisäksi kestävillä hankinnoilla voidaan luoda kannusteita 
uusien cleantech-ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon.57 Ympäristöarvot voidaan ottaa huomioon 
jokaisessa hankinnan vaiheessa: soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksissa, hankinnan kohteen vähim-
mäisvaatimuksissa, vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa.58 Valtioneuvoston kestävien ympäristö- ja 
energiaratkaisujen edistämistä julkisissa hankinnoissa koskevan periaatepäätöksen tavoitteena on 
vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai 
rakennuksen elinkaaren aikana sekä luoda kannusteita ottaa käyttöön uusia cleantech-ratkaisuja. Vii-
meksi mainitulla tarkoitetaan periaatepäätöksen mukaan sellaisia tuotteita, palveluita, prosesseja ja 
järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä pienentävät haitallisia ympäristövai-
kutuksia.59 

Julkiset hankintayksiköt voivat olla merkittävä markkinavaikuttaja uusien cleantech-ratkaisujen hankki-
jana.60 Cleantech-hankinnoissa on kyse merkittävien elinkaaren aikaisten ympäristöhyötyjen saavut-
tamisesta uutta kustannustehokasta teknologiaa hyväksikäyttäen. Cleantechillä tarkoitetaan energia- 
ja materiaalitehokkuutta edistäviä ja luonnonvaroja säästäviä tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjes-
telmiä. Tavoitteena on ratkaista ja ehkäistä ympäristöongelmia.61 Olennaista on siten saada aikaan 
merkittäviä ympäristöhyötyjä hankinnan elinkaaren aikana verrattuna markkinoilla oleviin vastaaviin 
tuotteisiin. Tällöin korostuvat energia- ja materiaalitehokkuus sekä uusiutuvan energian käyttö. Esi-
merkkinä voidaan mainita esimerkiksi LED teknologiaan pohjautuva valaisin, joka voi tuottaa jopa 80 
% säästön energiakuluissa.62 Energiantuotannossa voidaan ottaa huomioon tuuli- ja aurinkovoimarat-
kaisut sekä maalämmön hyödyntäminen. Energian varastoinnissa puolestaan edistyksellisten akkujen, 
jotka varastoivat energiaa, katsotaan kuuluvan cleantechin alaan.63 

Cleantechiä voidaan hyödyntää hankkimalla erilaisia älykkäitä ICT-ratkaisuja, järjestelmiä ja sovelluksia, 
joissa voidaan hyödyntää kehittyneitä sensoreita ja mittausteknologiaa, sekä erilaisia ohjaustoimintoja. 
Hankinnassa voidaan ottaa huomioon myös uudenlaiset jakelu- ja liikkumismenetelmät. Esimerkkinä 
tällaisesta voidaan mainita terveydenhuollon etädiagnostiikan kehittäminen tai yhteiskuljetukset. Yh-
teiskuljetukset mahdollistavat ympäristöhyötyjä, kun liikkumis- ja kuljetustarve vähenevät. Hyviä esi-
merkkejä ovat myös sähköautot ja -bussit tai biopolttoaineiden jakeluverkon muodostaminen. Suurin 
hyöty voidaan yleensä saavuttaa kokonaisratkaisulla. Esimerkiksi jätehuollossa voidaan hyödyntää 
älykkäitä sensoreita ja ajo-ohjauksen automatisointilaitteita, tai kierrätysmateriaalista valmistettuja 
edistyksellisiä jäteastioita. Hankinnalla voidaan tavoitella jätehuollon aiheuttamien päästöjen vähen-
tämistä ja materiaalin kierron tehostamista. Myös ruokahuollossa voidaan panostaa cleantechiin. Luo-

56 Tästä johtuen hankintayksiköiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota hankintojen välttämättömyyteen. Esi-
merkiksi kalustehankinta voi joissain tapauksissa mahdollista jättää tekemättä kierrättämällä hankintayksiköllä jo 
olemassa olevia kalusteita. 
57 Valtioneuvoston periaatepäätöksen uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech) edistämise-
stä julkisissa hankinnoissa. Muille hankintayksiköille periaatepäätös on suositusluonteinen. Valtioneuvoston peri-
aatepäätös, s. 3. 
58 Jylhä. 
59 Valtioneuvoston periaatepäätös cleantech-ratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, s. 1. 
60 Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 2020, s. 97. 
61 Valtioneuvoston periaatepäätös 13.6.2013 uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech) 
edistämisestä julkisissa hankinnoissa, s. 7. 
62 Alhola ym. 2016, s. 18; 80–85. 
63 Alhola ym. 2016, s. 24. 
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mu on cleantech-näkökulmasta perusteltua juuri sen puhtauden ja vähempien kemikaalien käytön 
näkökulmasta. Yksi merkittävä seikka ruokahuollossa on ruokahävikin vähentäminen.64 

Cleantechia tukevia hankintoja ovat esimerkiksi sähköautot, ajoneuvotietopalvelun puitejärjestelyt 
sekä energiatehokkuuspalvelujen puitejärjestely. Mahdollisia uusia tuoteryhmiä voisivat olla ilmaläm-
pöpumput, kauko-ohjattavat pistorasiat, reaaliaikainen sähkön- ja lämmönkulutuksen näyttö, tai au-
rinkosähköpaneelien hankinta sekä etädiagnostiikkapalvelut.65 Kuljetukseen ja ajoneuvoihin liittyvissä 
hankinnoissa cleantech tarkoittaa vähäpäästöisyyttä ja sitä, että hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. 
Lisäksi huomiota tulee kiinnittää kuljetustarpeen vähentämiseen ja optimointiin. Hankinnoissa on hyvä 
huomioida biokaasulla ja uusiutuvalla sähköllä toimivien ajoneuvojen ympäristökuormituksen vähen-
täminen.66 

Peruskorjauksessa voidaan kiinnittää huomiota rakennusten lämmöneristyskykyyn, lämmitystekniik-
kaan ja energiatuotantoon. Uudisrakentamisen puolella voidaan puolestaan edellyttää, että rakennuk-
sen energiatehokkuus ylittää kyseisen rakennustyypin minimitason. Cleantech-rakentamisella voidaan 
säästää niin energiaa ja kuin materiaaleja. Energian osalta voidaan edellyttää käytettäväksi uusiutuvan 
energian lähteitä. Myös käytetyillä rakennusmateriaaleilla on merkitystä. Niiltä voi edellyttää kestävyyt-
tä, myrkyttömyyttä ja toimivuutta sekä muunneltavuutta. Lisäksi tulee huomioida uusiutuvien materi-
aalien käyttö, rakennus- ja purkujätteen minimointi ja tehokas kierrätys.67 Alhola ym. ovat laatineet 
taulukon Cleantech hankinnoista eri sektoreilla (taulukko 4.) 

Taulukko 4. Cleantech hankinta eri sektoreilla

Sektori Cleantech 

määritelmä 

Potentiaali Muuta 

Rakentaminen Peruskorjaus: Taloudelli-
sesti, teknisesti ja toimin-
nallisesti järkevä koko-
naisuus, jonka energiate-
hokkuus on merkittävästi 
lähtötilannetta parempi. 

Uudisrakentaminen: Rat-
kaisu, jonka tuottama 
energiatehokkuus ylittää 
vaatimusten edellyttämän 
minimitason kyseiselle 
rakennustyypille ja jossa 
uusiutuvan energian 
osuus on mahdollisim-

Suuri; Markkinoilla 
on jo ole-massa pal-
jon cleantech ratkai-
suja, mm. 

- Rakennustekniset
ratkaisut

- Uusiutuvan energi-
an tuotannon ratkai-
sut

- Energiatehokkaat
rakentamisen kon-
septit, esim. passiivi-
talo

Cleantech ratkaisuja ja 
uusiutuvan energian 
käyttöä tukevia ratkai-
suja on markkinoilla. 
Myös innovatiivisia 
hankintoja on tehty ja 
näistä löytyy esimerkke-
jä, mm. uusiutuvan 
energian pilottikohteet 

64 Alhola ym. 2016, s. 28. 
65 Alhola ym. 2016 s. 29 
66 Ks. tarkemmin Alhola ym. 2016, s. 56–63. 
67 Ks. tarkemmin Alhola ym. 2016, s. 31–55. 
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man suuri. Kuntien investoin-
neista n. 50 % suun-
tautuu rakentami-
seen. 

Tie- ja maa- 

rakentaminen 

Maamassojen syntypaik-
kakohtaiseen käsittelyyn, 
hyödyntämiseen ja uu-
siokäyttöön liittyvät tek-
nologiat sekä kestävät ja 
kierrätysmateriaalia hyö-
dyntävät pinnoitteet. 
Energiatehokkaat, vähä-
päästöiset koneet. 

Suuri / kohtalainen: 

• Taloudellisesti
maamassojen hyö-
dyntämisessä suuri
pot.

• Kierrätysmateriaa-
lin hyödyntämisen
mahd. alueellisia,
esim. tuhkan käsitte-
lylaitokset

Lupakäytännöillä on 
merkittävä ohjausvaiku-
tus maamassojen uu-
siokäytölle.  

Alueellisen hyödyntä-
misen mahdollisuudet 
tulee nostaa esiin jo 
hankinnan suunnittelu-
vaiheessa. 

Liikenne ja 

kuljetus 

Vähäpäästöinen kalusto, 
joka hyödyntää uusiutu-
vaa energiaa, esim. uusiu-
tuvalla energialla latautu-
vat sähköautot, tai bio-
kaasubussit. Liikenteessä 
teknologiset ratkaisut, 
järjestelmät ja liiketoimin-
tamallit, jotka vähentävät 
kuljetustarvetta ja opti-
moivat reittejä. 

Suuri / kohtalainen: 

• Kestäviin biopolt-
toaineisiin pohjautu-
va teknologia on
olemassa ja hyviä
esimerkkejä löytyy

• Sähköbusseja on
markkinoilla ja pilot-
tihankintoja on teh-
ty.

• Älyliikennepilotteja
tehdään.

Perinteisen die-
sel-kaluston korvaava 
uusiutuviin polttoainei-
siin perustuva 
ka-lustonhankinta jää 
usein hankintayksikön 
hankittavaksi, koska 
siihen katsotaan sisälty-
vän liiketoimintariski, 
johon toimittajan ei 
edellytetä sitoutuvan. 

Vesihuolto Jätevesien käsittelyssä 
cleantech ratkaisut liitty-
vät jätevesien määrän 
vähentämiseen, käsitte-
lyyn ravinteita kierrättäen 
sekä prosesseihin, jotka 
vähentävät vesien pilaan-
tumista. 

Suuri / Kohtalainen: 

• Innovatiivisia rat-
kaisuja on markki-
noilla, mutta näitä
on hyödynnetty jul-
kisissa hankinnoissa
kohtalaisen vähän.

Isot vesihuoltoprojektit, 
kuten viemäriverkoston 
uusiminen on osa 
isompaa kokonaisuutta, 
esim. tieinfrastruktuuri 

Energia Energian tuotannon, va-
rastoinnin, jakelun ja käy-
tön ratkaisut, jotka edis-
tävät energiatehokkuutta 
ja uusiutuvan energian 

Suuri 

• Energiatehokkaita
ratkaisuja on ole-
massa.

Toimivan hajautetun 
energiajärjestelmän 
luominen vaatii alue-
suunnittelua 
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käyttöä • Energian varas-
toinnin ratkaisuja
kehitetään ja kaupal-
listetaan vauhdilla.

• Hajautetut ener-
giajärjestelmät ovat
mahdollisuus.

Valaistus LED teknologia ja siihen 
liittyvät ohjausjärjestel-
mät, älykäs valaistus, joka 
sopeutuu tarpeen mu-
kaan olosuhteisiin. 

Suuri 

• Valaistus on ajan-
kohtainen investoin-
tikohde monessa
kunnassa.

Ei kaupallistettua LED 
teknologian kanssa 
kilpailevaa teknologiaa. 
Tulevaisuudessa poten-
tiaalia voisi olla myös 
tiedon välittämiseen 
valaistusinfran kautta. 

Jätehuolto Älykäs jätehuollon järjes-
telmä. Materiaalien kier-
rätettävyyttä, uusiokäyt-
töä ja asianmukaista kier-
rätystä edistävät ratkai-
sut. 

Kohtalainen 

• Innovatiivisia rat-
kaisuja on.

• Ratkaisut eivät ole
suoraan monistetta-
vissa eri alueille 

Tavoitteena hyvin mai-
semakuvaan sopiva 
ratkaisu. Älykkäät järjes-
telmät erityisesti uusille 
asuinalueille. 

5.2 ELINTARVIKKEET 

Julkisissa ruokapalveluissa on paljon potentiaalia vähentää sekä ilmastovaikutusta että rehevöittäviä 
päästöjä. Ruokahankintojen euromääräksi on arvioitu vuonna 2012 noin 350 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Ilmastoystävällisen ja terveellisen ruokavalion edistämisen toimenpiteillä voidaan nostaa julkiset 
ruokapalvelut ympäristöystävällisen syömisen edelläkävijöiksi.68 Kuluttajien haitallisista ympäristövai-
kutuksista runsas kolmannes aiheutuu ruoasta. Ruuan merkitystä ympäristölle korostaa sen jokapäi-
väinen välttämättömyys. Raaka-aineiden valinnalla voidaan vaikuttaa ympäristöjalanjälkeen. Eläinpe-
räiset tuotteet kuormittavat ympäristöä eniten ja vihannekset, vilja ja juurekset puolestaan vähiten. 
Siksi elintarvikehankinnoissakin tulisi suosia kasvisruokailua. Elintarvikeketjun vesistökuormitus väheni-
si noin 7 % ja hiilijalanjälki 5 %, mikäli ruokailussa noudatettaisiin voimassa olevaa ravitsemussuositus-
ta. Julkisten keittiöiden rooli hankittavien elintarvikkeiden ympäristön kuormittamisessa on merkittävä. 
Kaikista ammattikeittiöiden tarjoamista aterioista yli puolet on laskettu olevan julkisten ammattikeitti-
öiden tekemiä. Ympäristön kuormittamisen kannalta toinen merkittävä seikka on ruokahävikki.69 Elin-
tarvikehankinnoissa tulisikin kiinnittää huomiota nimenomaan hankittavien raaka-aineiden ympäristö-
vaikutuksiin ja ruokahävikin vähentämiseen. 

68 Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012, s. 46–47. 
69 Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012, s. 34–37. 
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Valtioneuvosto hyväksyi yleisistunnossaan 29.6.2016 periaatepäätöksen julkisten elintarvike- ja ruoka-
palveluhankintojen arviointiperusteista, jossa otetaan huomioon ympäristömyönteiset viljelytavat sekä 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet. Periaatepäätöksessä 
todetaan, että hankintayksiköt voivat asettaa erilaisia vaatimuksia tarjoajien ohella myös itse hankin-
nan kohteelle, edellyttäen, että vaatimukset liittyvät hankinnan kohteeseen ja niillä on merkitystä tar-
jousten vertailussa.70 Periaatepäätöksessä todettiin, että vuonna 2013 tehdyt periaatepäätökset kestä-
vien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa jätettiin voimaan. Toimen-
piteiksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mainittiin muun muassa elintarvike- ja ruokapalvelu-
hankintojen suunnitelmallisuutta sekä eläinten laatukriteereistä kertovan merkin käyttöönottoa. Val-
tioneuvosto totesi kannustavansa hankintayksiköitä edistämään ympäristön kannalta hyvien viljelyta-
pojen71 ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotanto-olosuhteiden huomioon ottamista 
hankinnoissa. Tällä todetaan olevan positiivista merkitystä myös aluetalouteen.72 Periaatepäätöksessä 
viitataan myös Euroopan Unionin komission teettämään tutkimukseen ympäristönäkökohtien vaiku-
tuksista kokonaiskustannuksiin ja kasvihuonepäästöihin julkisissa hankinnoissa. Tutkimuksen mukaan 
rahallinen säästö Euroopan unionin kymmenessä tärkeimmässä tuoteryhmässä oli arvioitu yhdeksi 
prosentiksi ja kasvihuonepäästöt olivat pienentyneet enimmillään 25 prosenttia.73

Koska elintarvikehankinnoilla on iso ympäristövaikutus, niiden hankinnassa tulisi asettaa sekä minimi-
vaatimuksia että vertailuperusteita. Voidaan esimerkiksi asettaa vähimmäisvaatimuksia luomutuotteis-
ta ja tarjolla olevasta kasvisvaihtoehdosta. Samoin jätteiden määrän vähentämiselle on syytä asettaa 
ainakin vähimmäisvaatimuksia. Myös eläinten hyvinvoinnille ja terveydelle olisi syytä laatia vähimmäis-
vaatimukset. Huomiota tulisi myös kiinnittää hankinnan hiilijalanjälkeen. 

5.3 KULJETUS JA AJONEUVOT 

Euroopan unioni on 18.11.2017 antanut direktiivin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajo-
neuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamista. Direktiivi edellyttää vähimmäis-
vaatimuksien asettamista julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Direktiivin jälkiarvioinnis-
sa havaittiin puutteita; esimerkiksi ajoneuvon hankintaan liittyvät tekniset määritelmät olivat joko 
epämääräisiä tai liian monimutkaisia. Siksi direktiiviä päätettiin muuttaa muun muassa laajentamalla 
direktiivin soveltamisalaa ja asettamalla puhtaiden ajoneuvon ostamista koskevia vähimmäisvaatimuk-
sia. Liikenne- ja viestintäministeriö on direktiivin pohjalta laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi 
laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.74 Uuden 
lain 9–11 §:ssä säädettäisiin hankintayksiköiden velvollisuudesta hankkia ympäristöystävällisiä ja ener-
giatehokkaita ajoneuvoja.75  

70 Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 2016, Liite 2, s. 1.  
71 Periaatepäätöksessään todetaan ympäristövaikutuksista viljelymenetelmistä seuraavasti: ”Ympäristön kannalta 
hyvät viljelymenetelmät vähentävät vesistöjen ja pohjavesien ravinnekuormitusta ja eroosiota sekä kasvin-
suojeluainejäämiä maaperässä ja vesistöissä. Tuotantopanosten tarkka käyttö ja ravinteiden kierrätys säästää 
rajallisia luonnonvaroja.” Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arvioin-
tiperusteista 2016, s. 3. 
72 Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista 2016, s. 2–
3.  
73 Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista 2016, s. 3. 
74 Luonnos on ollut lausuntopalvelu.fi:ssä kommentoitavana, vastausajan päättyessä 8.2.2021. 
75 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja ener-
giatehokkuusvaatimuksista. 
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Suomessa on tällä hetkellä voimassa 1.2.2012 voimaan tullut laki ajoneuvojen energia ja ympäristövai-
kutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011).76 Tämä velvoittaa ottamaan 
huomioon tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöt ja säännellyt 
pakokaasupäästöt ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. Hankintayksiköiden hel-
pottamiseksi Motiva on laatinut ohjeet sekä henkilökuljetuksen77 että tavarakuljetuspalveluiden kilpai-
luttamiseen78. Oppaissa on esitetty suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi. Esimerkiksi henki-
lökuljetuksia koskevassa oppaassa todetaan, että jos kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään parasta hinta-laatusuhdetta, kuljetuksille voidaan asettaa tietyt ympäristön huomioon otta-
mista koskevat vähimmäisvaatimukset ja näitä paremmista ominaisuuksista voidaan antaa lisäpisteitä 
tarjouksia vertailtaessa. Arvioinnissa käytettävien tekijöiden painotus on mahdollista valita hankinnan 
tarpeen ja tavoiteltujen vaikutusten mukaisesti. Ympäristöominaisuuksille suositellaan annettavaksi 
vähintään 10–20 %:n painoarvo.79  Uusiutuva energia voidaan ottaa huomioon siten, että määritellään 
ajoneuvojen käyttövoima asettamalla hankintakriteereissä sellaiset raja-arvot tai pisteytysmalli, että 
vaihtoehtoisilla käyttövoimilla varustetut ajoneuvot pärjäävät kilpailussa hyvin.80 Vastaavia ohjeita 
löytyy edellä mainituista tavarankuljetuspalveluiden hankintasuosituksista. 

5.4 JULKINEN RAKENTAMINEN 

Rakentamiseen liittyviä julkisia hankintoja tehdään ympäristöministeriön raportin mukaan vuosittain 
noin seitsemällä miljardilla eurolla. Siksi rakentamiseen liittyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus 
ympäristösuojelussa. Esimeriksi purkuhankinnassa voidaan säästää kuljetuskustannuksissa ja jätemak-
suissa, jos purkujäte on mahdollista käyttää rakentamiseen lähialueella. Samalla voidaan säästää luon-
nonvaroja siinä rakennuskohteessa, jonne purkujäte toimitetaan uudelleen hyödynnettäväksi. Hankin-
nassa voidaan asettaa tarjoajille soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia, kuten esimeriksi referenssejä 
purkujätteiden kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä tai koulutusta tai laatu- ja ympäristönhallintajärjes-
telmä. Sen lisäksi voidaan asettaa tarjoajille vähimmäisvaatimuksia esimeriksi tuotteiden lajittelusta ja 
jätteiden lajittelusta sekä uudelleen käytöstä. Vertailukriteerinä puolestaan voi rakennusten purkami-
seen liittyvissä hankkeissa käyttää esimeriksi sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä tai uusituvan ener-
gian käyttämisestä koneissa ja ajoneuvoissa.81 

Julkisen rakentamisen osalta on laadittu opas ympäristökuormituksen huomioon ottamisessa.82 Opas 
sisältää suosituksia ympäristöystävälliseen talonrakentamiseen ja se pohjautuu Euroopan komission 
käsikirjaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen julkisissa hankinnoissa ja komission suosituk-
siin.83 Hankinnan lopputuloksen kannalta on tärkeää tunnistaa hankkeen merkittävimmät ympäristö-
vaikutukset. Niitä tulee tarkastella suhteessa hankinnan tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Hankkeen elinkaa-
rikustannukset ovat yksi arvioitava tekijä. Niihin kuuluvat ilmaston osalta: päästötavoitteet, vähähiilinen 

76 Direktiivi 2019/1161 puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun 
direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta velvoittaa myös Suomen uudistamaan ko. sääntelyä. Muutettu direktiivi 
määrittelee puhtaan ajoneuvon ja asettaa prosentuaaliset vähimmäishankintavelvoitteet puhtaiden ajoneuvojen 
hankinnoille. 
77 Motiva: Henkilökuljetukset – ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 2019.  
78 Motiva: Opas tavarankuljetuspalveluiden hankintaan – Suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi. 
79 Motiva: Henkilökuljetukset – ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 2019, s. 4. 
80 Motiva: Henkilökuljetukset – ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 2019, s. 6. 
81 Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa. Hankintaopas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:31. 
82 Kuittinen – le Roux 2017a.   
83 Kuittinen – le Roux 2017a, s. 12. 
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rakentaminen, elinkaarilaskenta, energiatehokkuus, energiakorjaukset, uusiutuva energia ja lämpöolo-
suhteet. Luonnonvarojen osalta vastaavat huomioon otettavat seikat ovat: maankäyttö, luonnonsuoje-
lu, kaupunkiekologia, ympäristöriskit, viherinfra, resurssitehokkuus, jätehuolto, vesi, kiertotalous ja 
käyttöikä.84 Rakentamista koskevissa hankinnoissa voidaan kohteen kuvauksessa viitata ympäristö-
merkkeihin. Tarjousten vertailussa voidaan puolestaan käyttää erilaisia mitattavia ympäristökriteerejä, 
jotka pohjautuvat standardeihin ja sertifikaatteihin.85  

Rakentamiseen liittyy myös opas vähähiilisen rakentamisen hankintakriteereistä.86 Oppaassa esitetään 
suosituksia säädöstasoa vähähiilisempien uudisrakennusten ja peruskorjausten julkisille hankinnoille.87 
Rakentaminen on ympäristön kuormituksen kannalta merkittävä tekijä, se aiheuttaa Suomen kasvi-
huonekaasupäästöistä noin kolmanneksen ja energiankulutuksesta noin 40 %. Mikäli rakennuksen 
käytön aikaista energiankulutusta pystytään vähentämään, sillä on suora vaikutus hiilijalanjälkeen. 
Vaikka energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa eri materiaaleilla, materiaalivalinnoilla on elinkaa-
ren aikaisissa päästöissä eroja. Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki onkin merkittävä tekijä arvioitaes-
sa kestävää kehitystä.88 Oppaassa suositellaan asetettavaksi yritysten soveltuvuusvaatimuksiksi refe-
renssejä energiatehokkaiden rakennusten pääurakoinnista ja projektinjohdosta sekä EU-kynnysarvot 
ylittävissä hankinnoissa sertifioitua ympäristöjärjestelmää.89 Vähimmäisvaatimuksena esitetään käytet-
täväksi työmaan energiankäytön mittaamista ja raportointia, ilman erikseen asetettuja raja-arvoja. 
Ajatuksena on se, että näin pyritään edistämään energiatehokasta rakentamista. Vähimmäisvaati-
mukseksi esitetään myös rakennuksen ilmatiiviysmittausta ja lämpökuvausta. Myös materiaaleille on 
syytä asettaa vähimmäisvaatimuksia, jotka voivat liittyä energiatehokkuuteen tai varsinaisiin raken-
nusmateriaaleihin ja niiden elinkaaren hiilijalanjälkeen. Voidaan esimerkiksi vaatia uusiutuvien tai kier-
rätettyjen materiaalien käyttämistä. Materiaalit voivat olla myös osana vertailuperusteita. Kierrätettyjen 
ja uusiutuvien raaka-aineiden osuudeksi oppaassa suositellaan vähintään 10 % koko rakennushank-
keen materiaalien painosta. Samoin painoarvoa tulee antaa tuotteiden alkuperän vastuullisuudelle, 
elinkaaren jälkeiselle loppusijoitukselle ja kierrätettävyydelle.90 Vertailukriteereihin voi ottaa mukaan 
myös innovaatiot, jolloin tarjoajalle voidaan antaa pisteitä innovatiivisista suunnittelumenetelmistä, 
joilla saadaan rakennuksen hiilijalanjälkeä pienemmäksi.91 

Rakennushankinnoissa rakennusmateriaalien valinnassa on mahdollista huomioida hankinnan ympä-
ristökuormitus joko vähimmäisvaatimuksena tai vertailukriteerinä. Hankintayksikkö voi itse päättää, 
mitä seikkoja se ottaa huomioon. Kriteerejä voidaan asettaa niin uusiutuvien materiaalien käytöstä 
kuin uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä.92  

84 Kuittinen – le Roux 2017a, s. 39–40. 
85 Kuittinen – le Roux 2017a, s. 36. 
86 Kuittinen – le Roux 2017b. 
87 Kuittinen – le Roux 2017b s. 14. 
88 Kuittinen – le Roux 2017b, s. 11. 
89 Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 2017, s. 20. 
90 Kuittinen – le Roux 2017b, s. 22–24. 
91 Kuittinen – le Roux 2017b, s. 30–36. 
92 YmVL 20/2016, s. 4.  
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5.5 YLEISIÄ VAATIMUKSIA JULKISISSA HANKINNOISSA 

Tehtäessä ympäristönsuojelua tehostavia hankintoja, tulee ensiksi tunnistaa hankinnan ympäristövai-
kutukset. Helsingin kaupunki on jakanut ympäristönäkökohdat kestävien hankintojen oppaassaan 
seuraavasti: 

1) Päästöt

Haitalliset päästöt voivat kohdistua ilmaan, veteen tai maaperään. Päästöjä aiheutuu esimerkiksi 
energiankulutuksesta, liikkumisesta ja logistiikasta, erilaisten tuotteiden tuotannosta, raaka-
aineiden hankinnasta ja maataloudesta. Päästöjen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen voi-
daan vaikuttaa raaka-ainevalinnoilla sekä vaatimalla uusiutuvan energian käyttämistä, vähäpääs-
töistä liikkumista, logistiikkaa, tuotantoa ja maataloutta. 

2) Energiatehokkuus

Energiatehokkuudella voidaan hankinnassa tarkoittaa esimerkiksi ostettavan palvelun tai tuot-
teen normaalia alhaisempaa energiankulutusta. Ensisijaisena tavoitteena on kasvihuonekaasu-
päästöjen kustannustehokas vähentäminen.  

3) Materiaalitehokkuus ja jätteiden lajittelu

Materiaalitehokkuus on olennainen ympäristönäkökulma esimerkiksi rakentamisessa sekä ruo-
ka- ja päivittäistarvikkeiden hankinnassa ja sitä voi parhaiten edistää hankkimalla käytettyjä ja 
kestäviä tuotteita. Rakentamisessa voidaan esimerkiksi käyttää mahdollisuuksien mukaan kierrä-
tettäviä aineita93. Samoin kertakäyttöisten astioiden ja pyyhkeiden välttämisellä voidaan paran-
taa materiaalitehokkuutta. Hävikin vähentäminen ja jätteiden lajittelu on yksi merkittävä näkö-
kulma otettavaksi huomioon materiaalitehokkuudessa. Tämä voidaan toteuttaa vaatimalla jäte-
lainsäädännön ylittävää toimintaa.   

4) Kemikaalit

Kemikaalit voivat aiheuttaa haittaa sekä ympäristölle että niitä käsittelevien henkilöiden tervey-
delle. Kemikaalihankinnoissa voidaan pyrkiä vähentämään haitallisten kemikaalien käyttöä aset-
tamalla vähimmäisvaatimuksia kemikaalien ympäristöystävällisyydelle. Samoin kemikaalien elin-
kaarikustannukset voidaan ottaa tarjouspyynnössä huomioon.94  

Ympäristöä säästäviä hankintoja voidaan toteuttaa vaiheittain seuraavasti:95 
1) Perehdytään ympäristöä säästävien hankintojen soveltamisalaan.

2) Hankitaan yleiskuva markkinoilla saatavilla olevista tuotteista ja palveluista tekemällä markki-
nakartoitus.

3) Määritellään hankinnan kohde ja hankintasopimusten tekniset eritelmät siten, että niissä ote-
taan huomioon hankinnan kohteen ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta. Selvite-
tään erilaisten ympäristömerkkien käyttämisen mahdollisuus hankinnassa.

93 Esimerkkinä mainitaan kierrätysbetoni. 
94 Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas, s. 9.  
95 Mukaeltu EU:n julkaisusta Buying Green, A handbook on green public procurement, 2016. 
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4) Sovelletaan sellaisia valintaperusteita, jotka perustuvat teknisiin valmiuksiin ympäristöasioissa
tai ympäristönhoitotoimiin ja toimitusketjun hallintaan. Käytetään vertailuperusteina elinkaari-
kustannuksia.

5) Suljetaan pois tarjoajat, jotka eivät noudata sovellettavia ympäristösäädöksiä.

6) Asetetaan hankintasopimukseen ympäristösitoumuksia ja määrätään asianmukaisista korjaa-
vista toimista, jos niitä ei noudateta.

7) Sitoumusten noudattamista valvotaan, myös alihankkijoiden osalta.

Myös EU-komissio on asettanut julkisille hankinnoille pakollisia vaatimuksia seuraavasti: 

- Toimistojen tietotekniikkalaitteet:
Keskushallinnon viranomaisten hankkimien tietotekniikkalaitteiden on täytettävä EU:n Energy
Star -asetuksessa (asetus (EY) N:o 106/2008 toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia
merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta) määritetyt energiatehokkuuden vähimmäisvaati-
mukset

- Tieliikenteen moottoriajoneuvot:
Kaikkien hankintaviranomaisten on otettava ajoneuvohankinnoissa huomioon energiankulutus
ja ympäristövaikutukset osana hankintaprosessia. Tähän liittyvässä direktiivissä (direktiivi
2009/33/EY puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä,
muutettu direktiivillä (EU) 2019/1161 20.6.2019) säädetään yhteisestä menetelmästä, jolla laske-
taan ajoneuvojen käyttöön liittyvät elinkaarikustannukset.

- Rakennukset:
Kaikkiin julkisiin rakennuksiin sovelletaan energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia, jotka
asetetaan kansallisella tasolla yhteisen EU:n menetelmän mukaisesti. Kaikkien viranomaisten
käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten on 1. tammikuuta 2019 lähtien oltava ”lä-
hes nollaenergiarakennuksia” (direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta (muu-
tettu (EU) 2018/844 ja (EU) 2018/1999). Energiatehokkuusdirektiivissä asetetaan myös pakollisia
vaatimuksia, jotka koskevat julkisten rakennusten peruskorjauksen ja rakennusten oston tai uu-
sien vuokrasopimusten energiatehokkuuden vähimmäistasoa.96

Ympäristöystävällisiä hankintoja tehtäessä on syytä hyödyntää erilaisia ympäristömerkkejä. Ne auttavat 
kestävien tuotteiden ja palvelujen luotettavassa tunnistamisessa. Julkisten hankintojen vaatimuksina 
on syytä käyttää vain sellaisia ympäristömerkkejä, jotka perustuvat objektiivisiin ja läpinäkyviin kritee-
reihin ja jotka ovat tunnetun riippumattoman tahon myöntämiä. Erilaisia ympäristömerkeistä esimerk-

96 Ympäristö säästävät julkiset hankinnat 2016. 
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kinä voidaan mainita EU-ympäristömerkki.97 Toinen tunnettu merkki on Pohjoismainen Joutsenmerkki. 
Kuten EU-ympäristömerkin, on Joutsenmerkin tavoitteena edistää kestävää kehitystä. Joutsenmer-
kin kriteerit eivät ole stabiileja, vaan niitä tarkastellaan uudelleen noin 3–5 vuoden välein muun muas-
sa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.98  

Käytettäessä ympäristömerkkivaatimusta julkisessa hankinnassa on otettava huomioon tietyt peruspe-
riaatteet. Ensinnäkin ympäristövaatimusten on liityttävä hankinnan kohteeseen ja niiden on sovellutta-
va hankinnan kohteen ominaisuuksien määrittelyyn. Toiseksi on otettava huomioon syrjimättömyyspe-
riaate. Sen mukaan vaatimusten on oltava puolueettomia eikä niillä saa syrjiä ketään. Vaaditun ympä-
ristömerkin tulee olla sellainen, että se on kaikki merkin saamisen kriteerit täyttävien yritysten saatavis-
sa ja merkin kriteerit laatii merkin hakijasta riippumaton kolmas osapuoli. Hankintayksikkö voi aina 
vaatia, että tarjottava tuote täyttää tietyn ympäristömerkin. Mikäli kuitenkin tarjoaja esittää toisella 
ympäristömerkityllä varustetun tuotteen, joka täyttää vähintään samantasoiset kriteerit kuin vaadittu 
merkki, hankintayksikön on tämä tuote hyväksyttävä. Hankintayksikkö voi myös päättää, ettei se edel-
lytä tuotteen täyttävän kaikkia merkille asetettuja vaatimuksia. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi 
silloin, kun merkkiin sisältyy sellaisia vaatimuksia, jotka eivät liity hankinnan kohteeseen. Tällöin han-
kintayksikön tulee tarjouspyynnössään ilmoittaa, miltä osin vaatimusten on täytyttävä.99 Ympäristö-
merkkiä koskevaa vaatimusta voidaan käyttää joko vähimmäisvaatimuksena, jolloin vain tämän ehdon 
täyttävät tarjoajat ovat mukana tarjouskilpaussa, tai vertailuperusteena, jolloin ympäristömerkki ei ole 
ehdoton vaatimus, mutta siitä voi saada lisäpisteitä. Myös itse tarjoajalle voidaan asettaa soveltuvuus-
vaatimus ympäristöasioiden hallinnointijärjestelmästä.100  

Julkisilla hankinnoilla voidaan myös edistää kiertotaloutta. Tällöin on mahdollista asettaa vaatimuksia 
tuotteiden kierrätettävyydelle ja vaatia esimerkiksi jätemateriaalien kierrättämistä osana prosessia. 
Jätehuollossa huomiota tulisi niin ikään kiinnittää jätehuollon liikennepäästöihin ja kuljetusreittien 
optimointiin. Jäteastioihin voidaan myös hankkia tekniikkaa, joka ilmoittaa tyhjennystarpeesta, jolloin 
saadaan vähennettyä ylimääräisiä kuljetuksia. Hankinnassa voidaan ottaa huomioon myös jätemateri-
aalin uusiokäyttö, jolloin hankinnassa voidaan esimerkiksi vertailussa antaa pisteitä kierrätysmateria-
laista valmistetuille tuotteille vai vaatia, että tietty osa tuotteista tulee olla valmistettu kierrätysmateri-
aalista.101 

97 EU-ympäristömerkkijärjestelmä kuuluu osaksi Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa 
politiikkaa. Kestävän kulutuksen tavoitteena on vähentää kulutuksen ja tuotannon ympäristölle, terveydelle, ilmas-
tolle ja luonnonvaroille aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Ympäristömerkkijärjestelmän tarkoituksena on edistää 
sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Merkki on käytössä EU-maiden 
lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Kussakin maassa on oma organisaationsa, jonka teh-
tävänä on valvoa merkin käyttöä. Suomessa tätä tehtävää hoitaa Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristökriteerit 
täyttäneet tuotteet saavat käyttää ympäristömerkkinä kukkalogoa. Ympäristömerkki on myönnetty esimerkiksi 
papereille, tekstiilituotteille, puhdistustuotteille, voiteluaineille, kodinkoneille, kodin ja puutarhan työkaluille ja 
majoituspalveluille. EU Ecolabel – EU-ympäristömerkki. Ks. tarkemmin Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus 
(EY) N:o 66/2010 EU-ympäristömerkistä. Ks. myös EU:n ympäristömerkit. 
98 Kaikki Pohjoismaat osallistuvat myöntämisperusteiden laadintaan, käsittelevät lupahakemukset, myöntävät 
merkin käyttöluvat sekä valvovat merkin käyttöä. Ks. Ympäristömerkintä Suomi Oy. 
99 Ympäristömerkintä Suomi Oy 2017, s. 5–6.  
100 Ks. lisätietoja ympäristömerkin käyttämisessä vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena Ympäristömer-
kintä Suomi Oy 2017, s. 7–9. 
101 Alhola ym. 2016, s. 86–92. 
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Ympäristöystävällisyys voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: 

1) tietokonehankinnoissa vaaditaan energiatehokkaita tietokoneita,

2) toimistokalustehankinnoissa vaaditaan tuotteita, joissa on otettu huomioon kestävä metsätalous,

3) rakennushankinnoissa vaaditaan matalaenergisiä rakennuksia,

4) paperihankinnoissa vaaditaan paperin kierrätystä ja uusiokäyttöä,

5) puhdistuspalvelut ekologisesti järkeviä tuotteita käyttäen,

6) ajoneuvohankinnoissa vaaditaan sähkö-, hybrid- tai vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja

7) hankinnoissa vaaditaan käytettäväksi energianlähteenä uusiutuvaa energiaa.102

Julkisia hankintoja suunniteltaessa on syytä myös arvioida, voisiko tavaran ostamisen sijaan tulla ky-
seeseen esimerkiksi vuokraus tai olisiko jo olemassa oleva tavara korjattavissa vastaamaan hankintayk-
sikön tarvetta.103 Myös useamman hankintayksikön yhteishankintaa voi joissain tapauksissa olla toimi-
va ja ympäristöä säästävä vaihtoehto. Tärkeää on myös ennen hankintaa käydä markkinavuoropuhelua 
tarjoajien kanssa, jolloin hankintayksikkö voi selvittää, minkälaisia ympäristön kuormittavuuden kan-
nalta parhaita vaihtoehtoja on tarjolla. Tällöin tarjoajille voidaan myös etukäteen viestittää hankintayk-
sikön tavoitteista ottaa ympäristöarvot huomioon.104 

Vuonna 2012 julkaistun ”Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus” 
raportin mukaan Suomessa alle 15 %:ssa hankinnoista on otettu huomioon EU:n suositusluonteisten 
ohjeiden mukaiset ympäristökriteerit.105 Raportissa esitettiin erilaisia toimenpide-ehdotuksia, kuten 
ympäristönäkökulman vahvistaminen hankintalaissa. Yhtenä keinona raportissa ehdotettiin mahdolli-
suutta kirjata hankintalakiin hankintayksiköille velvollisuus ottaa ympäristönäkökulma huomioon sel-
laisissa hankinnoissa, joilla on merkitystä ympäristön kannalta ja joille on olemassa ympäristökritee-
rit.106 Tämä ehdotus olisi perusteltu parannus ympäristön suojelussa julkisten hankintojen keinoin. 

102 Buying Green, A handbook on green public procurement, s. 5. 
103 Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas, s. 14. 
104 Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas, s. 15. 
105 Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012, s. 41. 
106 Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012, s. 43. 



33 

Edita Publishing Oy 2021 

LÄHDELUETTELO 

Alhola, Katriina – Saramäki, Kaarina – Manninen, Kaisa – Lehtoranta, Suvi – Pursimo, Juho – Judl, 
Jachym –Linjama, Jarmo –Pietiläinen, Olli-Pekka – Huuhtanen, Juhani – Tainio, Pasi: Cleantech julkisissa 
hankinnoissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2016 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161081/SYKEra_10_2016.pdf?sequence=1&isAllowed
=y. (Alhola ym. 2016). 

Buying Green, A handbook on green public procurement, 2016. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf. 

Eskola, Saila – Kiviniemi, Eeva – Krakau, Tarja – Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat. Alma Talent 
2017. 

EU Ecolabel - EU-ympäristömerkki. https://eu-ymparistomerkki.fi/. 

EU:n ympäristömerkit. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ecolabels.pdf. 

Euroopan unionin virallinen lehti 31.10.2019 L 279. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:279:FULL&from=FI. 

European Comission. Environment. Benefits on GPP. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/benefits_en.htm. 

Europen Comission. Environment. Green and Sustainable Public Procurement. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm. 

HE 108/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 244/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelun alalla toimivien yksiköiden hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustushankinnoista annetun lain 47 §:n 
sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta. 

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas. http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/48db87b4-f27c-
46bc-982a-
2afe995f8875/Helsingin_kaupungin_kestavien_hankintojen_opas%E2%80%932015.pdf?MOD=AJPERES
&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0. 

HILMI: Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen. Valtioneuvoston selvi-
tys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:2.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162672/VNTEAS_2021_2.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. 

Jylhä, Olli: Kestävyys julkisissa hankinnoissa (hankintalain näkökulma). Julkisten hankintojen neuvonta-
yksikkö. https://docplayer.fi/107197718-Kestavyys-hankinnoissa-hankintalain-nakokulma.html. 

KEINO. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus. 
https://www.hankintakeino.fi/fi. 

KEINO/Case: Vastuullisuus lihan ja lihavalmisteiden hankinnassa. 
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-
hankinnassa-case-helsingin. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161081/SYKEra_10_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161081/SYKEra_10_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:279:FULL&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:279:FULL&from=FI
https://ec.europa.eu/environment/gpp/benefits_en.htm
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162672/VNTEAS_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162672/VNTEAS_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-hankinnassa-case-helsingin
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/vastuullisuus-lihan-ja-lihavalmisteiden-hankinnassa-case-helsingin


34 

Edita Publishing Oy 2021 

KEINO/Case: Elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden vastuullinen hankinta. 
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/elintarvikkeiden-ja-non-food-
tuotteiden-vastuullinen-hankinta-case.  

KEINO/kasvis- ja kalaruokien hankinta. https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-
hankintaesimerkit/kala-ja-kasvisruokien-hankinta-case-paakaupunkiseutu. 

KEINO/Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta. 
https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/miksi-tehda-kestava-ja-
innovatiivinen-hankinta. 

Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa. Hankintaopas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:31. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161882/YM_2019_31.pdf. 

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle. Ympäristö säästävät julkiset hankinnat 2008. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:FI:PDF. 

Kuittinen, Matti – le Roux, Simon: Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas 2017 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80653/YO_2017_Vihrea_julkinen_rakentami
nen_hankintaopas.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (Kuittinen – le Roux 2017a) 

Kuittinen, Matti – le Roux, Simon: Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 2017 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80654/YO_2017_Vahahiilisen_rakentamisen_
hankintakriteerit.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (Kuittinen – le Roux 2017b) 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- 
ja energiatehokkuusvaatimuksista.  
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1ca6bde-26d0-492b-97e6-
e9336be5ef3c. 

Marinin hallitusohjelma. 3. Strategiset kokonaisuudet. 3.1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden 
turvaava Suomi. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-
monimuotoisuuden-turvaava-suomi. 

Motiva: Henkilökuljetukset. Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa. Versio 2. Julkaistu 
7/2019. https://www.motiva.fi/files/15995/Henkilokuljetukset_-
_Ohje_ymparistokriteereista_julkisissa_hankinnoissa_-_Versio_2.3.pdf. 

Motiva: Opas tavarankuljetuspalveluiden hankintaan – Suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi. 
Versio 1.2. Julkaistu 7/2019.
https://www.motiva.fi/files/16218/Opas_tavarankuljetuspalveluiden_hankintaan_-
_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf. 

Motiva: Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi. 
Versio 2.0. Julkaistu 12/2020. 

Palmujoki, Antti – Vartiainen, Noora: Ympäristönäkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa. 
Edilex 2020/9. 

Suikkanen, Johanna – Nissinen, Ari: Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmä PEF. Käyttö julkisten 
hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2020. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314109/SYKEra_15_2020_PEF.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80653/YO_2017_Vihrea_julkinen_rakentaminen_hankintaopas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80653/YO_2017_Vihrea_julkinen_rakentaminen_hankintaopas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80654/YO_2017_Vahahiilisen_rakentamisen_hankintakriteerit.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80654/YO_2017_Vahahiilisen_rakentamisen_hankintakriteerit.pdf?sequence=1&isAllowed=y


35 

Edita Publishing Oy 2021 

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva. Hallintopolitiikka. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:25. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162171/VM_2020_25.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2019.  

https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3413?tab=download&study_language=fi. 

Valtion hankintakäsikirja. Osa III kansalliset hankinnat 2017. 
https://vm.fi/documents/10623/2291459/K%C3%A4sikirja+Osa+III+kansallinen+20170322_final.pdf/f1
a88e48-2f17-40e6-a990-1ceb98f2b49e. 

Valtion hankintakäsikirja 2017. Valtiovarainministeriön julkaisu 29/2017. 
https://vm.fi/documents/10623/4040240/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017/868b80fa-c2de-
4328-ae93-36b17968f780/Valtion+hankintak%C3%A4sikirja+2017.pdf?version=1.0. 

Valtioneuvoston periaatepäätös 13.6.2013 uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (clean-
tech) edistämisestä julkisissa hankinnoissa.
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/VN+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kest%C3%A4
vien+ymp%C3%A4rist%C3%B6-
+ja+energiaratkaisujen+edist%C3%A4misest%C3%A4+julkisissa+hankinnoissa/4295c1e9-7ff5-4d14-
abd9-3e9806ebab16.

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista 
(ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-
olosuhteet) 29.6.2016. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cfc99. 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta 10.9.2020. 
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806d890d. 

Vartiainen, Noora: Ympäristökriteerit julkisten hankintojen sopimuksissa. Diplomityö Aalto yliopisto. 
30.8.2018. 

Vähennä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012. 
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Vahemmasta-viisaammin.-kestavan-kulutuksen-ja-
tuotannon-ohjelman-uudistus-2012-8B5DC698_70AE_4547_83E1_7F5D49F8F205-
30375.pdf/49a27a53-a8bc-c37f-aea7-44d9ace95601/Vahemmasta-viisaammin.-kestavan-kulutuksen-
ja-tuotannon-ohjelman-uudistus-2012-8B5DC698_70AE_4547_83E1_7F5D49F8F205-
30375.pdf?t=1603260517636. 

Ympäristömerkintä Suomi Oy. Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa. 
https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2017/02/Julkiset_hankinnat__opas_huhtikuu_2017.pdf. 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat – Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julki-
sissa hankinnoissa, kolmas laitos. Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2016. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_fi.pdf. 

 YmVL 20/2016 vp: Ympäristövaliokunnanlausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle hankintame-
nettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162171/VM_2020_25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162171/VM_2020_25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vm.fi/documents/10623/2291459/K%C3%A4sikirja+Osa+III+kansallinen+20170322_final.pdf/f1a88e48-2f17-40e6-a990-1ceb98f2b49e
https://vm.fi/documents/10623/2291459/K%C3%A4sikirja+Osa+III+kansallinen+20170322_final.pdf/f1a88e48-2f17-40e6-a990-1ceb98f2b49e
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/VN+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kest%C3%A4vien+ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+energiaratkaisujen+edist%C3%A4misest%C3%A4+julkisissa+hankinnoissa/4295c1e9-7ff5-4d14-abd9-3e9806ebab16
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/VN+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kest%C3%A4vien+ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+energiaratkaisujen+edist%C3%A4misest%C3%A4+julkisissa+hankinnoissa/4295c1e9-7ff5-4d14-abd9-3e9806ebab16
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/VN+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kest%C3%A4vien+ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+energiaratkaisujen+edist%C3%A4misest%C3%A4+julkisissa+hankinnoissa/4295c1e9-7ff5-4d14-abd9-3e9806ebab16
https://tem.fi/documents/1410877/2795834/VN+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kest%C3%A4vien+ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+energiaratkaisujen+edist%C3%A4misest%C3%A4+julkisissa+hankinnoissa/4295c1e9-7ff5-4d14-abd9-3e9806ebab16

	Sisällys
	Lukijalle
	1 Johdanto
	2 Julkisia hankintoja koskeva sääntely
	2.1 Direktiivien voimaan saattaminen
	2.2 Julkista hankintaa koskeva kynnysarvo
	2.3 Ympäristöarvojen huomioon ottaminen hankintalaissa

	3 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat
	4 Selvitys ympäristöön kohdistuvien vaatimusten käyttämisestä soveltuvuusvaatimuksina tai vertailuperusteina
	4.1 Helsingin kaupungin julkiset hankinnat
	4.2 Tampereen kaupungin julkiset hankinnat
	4.3 Joensuun kaupungin julkisen hankinnat
	4.4 Kokoavia näkökohtia

	5 Keinoja ympäristön suojelun tehostamiseksi julkisissa hankinnoissa
	5.1 Cleantech
	5.2 Elintarvikkeet
	5.3 Kuljetus ja ajoneuvot
	5.4 Julkinen rakentaminen
	5.5 Yleisiä vaatimuksia julkisissa hankinnoissa

	Lähdeluettelo



