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YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE JA  
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Ympäristöministeriö asetti 27.2.2007 työryhmän valmistelemaan ehdotusta Julkisten 
hankintojen toimintaohjelmaksi. Toimintasuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet 
työ- ja elinkeinoministeriö (ent. kauppa- ja teollisuusministeriö) sekä ympäristömi-
nisteriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden, yritysten, 
yhteisöjen, valmistajien sekä hankkijoiden kanssa. Ohjelman valmistumisen määrä-
ajaksi asetettiin 31.12.2007.

Työryhmän tehtäväksi annettiin valmistella valtioneuvostolle ehdotus julkisten 
hankintojen toimintaohjelmaksi, jossa arvioidaan nykytilanne, määritellään volyymil-
taan ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät tuoteryhmät, asetetaan tavoitteita 
sekä määritellään keinot miten tavoitteisiin päästään. Lisäksi työryhmältä odotetaan 
ehdotusta siitä, miten kestävien julkisten hankintojen toteutumista seurataan ja millä 
indikaattoreilla.

Työryhmän ehdotuksen valmistelussa lähtökohtana on ollut hallitusohjelman 
(2007) tavoite toteuttaa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma (2005). Työryhmän 
ehdotuksen valmistelussa lähtökohtana on myös ollut EU:n yhdennettyä tuotepoli-
tiikkaa koskeva tiedonanto (KOM 2003/ 302), kansallinen Kestävän kulutuksen ja 
tuotannon ohjelma (2005), EU:n kestävän kehityksen strategia, EU:n energiapalvelu-
direktiivi (ESD 2006/ 32) sekä julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö1. 

• EU:n komissio on edellyttänyt yhdennetystä tuotepolitiikasta antamassaan tie-
donannossa (KOM 2003/302), että jäsenvaltiot tekevät toimintasuunnitelman 
julkisten hankintojen ympäristöystävällisyyden edistämisestä vuoden 2006 ai-
kana.

• Käsitellessään kansallista kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa iltakou-
lussa huhtikuussa 2006 hallitus linjasi, että kauppa- ja teollisuusministeriö sekä 
ympäristöministeriö koordinoivat komission suositteleman toimintasuunnitel-
man valmistelua julkisten hankintojen viherryttämiseksi. 

• Energiapalveludirektiivin kansallinen ohjeellinen energiansäästötavoite on 9 % 
jaksolla 2008–2016. Direktiivin mukaan julkisen sektorin on näytettävä esimerk-
kiä ja käynnistettävä toimia tavoitteen saavuttamiseksi. 

• Eurooppa-neuvosto asetti kesäkuussa 2006 tavoitteita julkisten hankintojen ta-
solle käsitellessään EU:n kestävän kehityksen strategian päivitystä. Vuonna 2010 
EU-jäsenmaiden ympäristöystävällisten julkisten hankintojen osuus kaikista 
hankinnoista tulisi olla tällä hetkellä parhaimpien maiden tasolla.

Näiden velvoitteiden ja strategisten linjausten toteuttamiseksi toimintaohjelmaeh-
dotus on laadittu yhteistyössä keskeisten organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. 
Toimintaohjelmaehdotuksessa pyritään konkretisoimaan julkisista hankinnoista an-
netun lain (348/2007), jäljempänä hankintalaki, 2 §:n tavoitetta järjestää hankinta-
toiminta siten, että ”hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja 
suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina 
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen”. 

1  Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007) ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007).
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Tässä toimintaohjelmaehdotuksessa on keskitytty sähkön, palveluiden, rakennus-
ten, energiaa käyttävien tuotteiden ja elintarvikkeiden hankintaan, koska ne ovat 
toisaalta volyymiltaan suurimmat ja toisaalta näissä tuoterymissä hankintojen ym-
päristövaikutukset ovat merkittävimmät. 

Työryhmä ehdottaa, että toimintaohjelmassa esitetyt tavoitteet otetaan huomioon 
eri ministeriöiden ja ministeriöiden alaisten laitosten ja virastojen strategioissa ja 
hankintapolitiikassa. Samaa suositellaan kunnille. Toimintaohjelmassa ehdotetuille 
kehittämiskohteille on nimetty vastuutahot, jotka vastaavat joko yksin tai yhteistyössä 
muiden organisaatioiden kanssa hankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. 

Kestävän toimintaohjelman suosituksia ja tavoitteita ehdotetaan sovellettavaksi 
kaikissa hankinnoissa, ei pelkästään kansallisen hankintalainsäädännön soveltamis-
alaan kuuluvissa hankinnoissa. Työryhmä toteaa kuitenkin, etteivät suositukset ole 
kaikilta osiltaan sovellettavissa maanpuolustuskalustoon liittyvissä hankinnoissa, 
palveluissa ja toiminnassa.  

Toimintaohjelmaehdotuksen painotus on ympäristöasioissa, joten ehdotuksessa 
ei oteta kantaa sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen, kuten Reilun kaupan oh-
jeistukseen.

Työryhmä kokoontui vajaan vuoden aikana 11 kertaa. Ohjelmaa valmisteltaessa 
kuultiin eri alojen asiantuntijoita. Toimintaohjelman laatimisesta järjestettiin seminaa-
ri hankkijoille ja alan asiantuntijoille 14.5.2007. Tilaisuus kokosi 165 osallistujaa.

Lisäksi toimintaohjelmaehdotusta valmisteltiin 28.8.2007 työpajassa, johon osal-
listui 45 erikseen kutsuttua työryhmän ulkopuolista asiantuntijaa eri ministeriöistä, 
yrityksistä, etujärjestöistä sekä asiantuntijaorganisaatioista.

Työryhmä on ehdotuksissaan yksimielinen. Suomen luonnonsuojeluliitto on jät-
tänyt ehdotukseen täydentävän lausuman. 

Työryhmä luovuttaa kunnioittaen ehdotuksensa toimintaohjelmaksi ympäristömi-
nisteriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008
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Maija Hakanen Johanna Lähde

Minna Halonen Susanna Monni 
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Sirpa Korhonen Ari Nissinen 

Kirsi Kuuttiniemi  Jouni Nissinen   
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1 Kestävät hankinnat ympäristö-    
 ja innovaatiopolitiikan veturina

Maailman kauppajärjestö WTO ja EU-lainsäädäntö edellyttävät, että kaikissa julki-
sissa hankinnoissa noudatetaan tiettyjä yleisiä periaatteita. Näitä ovat taloudellisuus, 
avoimuus, kilpailu, syrjimättömyys ja tavaroiden vapaa liikkuminen. EU:n hankinta-
direktiivit (2004/18/EY ja 2004/17/EY) edellyttävät, että hankintaan liitettävien 
kriteereiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja että niiden tulee olla arvioitavissa 
objektiivisin mittarein. Näin ollen mahdolliset tavoitteet tulee määritellä ja muotoilla 
hankinnan alkuvaiheessa ja avoimesti. 

Julkisilla hankinnoilla on monesta syystä erityinen rooli kysynnän lisäämises-
sä. Julkisten hankintojen volyymi on suuri. Julkisen edun vaalijana ja veroeurojen 
käyttäjänä julkisella sektorilla on vastuu ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista - on 
kustannustehokkaampaa resurssien käyttöä pyrkiä tekemään ennakolta viisaita ja 
kestäviä ratkaisuja eikä keskittyä ratkomaan kestämättömistä ratkaisuista aiheu-
tuneita ongelmia. Julkisten hankintojen määrä on parhaimmillaan niin suuri, että 
yrityksille on kannattavaa ottaa julkisten hankintojen valintaperusteet huomioon tuo-
tesuunnittelussaan. Lisäksi julkisia hankintoja tekevät suurimmissa organisaatioissa 
ammattimaiset ostajat, jotka tuntevat hyvin hankkimiensa tuotteiden ominaisuudet, 
ja pystyvät antamaan eri näkökohdille niiden ansaitseman arvon valintapäätökses-
sään. 

Tuotteiden ympäristönäkökohdat ovatkin nousemassa tärkeiksi hankintaperus-
teiksi julkisissa hankinnoissa. Valtioiden ja kuntien ympäristöpolitiikkaan on viime 
vuosina kiinnitetty paljon huomiota sekä EU:ssa, OECD:ssä, Pohjoismaiden ministe-
rineuvostossa, paikallishallintoa edustavassa ICLEI:ssä (Local Government for Sus-
tainability) että eri valtioissa. 

Muutamat maat ovat lainsäädännössään edellyttäneet ympäristönäkökohtien huo-
mioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Ympäristönäkökohtien huomioiminen ei 
siten ole hankintayksikön harkinnassa, vaan on lainsäädännössä asetettu hankintayk-
sikköjen velvollisuudeksi. Japanissa on ympäristöystävällisten julkisten hankintojen 
edistämislaki ja ohjeisto julkisten hankintojen viherryttämiseksi. Laki edellyttää, että 
julkisia hankintoja tekevät organisaatiot asettavat vuosittain ympäristöystävällisiä 
julkisia hankintoja koskevat tavoitteet. Suuntaviivoissa määritellään lain piirin kuu-
luvat tuotteet ja niiden kriteerit. Tanskassa ympäristönsuojelulaki edellyttää, että jul-
kiset organisaatiot ottavat ostoksissaan huomioon ympäristövaikutukset. Tanskassa 
on myös paneeleita, joissa yritysten, hankkijoiden sekä eri asiantuntijoiden edustajat 
asettavat yhteistyössä ympäristökriteerejä kuten mm. päästöjä, melua, energiate-
hokkuutta ja haitallisia kemikaaleja koskevia tavoitetasoja hankittaville tuotteille ja 
palveluille. Norjassa on kirjattu hankintalakiin velvoite ottaa ympäristövaikutukset 
huomioon hankinnan valmistelussa. 

Meillä on monia haasteita, joihin julkisilla hankinnoilla voidaan löytää ratkaisu-
ja. Julkinen sektori ja energiayhtiöt ovat erityisen huomion kohteena energiapalve-
ludirektiivin (2006/32/EY) toteuttamisessa. Energiapalveludirektiivin kansallinen 
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ohjeellinen energiansäästötavoite on 9 % jaksolla 2008-2016. Direktiivin mukaan 
julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä ja käynnistettävä toimia tavoitteen saavut-
tamiseksi. Suomessa valmistui kesäkuussa  2007 komission edellyttämä kansallinen 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelma. Suomen  toimintasuunnitemassa esitet-
tyjä keskeisiä toimia julkiselle sektorille ovat uusi laaja energiatehokkuussopimusten 
järjestelmä sekä ESCO-hankkeet kuntasektorilla. 

Julkiset hankinnat nähdään myös hyödykkeiden kysynnän veturina ja keinona 
luoda ”innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoita”. Lissabonin strategia sekä 
EU:n ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma (KOM 2004:38) nostavat myös 
esiin mahdollisuuden edistää ympäristöteknologiaa liittämällä julkisiin tarjouskil-
pailuihin suorituskykyyn perustuvia vaatimuksia. Näin ostajat voisivat muotoilla 
teknisiä eritelmiä, jotka haastavat yritykset soveltamaan vielä pidemmälle kehitettyä 
tekniikkaa kuin tällä hetkellä on käytössä. Vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä 
sellaisilla aloilla ja sellaisissa tavararyhmissä, joilla julkiset hankintayksiköt ovat mer-
kittäviä ostajia. Lisäksi julkisilla ostoilla on mahdollisuus madaltaa uusien tuotteiden 
kannattavuuskynnystä sekä levittää uusia ratkaisuja markkinoille. 

Euroopan unionin rahoittamassa RELIEF-projektissa (Environmental Relief Po-
tential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of Waste Streams through 
Green Public Procurement) selvitettiin tarkemmin mahdollisia saavutettavia ym-
päristöhyötyjä sekä mahdollisuuksia edistää ympäristömyötäistä julkista kulutusta 
Euroopassa. RELIEF-projektissa eri tuotteille laskettiin myös teoreettinen vähentä-
mispotentiaali vertaamalla ”vihreän” ja normaalin tuotteen ominaisuuksia. Laskel-
missa oletettiin, että kaikki hankinnat EU:ssa (EU 15) edustaisivat tätä ”vihreätä” 
vaihtoehtoa. ”Vihreät” tuotteet edustivat yleensä markkinoiden parasta tekniikkaa 
tai tuotantoprosessia. 

RELIEF-projektissa vähentämispotentiaalina koko EU:n alueella saatiin mm seu-
raavat tulokset:

• Jos kaikki julkiseen käyttöön hankittu sähkö vaihdettaisiin uusiutuvilla ener-
gialähteillä tuotettuun sähköön, olisi säästöpotentiaali 60 miljoonaa tonnia 
hiilidioksidia, mikä vastaa noin viidennestä Kioton sopimuksen vähentämis-
velvoitteesta.

• Siirtymällä energiatehokkaisiin IT-laitteisiin (2,8 miljoonaa laitetta vuosittain) 
säästettäisiin 830 000 CO2-tonnia. 

• Luomuelintarvikkeilla on yllättävän iso kasvihuonepäästöjä vähentävä po-
tentiaali. Julkisilla hankinnoilla olisi mahdollista vähentää hiilidioksidipääs-
töjä 4,9 miljoonalla tonnilla. Jos lisäksi kaikki EU-alueen (EU-15) asukkaat 
siirtyisivät luomuruoan käyttöön, olisi vähennyspotentiaali 86 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia. 

EU:n komissio on edellyttänyt yhdennetystä tuotepolitiikasta antamassaan tiedonannossa 
(KOM 2003/ 302), että jäsenvaltiot tekevät kansallisen toimintasuunnitelman julkisten 
hankintojen ympäristöystävällisyyden edistämisestä. Suunnitelmiin olisi sisällytettä-
vä arvio nykytilanteesta,  tavoitteet kolmeksi vuodeksi eteenpäin sekä millä toimen-
piteillä toimenpidesuunnitelman tavoitteet saavutetaan. Tavoitteena oli, että kukin 
maa laatisi ensimmäisen suunnitelman vuoden 2006 loppuun mennessä ja tarkistaisi 
suunnitelman kolmen vuoden välein. 

EU:n parlamentti on pyytänyt päätöslauselmassa A6-0207/2006 Euroopan julkisia 
viranomaisia sisällyttämään reilun kaupan perusteet julkisiin tarjouskilpailuihinsa 
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ja hankintapolitiikkaansa. EU:n parlamentti on myös pyytänyt komissiota edistä-
mään reilua kauppaa esimerkiksi laatimalla suuntaviivoja reilun kaupan hankintoja 
varten. Usein nämä Reilun kaupan kriteerit kohdistuvat myös ympäristöasioihin. 
Sosiaalisen kestävän kehityksen edistämistä julkishallinnon ostoissa edellytetään 
myös Aalborgin sopimuksessa2 sekä Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin (1992) 
toimintaohjelman Agenda 21 -ohjelmassa.

EU:n kestävän kehityksen strategiassa3 todetaan, että EU-jäsenmaissa vihreiden han-
kintojen osuus kaikista hankinnoista tulisi olla parhaimpien maiden tasolla vuonna 
2010. EU:n komissio teetti tutkimuksen julkisten hankintojen ympäristömyötäisyydes-
tä EU-maissa vuonna 2005 (Bouwer ym. 2005). Tämän tutkimuksen mukaan parhaim-
pien maiden eli Saksan, Ruotsin, Itävallan ja Ison-Britannian EU:n hankintadirektiivin 
(2004/18/EY) mukaisista julkisista hankinnoista 55–65 %:ssa ympäristönäkökulma 
oli otettu huomioon. Suomessa vastaava luku oli noin 42 %. 

2  Vuonna 2004 Euroopan kestävän kehityksen kaupungit hyväksyivät nk. Aalborgin sitoumukset, 
joiden tavoitteena on viedä käytännön tasolla eteenpäin kymmenen vuotta aikaisemmin hyväksyttyä 
Aalborgin  sopimusta.
3  Kesäkuussa 2006 Eurooppa neuvoston hyväksymä päivitys (Review of the EU Sustainable Development 
Strategy, 10117/06)
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2 Kestävien hankintojen nykytilanne

Euroopassa julkiset organisaatiot käyttävät noin 16 % BKT:sta erilaisiin hankintoihin 
organisaatioissaan. Suomessa julkiset hankinnat ovat noin 22 miljardia euroa vuo-
sittain eli noin 15 % BKT:sta. Valtaosan eli melkein kolme neljännestä hankinnoista 
muodostavat kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden han-
kinnat. Valtion budjettitalouteen kuuluvien virastojen ja laitosten hankintojen arvo 
on ollut runsas neljännes. 

Valtion hankinnoista (vuonna 2005) palvelujen osuus oli 46 %, kulutushankin-
tojen 24 %, vuokrien 17 % ja maanpuolustuskaluston 13 %. Hallinnonaloista mer-
kittävimpiä ovat olleet puolustusministeriö (26 % hankintojen arvosta), liikenne- ja 
viestintäministeriö (22 %), ja opetusministeriö (17 %). Erityisesti näillä sektoreilla 
olisi potentiaalia kestävälle hankintastrategialle ja sellaisille ratkaisuille, jotka vä-
hentävät tarvetta uusiin hankintoihin, koneistukseen ja rakennelmiin. Kuntasektorin 
hankinnoista (vuonna 2005) palvelujen osuus oli 46 %, kulutushankintojen 27 % ja 
investointien osuus 27 %4. 

Suomessa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistui 1.6.2007. Julkisia han-
kintoja koskevan lain 2§:ssä (348/2007) todetaan, että ”Hankintayksiköiden on pyrittävä 
järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdolli-
simman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen”. Hankintalaki siis 
kannustaa ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon.

Suomessa kunnat ovat olleet ympäristöystävällisten hankintojen edistämisessä 
eturintamassa. Muutamat kunnat aloittivat vastuullisen kulutuksen kampanjat ja sel-
vitykset jo 1980-luvun lopulla. Esimerkiksi Espoo ja Pori selvittivät, millaisia tuotteita 
kaupunki hankkii ja millaisia ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja on tarjolla. Kunnat 
yhdessä ympäristöhallinnon kanssa olivat aktiivisesti kehittämässä internetpohjaista 
tietokantaa. Lisäksi kaupungit ovat perustaneet ekohankintaverkoston. 

Suomessa kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta (KULTU-toimikunta: 
Vähemmästä enemmän ja paremmin) ehdotti vuonna 2005 kansallisessa kestävän ku-
lutuksen ja tuotannon ohjelmassa, että julkishallinto (ministeriöt ja kunnat) laatii han-
kintastrategiat vuoteen 2010 mennessä ja määrittelee strategioissa hankintojensa 
ympäristökriteerit. Tarkoituksena on saada kaikkiin julkisiin hankintoihin ympä-
ristönäkökulma mukaan. Hankintojen ympäristötyön tueksi ohjelmassa ehdotettiin 
Ekofoorumia, joka toimisi laajana tiedonvaihtoverkostona sekä kehittäisi työkaluja 
julkisille hankkijoille. Samoin ehdotettiin Julkisten hankintojen neuvontayksikön 
palvelu- ja osaamisalueen laajentamista ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden alueelle 
sekä julkisten hankintojen osaamistyökalujen kehittämistä. Toimikunta asetti myös 
tavoitteita lisätä lähellä tuotettua ja luonnonmukaista ruokaa julkisissa ruokaloissa. 
Käsitellessään kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa iltakoulussa huhtikuussa 
2006 hallitus linjasi, että kauppa- ja teollisuusministeriö sekä ympäristöministeriö 
4  Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
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koordinoivat komission suositteleman toimintasuunnitelman valmistelua julkisten 
hankintojen viherryttämiseksi.

Eri tutkimuslaitokset ovat arvioineet erilaisilla menetelmillä ympäristönäkökoh-
tien sisällyttämistä hankintojen valintaperusteisiin sekä varsinaisiin hankintapää-
töksiin. Toistaiseksi ympäristövaikutukset otetaan vaihtelevasti huomioon julkisten 
hankintojen valintaperusteissa. Ympäristönäkökohtien huomioon ottamista haittaa 
muun muassa tiedonpuute tuotteiden ympäristöominaisuuksista, kaavamaisesti so-
velletut ja vanhentuneet hankintaohjeet sekä halu välttää päätöksiä, joihin sisältyy 
riskejä. EU:n julkisia hankintoja koskevat hankintasäädökset sekä Suomen uusi han-
kintalainsäädäntö suosittelevat ympäristönäkökohtien huomioon ottamista, mutta 
säädösten tulkinta on aiheuttanut ongelmia.

EU:n komissio teetti tutkimuksen julkisten hankintojen ympäristömyötäisyydestä 
EU-maissa vuonna 2005 (Bouwer ym. 2005). Suomalaisille hankkijoille lähetettyyn 
kyselyyn vastanneista lähes 80 % ilmoitti, että organisaatio ottaa hankinnoissa ym-
päristönäkökohtia huomioon. EU-maissa keskiarvo oli 68 %. 

EU-tutkimuksessa kerättiin kyselyn lisäksi 60 EU:n kynnysarvon ylittävää tarjous-
pyyntöä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily). Eniten ympäristökriteerejä oli 
Saksan, Ruotsin, Itävallan ja Iso-Britannian tarjouspyynnöissä.

Kuva 1. Tarjouspyyntöjen tutkiminen: Löytyikö ympäristökriteerejä? Ympäristönä-
kökohdat EU:n hankintadirektiivin (2004/18/EY) mukaisista julkisissa hankinnoissa EU-maissa, 
menetelmänä tarjouspyyntöjen tutkiminen. Pylväissä alin tummanvihreä osa = tarjouspyynnöissä 
yli 3 hyvin määriteltyä ympäristökriteeriä, vaalean vihreä osa = 1-3 hyvin määriteltyä kriteeriä, ylin 
harmaa osa = ympäristökriteerit jotka eivät olleet hyvin määriteltyjä. Lähde: Bouwer ym. s. 44. 
(2005)

Tutkimuksessa erottui seitsemän maan ryhmä (’Green-7’), joissa ympäristöasiat oli-
vat paremmin esillä kuin muissa EU-maissa. Suomi kuului tähän seitsemän maan 
joukkoon. 

KylläKyllä
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EU-tutkimuksessa selvitettiin myös kyselyn avulla, mitkä ovat tärkeimpiä esteitä 
hankintojen ekologisen kestävyyden lisäämiselle. Kymmenestä vaihtoehdosta viisi 
nousi ylitse muiden (kuva 2). Keskimäärin EU:ssa pidetään tärkeimpinä syinä ole-
tettua korkeaa hintatasoa, tiedon puutetta, johdon tuen puutetta, käytännöllisten 
työkalujen eli esimerkiksi ympäristökriteerejä tarjoavien Internet-sivustojen puutetta, 
ja koulutuksen puutetta. Suomessa hinnan merkitystä ei koettu yhtä suureksi, vaan 
tiedon ja koulutuksen puute olivat tärkeimmät esteet. Sinänsä mielenkiintoista tässä 
kyselyssä on, ettei laillisuusnäkökohtien epäselvyyttä koettu tärkeimpiin esteisiin 
kuuluvaksi. 

Kuva 2. Kysely: Esteet ympäristöä säästäville hankinnoille.

Este Suomi EU ”7 vihreää” Muut  
EU-maat

Ympäristötiedon puute 38 % 35 % 27 % 37 %

Johdon tuen puute 34 % 33 % 34 % 32 %

Käsitys, että hinta on korkeampi 31 % 44 % 46 % 38 %

Käytännöllisten työkalujen tai 
-tapojen puute 

25 % 25 % 21 % 30 %

Koulutuksen puute 37 % 25 % 24 % 27 %

Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2004 Efeko Oy:n johdolla selvitys ympäristökriteerien 
käytöstä julkisissa hankinnoissa (Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi). Pohjoismaisen 
tutkimuksen mukaan hankintahenkilökunnan koulutuksessa ja rutiineissa on puut-
teita, eikä ympäristötietoa osata käyttää hankittavan tuotteen tai palvelun osana. 
Usein tarjouspyynnöissä vaadittuja ominaisuuksia ei lainkaan huomioitu lopulli-
sessa hankintapäätöksessä. Parhaiten ympäristökriteerejä oli käytetty elintarvik-
keiden, paperituotteiden, tietokoneiden, konttorilaitteiden, korjauspalveluiden ja 
jätehuoltopalveluiden hankinnassa. Palveluiden hankinnassa oli harvoin käytetty 
ympäristökriteerejä. Tutkijoiden mielestä maksuttomat internetpohjaiset hankintoja 
tukevat ympäristötietokannat, lisäkoulutus ja hankintahenkilökunnan motivointi 
ympäristökriteerien käyttöön voisivat lisätä ympäristöasioiden huomioon ottoa han-
kinnoissa.

Sosiaalisten tai eettisten periaatteiden soveltaminen saattaa olla hankalampaa, 
sillä useimmiten ne liittyvät johonkin tuotantoketjun vaiheeseen, jolla ei ole välitöntä 
vaikutusta lopputuotteen laatuun tai suorituskykyyn. Sosiaaliset ja eettiset hankinta-
periaatteet liittyvät lainsäädännön noudattamiseen, sopimusehtojen toteutumiseen 
ja jossain määrin laatuun. Suomessa FinnWatch teki syksyllä 2006 SASK:in (Suomen 
ammattiliittojen solidaarisuuskeskus) toimeksiannosta selvityksen eettisyyden toteu-
tumisesta julkisissa hankinnoissa. Yksikään FinnWatchin selvityksessä haastateltu 
julkinen hankintayksikkö tai osto-organisaatio ei ollut asettanut tarjouspyyntöihin 
toimittajilleen eettisiä vaatimuksia ja kriteereitä. 
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3 Ympäristönäkökulma hankintojen   
 ohjaukseen

Siirtyminen kestävien hankintojen aikakauteen edellyttää johdon sitoutumista, syste-
maattista hankintapolitiikkaa ja ympäristöohjelman käyttöönottoa, jotta organisaati-
oissa tunnistetaan oman toiminnan tärkeimmät haasteet ja hankintojen merkitys ym-
päristökuorman pienentämisessä. Päättäjien tukea tarvitaan myös poliittisella tasolla. 
Julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden lisääminen edellyttää, että hankintojen 
ohjaamisesta ja neuvonnasta vastaavat ministeriöt ja organisaatiot markkinoivat ja 
viestivät aktiivisesti ympäristönäkökulman sisällyttämisestä hankintaprosessiin sekä 
hyvistä käytännöistä.

Johdon tuki on keskeinen edellytys sille, että organisaatio tekee kestävämpiä han-
kintoja. Päätöksentekijöiden tai poliittisen johdon pitää tehdä päätöksiä, jotka edel-
lyttävät ympäristönäkökohtien huomioon ottamista hankinnoissa ja toiminnassa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ympäristönäkökohdat sisällytetään organisaa-
tion yleisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankintastrategiaan sisällytetään ympäristö-
näkökulma tai kestävyyden elementtejä.

Pelkkä päätös ottaa ympäristönäkökulma huomioon hankinnoissa ei kuitenkaan 
riitä. Monissa tapauksissa vasta oman toiminnan kokonaisvaltainen arviointi nostaa 
esiin ne alueet, joissa hankinnoilla tai toimintatapojen muutoksilla saadaan eniten 
aikaiseksi. Monissa organisaatioissa juuri ympäristöjärjestelmän käyttöönotto muut-
taa toimintatapoja ja suuntaa organisaation hankintoja ympäristöystävällisempään 
suuntaan. Ympäristöjärjestelmän tai -ohjelman perusajatuksena on toiminnan ym-
päristösuorituksen jatkuva parantaminen mitattavissa olevien tavoitteiden avulla. 
Ympäristöasioiden hallintaa varten organisaatioon luodaan ympäristöjärjestelmä 
tai -ohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia. Ym-
päristöjärjestelmän tai -ohjelman  voi rakentaa joko ympäristöstandardien pohjalta 
(esimerkiksi ISO 14001 tai EMAS) tai organisaatioille kehiteltyjen vapaaehtoisten 
konseptien avulla (esimerkiksi WWF:n Green Office tai EcoStart).

Monissa tapauksissa ympäristön kuormitusta vähennettäisiin suunnittelemalla 
toiminta niin, että tarvitaan mahdollisimman vähän hankintoja tai kuljetuksia, eikä 
välttämättä hankkimalla markkinoiden energiatehokkain tai vähäpäästöisin laite. 
Esimerkiksi liikennepalvelujen toteuttamisessa kestävä malli ei ole välttämättä vä-
häpäästöinen auto, vaan toiminnan suunnittelu niin, että tarvitaan mahdollisimman 
vähän kuljetuksia tai liikkumista. 

Julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden lisääminen hankintayksikössä edel-
lyttää paitsi strategista valintaa myös sitä, että organisaatio ja työntekijät sitoutuvat 
ympäristöä säästäviin hankintoihin eli ‘ekohankintoihin’ ja organisaation  hankinta-
toimi on systemaattista eli 

• valmistellaan ympäristönäkökulman sisältävä hankintastrategia tai hankinta-
ohje,

• hankinnat perustuvat elinkaariajatteluun ja niissä otetaan huomioon hankit-
tavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön sekä lopulta 
hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset,
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• hankkijoilla on riittävä asiantuntemus myös hankintaprosessin ympäristönäkö-
kohtiin liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista,

• hankkijoille on tarjolla tietoa ja opastusta tuotteiden ympäristönäkökohdista,
• hankkijat soveltavat elinkaarikustannuslaskentaa,
• kestävien hankintojen edistämiselle asetetaan määrälliset tavoitteet ja aikataulut 

ja
• hankintojen ekologista kestävyyttä seurataan ja siitä raportoidaan julkisesti.
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4 Ympäristönäkökulma      
 merkittävimpiin hankintoihin 

Julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden lisääminen edellyttää laajaa keinova-
likoimaa. Ympäristönäkökulman huomioon ottaminen tehdään monessa vaiheessa. 
Ensisijaisen tärkeää on arvioida suunnitteilla olevan hankinnan tarpeellisuus. Jos 
tarve on todellinen, hankkija analysoi, mitkä ovat keskeiset ympäristöominaisuudet, 
jotka on syytä ottaa huomioon ja tekee niiden pohjalta tarjouspyynnön.

Suomessa on tällä hetkellä hankkijoiden käytössä maksullinen internet-pohjainen 
tietokanta (Hymonet), joita hankkijat voivat käyttää tiedonlähteinä. Hymonetissa5 
on sopivia hankinnoissa huomioitavia ympäristökriteerejä kymmenille eri tuotteille. 
Käytännön esteeksi on muodostunut tietokannan käytöstä perittävä 850 euron vuo-
simaksu, jolla katetaan järjestelmän ylläpito. Maksullisuuden vuoksi monet hankin-
taorganisaatiot eivät hanki käyttöoikeutta Hymonetiin. 

Ympäristömerkit ovat tärkeimpiä järjestelmiä, joissa pyritään laajassa yhteistyössä, 
objektiiviseen tietoon ja markkinatilanteeseen perustuen määrittelemään ympäristöä 
säästävän tuotteen ominaisuudet. Pohjoismainen ja EU:n ympäristömerkintä ovat 
viranomaisten valvomia järjestelmiä, ja lisäksi on useita muita ympäristömerkkejä 
kuten TCO:n merkki6 jotka täyttävät hankintalaissa esitetyt vaatimukset hyväksyt-
tävälle ympäristömerkille. 

Pohjoismaisen ympäristömerkin myöntämisperusteet (eli ympäristökriteerit) on 
laadittu 67 tuoteryhmälle ja EU:n ympäristömerkin myöntämisperusteet on laadittu 
24 tuoteryhmälle. Merkki on vapaaehtoinen eikä kaikissa tuoteryhmissä löydy mer-
kittyjä tuotteita. Pohjoismaisella ympäristömerkillä varustettuja tuotteita löytyy 43 
tuoteryhmässä ja EU:n ympäristömerkillä varustettuja tuotteita löytyy 17 tuoteryh-
mässä. Pohjoismaisella ympäristömerkillä on tällä hetkellä voimassa Pohjoismaissa 
yli 1400 ja Suomessa 230 käyttölupaa. EU:n ympäristömerkillä on Euroopassa yh-
teensä 484 lupaa, joista Suomessa myönnettyjä on 5 kpl. 

Huomionarvoista on, että markkinoilla voi olla merkin kriteerit täyttäviä tuotteita, 
joille valmistaja ei kuitenkaan ole hakenut merkin käyttöoikeutta. Hankintalain mu-
kaan tuotteelta ei voida vaatia ympäristömerkin käyttöoikeutta, mutta siltä voidaan 
vaatia, että se täyttää ympäristömerkin saamisen kriteerit. Niinpä hankintayksikkö 
voi ilmoittaa, että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa ympäristömerkillä, 
mutta hankintayksikön on kuitenkin hyväksyttävä myös tarjoajan esittämä muu 
osoitus, kuten valmistajan tekninen asiakirja tai tunnustetun toimielimen laatima 
tekninen raportti.

Näiden lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut julkisille hankkijoille 
vuonna 2000 suositukset eri koneiden, laitteiden, ajoneuvojen, työkoneiden sekä 
rakennusten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeissa keskitytään nimen mu-
kaisesti antamaan yleisluontoisia ohjeita energiatehokkuuden lisäämiseksi. Ohjeista 

5  FCG Efeko Oy ylläpitää Hymonetia.
6  TCO -merkin ovat kehittäneet TCO (TCO Development Utmärkta arbetsplatser), Ruotsin Naturskydds-
föreningen, STEM ja SEMKO AB. TCO- ympäristömerkkiä kehitetään jatkuvasti tekniikan kehittyessä. 
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puuttuvat monet keskeiset alueet ja kriteerit, joilla on vaikutusta energiankulutukseen 
ja päästöihin. Ohjeet on tarkoitus päivittää vuoden 2008 aikana. 

Toimintaohjelmassa on keskitytty sähkön, palveluiden, rakennusten, energiaa 
käyttävien tuotteiden ja elintarvikkeiden hankintaan, koska ne ovat toisaalta volyy-
miltaan suurimmat, ja hankintojen ympäristövaikutukset ovat merkittävimmät.

4.1 
Sähkön hankinta

Koko valtiokonsernin sähkönhankinnan arvo on yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. 
Yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitesopimusten kautta arvioidaan vuonna 2008 
hankittavan sähköä yli 11 miljoonalla eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaske-
tut lämmön- sähkön- ja veden hankinnat olivat vuonna 2005 arvoltaan 550 miljoonaa 
euroa.  Sähkönkulutus julkisella sektorilla vastaa 6,6 % sähkön kokonaiskulutuksesta 
Suomessa.

Suomessa kuten muuallakin maailmassa energiantuotanto on merkittävin il-
mastonmuutospäästöjä aiheuttava toimiala. Suomessa 82 % näistä päästöistä tulee 
energiantuotannosta ja -käytöstä. Ilmastomuutoksen ohella energiantuotannolla 
on suuri rooli monissa muissa ympäristöongelmissa, kuten happamoitumisessa, 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisessä, ja uusiutumattomien luonnonvarojen 
vähenemisessä. 

Uusiutuvien luonnonvarojen suosiminen on nähty tärkeäksi EU:ssa, ja uusiutuvien 
energialähteiden edistämisestä sähkön tuotannossa on säädetty direktiivi7. Uusiutu-
vien luonnonvarojen edistäminen on nähty yhdeksi keinoksi helpottaa energiantuo-
tannon aiheuttamia ympäristöongelmia. Siirtyminen uusiutuviin luonnonvaroihin 
pienentää paitsi luonnonvaraongelmaa myös esimerkiksi ilmastonmuutosta aiheut-
tavia päästöjä. Tosin on huomattava, että myös uusiutuvilla energialähteillä on omat 
ongelmansa – vesivoimaan liittyvät patoaltaat tuhoavat usein luonnonarvoiltaan 
tärkeitä maa-alueita, ja energiantuotannon rakentaminen biomassan varaan voi lisätä 
riskiä metsäluonnon liian intensiiviselle hyödyntämiselle ja tästä seuraavalle moni-
muotoisuuden vähenemiselle. Tämän vuoksi ensisijaista onkin säästää energiaa, jolle 
on myös asetettu EU-tavoitteita.

EU:n kokonaistavoitteena on lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus 
kokonaiskulutuksesta 22 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, kun osuus oli 14 pro-
senttia vuonna 1997. Direktiivissä Suomelle asetettu tavoite uudistuvien luonnonva-
rojen osuudesta sähkön tuotannossa vuonna 2010 on 31,5 %, kun osuus on tyypillisinä 
vuosina ollut noin 27 %. Keväällä 2007 Eurooppa-neuvosto mm. sitoutui lisäämään 
vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin EU:n energi-
ankulutuksesta ja biopolttoaineiden osuuden ajoneuvopolttoaineista 10 prosenttiin. 
Lisäksi huippukokous asetti tavoitteeksi parantaa energiatehokkuutta viidenneksellä. 
Euroopan komissio antoi  23.1.2008 ehdotuksen ilmastopaketiksi, jossa Suomelle 
esitetään 16 %:n vähennyksiä päästökaupan ulkopuolisten toimialojen hiilidioksi-
dipäästöihin vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 määristä. Uusiutuvan energian 

7  Uusiutuvien energialähteiden edistämisestä sähkön tuotannossa on säädetty EU:ssa direktiivi (77/2001), 
jossa uusiutuviksi energialähteiksi määritellään seuraavat: tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorove-
sienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut, jäteveden käsittelylaitosten kaasut ja biokaasut.  
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osuus pitäisi Suomessa nostaa vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin energian loppuku-
lutuksesta.

Julkisen sektorin hankinnalla on toki vain rajattu vaikutus uuden kapasiteetin 
syntymiseen. Esimerkkivaikutus on kuitenkin merkittävä. Lisäksi monissa kunnissa 
ja kaupungeissa on oma energiayhtiö, jonka tuotantoa käytetään kunnan julkisissa 
tiloissa, joten energiavalintoihin pitäisi vaikuttaa asettamalla tavoitteita valtuusto-
tasolla.

4.2 
Palvelusopimukset

Julkisen sektorin hankinnoista palveluiden osuus on prosentuaalisesti merkittävä. 
Sekä valtion että kuntasektorin hankinnoista palveluiden osuus on lähes 50 %. Asian-
tuntija-, tutkimus- ja toimistopalveluiden (41 %) jälkeen matkustuspalvelut (25 %) 
ovat euromääräisesti suurin kuluerä valtiosektorilla. Matkustuspalveluiden ympä-
ristövaikutuksia ei ole arvioitu. Kuntasektorilla sosiaali- ja terveystoimi (31,2 %) sekä 
opetus- ja kulttuuritoimi (20 %)käyttävät eniten rahaa.

Palveluiden ympäristövaikutusten arviointi on haasteellista. Yleinen vallalla oleva 
käsitys on, että vuokraus ja palvelun hankinta ovat materiaali- tai energiatehokkuu-
den kannalta parempia ratkaisuja kuin tavaran ostaminen. Tämä käsitys sisältää 
oletuksen, että palvelun tuottaja käyttää tarjoamassaan palvelussa mahdollisimman 
ympäristöystävällisiä prosesseja ja tuotteita.  

Toinen oletus on, että palvelut ovat lähtökohtaisesti ympäristön kannalta edulli-
sempia kuin tavaran hankinta, sillä palvelun ostamisessa ei varoja sitoudu tuotteen 
investointiin, vaan hankintayksikkö maksaa ainoastaan käytöstä. Tällainen tuotannon 
ja kulutuksen uudelleen organisointi saattaa vähentää energian- ja materiaalinkulu-
tusta. Esimerkiksi mattojen tai pyyherullakkojen leasing-palvelussa palveluita tarjoa-
va yritys ei saa rahaa tavaran myynnistä, vaan laatuvaatimukset täyttävän palvelun 
kuukausittaisesta vuokrasta. Toisena esimerkkinä lähtökohtaisesti ympäristön kan-
nalta edullisista palveluista ovat mm. energiansäästö- (Esco) tai materiaalisäästöpal-
velut (Masco) sekä kemikaalien hallintapalvelut. Näissä malleissa asiantuntijayritys 
(ESCO- tai MASCO-yritys) toteuttaa energia- ja materiaalitehokkaiden järjestelmien ja 
laitteiden hankinnan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kokonaan tai osittain 
vähentyneestä energian ja materiaalien käytöstä aiheutuvilla säästöillä saatavalla 
rahoituksella. 

Palveluissa yleispätevien konkreettisten ympäristönäkökohtia sisältävien tavoit-
teiden luominen on haastavaa. Esimerkiksi kopiointipalvelujen hankinta edellyttää 
energian- ja paperinsäästöön liittyvien teknisten ominaisuuksien määrittelemistä sekä 
kriteereiden asettamista koneiden päivitykselle, huollolle ja korjauksille.  Energian-
säästöön liittyvät tekniset ominaisuudet ja niiden asentaminen ja säätäminen voivat 
olla jopa tärkeämpiä vuokrauksessa kuin tavarahankinnassa, sillä yleensä vuokrauk-
sessa toimittaja ei vastaa laitteen sähkön kulutuksen kustannuksista.

Hankintayksikkö voi vaatia ympäristönäkökohtiin liittyviä selvityksiä palvelun 
suorittamisessa toteutettavista ympäristötoimenpiteistä. Tällöin toimittaja voi osoit-
taa täyttävänsä ympäristönhoitoa koskevat vaatimukset ottamalla käyttöön ympä-
ristö- tai laatujärjestelmän. Ympäristö- tai laatujärjestelmän on kuitenkin liityttävä 
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hankinnan kohteeseen ja toimittajan kykyyn toteuttaa hankinta. Ympäristö- ja laa-
tujärjestelmän lisäksi eri palveluihin liittyy omia erityispiirteitä, jotka on arvioitava 
kunkin hankinnan yhteydessä erikseen.

Suurin osa kuntasektorin palveluista on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista 
tai infrastruktuurin rakentamista. Näiden palvelujen tuottamiseen liittyy suuri määrä 
erilaisia tavarahankintoja sekä prosesseja, joiden määrittelemisessä on myös poten-
tiaalia huomioida ympäristönäkökohtia. Sosiaali- ja terveyssektorin  palveluita on 
tutkittu asiakastyytyväisyyden ja ulkoistamisen hyötyjen ja haittojen kannalta, mutta 
tutkimusta palveluiden ympäristövaikutuksista ei ole saatavilla. 

4.3  
Rakennukset ja kiinteistönhoito 

Rakennukset (asuinrakennukset ja julkiset rakennukset) laitteineen vastaavat 31 % 
Suomen energiankulutuksesta. Lämmityksen osuus on 22 % ja rakennusten säh-
könkulutuksen osuus on noin 9 %. Rakennusten osuus ilmastonmuutospäästöistä 
on oletettavasti samaa tasoa. Energiankulutuksella ja energiantuotannon aiheut-
tamilla päästöillä on suuri merkitys elinkaaren ympäristökuormituksessa. Suurin 
energiankulutus aiheutuu käytönaikaisesta kulutuksesta: rakennuksen lämmitys- ja 
jäähdytyslaitteiden energiankäytöstä, sekä rakennuksessa olevien sähkölaitteiden ja 
valaistuksen energiankäytöstä. Rakennusaineiden tuotannolla on puolestaan suurin 
merkitys raaka-aineresurssien ja eräiden yksittäisten päästöjen kannalta.  

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan ratkaisevasti 
vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. 
Rakentamisessa kulutetaan lyhyessä ajassa huomattavan paljon luonnonvaroja. Toi-
saalta rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen 
etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja 
vedenkulutuksena sekä ilmastonmuutospäästöinä. Lisäksi rakennusten sijainnilla 
esim. kaukana palveluista tai joukkoliikenteen ulottumattomissa on vaikutuksensa 
liikenteen päästöihin.

Rakennuksen tilaaja, suunnittelija ja loppukäyttäjä ovat avainasemassa, kun mää-
ritellään minimivaatimuksista poikkeavia kriteerejä talojen energiatehokkuudelle, 
materiaalien ympäristöystävällisyydelle ja materiaaleista aiheutuville päästöille si-
säilmaan. Urakoitsijan harkintavaltaan jää tuotteiden lopullinen valinta siten, että 
tuotteet täyttävät suunnitelmassa esitetyt vaatimukset. Usein tämä valinta tehdään 
siis varsin rajatun tuoteryhmän sisällä. Näissäkin tuotteissa ympäristö voidaan ot-
taa valinnassa huomioon, kunhan jo suunnitelmaa kilpailutettaessa on edellytetty 
esimerkiksi jotain tiettyä osuutta ympäristömerkinnän kriteerit täyttäviä tuotteita ja 
M1-päästöluokan vaatimukset täyttäviä tuotteita. Kuitenkaan urakoitsijoilla ja suun-
nittelijoilla ei ole vastuuta eikä heiltä vaadita takuita siitä, että rakennuksessa pääs-
tään esimerkiksi suunniteltujen tavoitearvojen mukaiseen energian kulutukseen.

Uusi rakennus merkitsee sitoutumista sen ylläpitoon ja aika-ajoin tarvittaviin kor-
jauksiin sekä jatkuvaan energiankulutukseen jopa  seuraavien 50–100 vuoden ajaksi. 
Onkin erittäin tärkeää harkita aina huolellisesti, tarvitaanko uutta rakennusta, vai 
voitaisiinko julkisten tilojen kysyntää tyydyttää ensisijaisesti nostamalla olemassa 
olevien rakennusten käyttöastetta tai muuttamalla käyttötarkoitusta.
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Rakennusten energian käytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen voidaan 
vaikuttaa ottamalla käyttöön energiatodistus tai rakennusten ympäristöluokitus sekä 
liittymällä energiatehokkuussopimukseen. Lisäksi mm. valtion rakentamisavustusten 
kriteereillä voidaan vaikuttaa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen 
(opetusministeriö), vuokra-asuntojen (ympäristöministeriö) sekä maatalousraken-
nusten (maa- ja metsätalousministeriö) rakentamiseen. 

Energiatodistusten avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehok-
kuutta ja arvioida todennäköisiä käyttökustannuksia. Vuoden 2008 alussa voimaan 
tullut laki energiatodistuksesta (487/2007) edellyttää, että myytävien tai vuokratta-
vien kiinteistöjen energiatehokkuus määritellään asteikolla A-G. Vähiten energiaa 
kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. 

Rakennus- ja kiinteistöalan yhdessä kehittämä rakennusten ympäristöluokitus 
(Promise) sisältää sekä energiatehokkuuteen että muuhun ekotehokkuuteen liitty-
viä tavoitetasoja. Luokitus ottaa huomioon ekologisia vaikutuksia, luonnonvarojen 
kulutusta, käyttäjille aiheutuvia terveysvaikutuksia ja erilaisia riskitekijöitä. Sen tar-
koituksena on tarjota käyttäjälähtöinen väline rakennusten ympäristötavoitteiden 
asettamiseen ja ympäristöominaisuuksien arviointiin. Ympäristöluokitus on laadit-
tu sekä olemassa oleville kiinteistöille (Kiinteistö-Promise) että uudisrakennuksille 
(Hanke-Promise). Tämä on hyvä lähtökohta, mutta tavoitetasoa tulee nostaa tule-
vaisuudessa.

Energiatehokkuussopimukset ovat yksi keino toteuttaa energiapalveludirektiivin 
(2006/32/EY) tavoitteita. Energiatehokkuussopimusten toisena sopimusosapuolena 
on ministeriö (useimmiten TEM) ja toisena energiateollisuutta tai palvelun tarjoajia 
sekä energian loppukäyttäjiä edustava organisaatio tai itse loppukäyttäjä. Kunnilla 
on oma ‘Kuntien energiatehokkuussopimusohjelma’, jonka tavoitteena on ohjeellinen 
yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008–2016. Energiansäästöksi luetaan 
lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen es-
tämistä tai alentamista, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Kuntien edellytetään ke-
hittävän rakennusten suunnittelun ohjausta siten, että uudis- ja korjausrakentamisen 
laite-, rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa otetaan huomioon investointikustannus-
ten lisäksi myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset. Lisäksi uudisrakennus- ja 
korjausrakennuskohteiden suunnittelu ja rakentamisen valvonta tulee ohjeistaa niin, 
että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedulli-
suuteen ja energiatehokkuuteen. 

Kunnan tulee myös sitoutua energiakatselmusten suunnitelmalliseen toteuttami-
seen ja asettaa katselmustoiminnalle määrällisiä tavoitteita. Sopimus varmistaa myös 
sen, että kunta osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä 
kuten esimerkiksi ESCO-palveluja, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laittei-
den hankinta voidaan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa tarvittaessa tehdä 
kokonaan tai osittain ilman omaa investointirahaa. Sopimuksella myös varmistetaan 
energiankäytön seuranta siten, että kuukausitasoisen seurannan kattavuus on vähin-
tään 80 % rakennusten energiankäytöstä. 
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4.4  
Energiaa käyttävät laitteet ja liikkuminen

Valtiotalouden internet-raportointijärjestelmän (NETRA:n) mukaan valtion laitokset 
ovat hankkineet energiaa käyttäviä laitteita ja palveluja 675 milj. € arvosta vuonna 
2005. Suurimman kokonaisuuden muodostavat matkakulut (239,4 milj. €), lämmitys, 
sähkö ja vesi (97,7 milj. €), arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet 
(66,7 milj. €) sekä ATK-laitteet ja niiden oheislaitteet (66,3 milj. €). Valtaosa julkisista 
hankinnoista koostuu kuitenkin kuntasektorin hankinnoista. Kuntasektorin osalta ei 
ole olemassa keskitettyä talousraportointia. 

Pöyry Building Services8 on tuottanut Motiva Oy:n ja FCG Efeko OY:n tutkimus-
hankkeeseen tietoa julkisen sektorin energiaa käyttävien laitteiden energiankulutuk-
sesta, hiilidioksidipäästöistä sekä säästöpotentiaalista. Tässä selvityksessä ei ole kar-
toitettu potentiaalia mm. vähentää haitallisia aineita, materiaalien kulutusta, melua 
tai jätteiden syntyä energiaa käyttävissä laitteissa. 

Energian kulutuksen lisäksi energiaa käyttävien laitteiden valmistus kuluttaa 
paljon uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten öljyä ja metallimalmeja. Suuri osa 
kulutetuista luonnonvaroista ei edes päädy itse tuotteeseen, vaan jätteeksi. Keski-
määrin yhden laitteen valmistuksessa syntyy jätettä moninkertaisesti valmiin laitteen 
painon verran. Jätteiden lisäksi tuotannosta aiheutuu haitallisia päästöjä ilmaan ja 
vesistöihin. 

Energiaa käyttävien laitteiden osalta on hankintahinnan ohella olennaista laskea 
elinkaarikustannukset. EU:n komission rahoittamassa projektissa (GreenLabelsPur-
chase) kehitetään ohjeita ja työkaluja ympäristökriteereiden sisällyttämiseki hankin-
toihin. Hankkeessa on tuotettu valintakriteerejä, laskentatyökaluja sekä ohjeistuksia 
mm. seuraaville laiterymille: toimistolaitteet, kodinkoneet, valaisimet ja valonlähteet, 
vihreä sähkö.

Laitteissa suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat tietokoneiden ja ajoneuvojen 
käytöstä. Suurimmat säästömahdollisuudet liittyvät ATK- ja toimistolaitteisiin, joissa 
säästöpotentiaali on jopa 60 % nykytasoon verrattuna. Muissa ryhmissä eivät suh-
teelliset säästöpotentiaalit ole yhtä suuria, vaikka merkittäviä säästökeinoja löytyykin 
kaikista ryhmistä.  

Toimistokoneiden ja -laitteiden osalta säästöpotentiaali on suurin ja säästöjen saa-
vuttaminen on myös helpointa tekniikan nopean uusiutumisen sekä standardisoi-
tujen ohjaavien ympäristömerkintöjen ansiosta. Uusien energiatehokkuusasetusten 
tehokkaalla käyttöönotolla voidaan myös toimistolaitteiden osalla säästää erittäin 
paljon. 

Rakennusten energiankäytön ohella julkisen sektorin energiankulutus ja CO2-
päästöt liittyvät pääosin sähkön ja polttonesteiden sekä julkisen liikenteen palve-
lujen hankintaan. Suurin mahdollisuus vähentää päästöjä on asettaa vaatimuksia 
sähköntuottajan käyttämälle primäärienergialle sekä ottaa käyttöön vähäpäästöisiä 
liikennemuotoja ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Julkisen liikenteen osalta kaluston 
uusiutuminen tapahtuu hitaasti, joten uuden, päästöiltään vähäisemmän liikenne-
teknologian käyttöön ottaminen tehdään pitkällä aikavälillä.

8  Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutuksen ja siitä johtuviin kasvihuonekaasupäästöihin (JUHA-
hanke). Motiva Oy ja FCG Efeko Oy.  2007. 
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi  joukkoliikennepalveluihin liittyy merkittävä 
säästöpotentiaali. Ympäristön kannalta kestävämpien ratkaisujen hankinta edellyttää 
kuitenkin oman toiminnan suunnittelua ja tarveharkintaa, jotta liikkumistarvetta 
voidaan vähentää. Uuden ajoneuvotekniikan käyttöönoton lisäksi kuljetuspalvelun 
tarjoajalta kannattaa edellyttää liittymistä kuljetusalan energiatehokkuusohjelmaan. 
Lisäksi kuljettajille on kehitetty taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta. 
Taloudellisen ajon kurssin suorittaneet autoilijat käyttävät keskimäärin 5–10 % vä-
hemmän polttoainetta ajokilometriä kohden.

Valtionhallinnon työntekijöiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympä-
ristövaikutuksia voidaan pienentää vähentämällä matkustamista ja ottamalla käyt-
töön video- ym. neuvottelutekniikkaa. Norjan ja Iso-Britannian hallitukset ovat päät-
täneet neutraloida kansainvälisistä virkamatkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja 
ostaa kansainvälisiltä markkinoilta YK:n hyväksymiä päästöoikeuksia. Iso-Britannia 
on perustanut tammikuussa 2007 hallituksen rahaston (Government Carbon Off-
setting Fund -GCOF), jonka kautta kaikkien hallituksen virastojen on mahdollista 
kompensoida virkamatkoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Rahastolla on salkus-
saan joukko pienen mittakaavan CDM-hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä energiatehokkuutta.   

4.5  
Elintarvikkeet

Suomalaisten aterioista joka kolmas on ammattikeittiön tekemä. Tutkimuksen mukaan 
suurkeittiöiden ammattitaitoon ja niiden laittaman ruuan terveellisyyteen luotetaan. 
Tämä on valtava mahdollisuus, mutta sisältää myös suuren vastuun. Suomessa oli 
vuonna 2004 noin 5 800 ruokaa valmistavaa julkisen sektorin ammattikeittiötä ja 3 700 
julkisen sektorin jakelukeittiötä. Koulut, sairaalat, päiväkodit, puolustusvoimat sekä 
kuntien ja valtion virastot käyttävät noin 300 miljoonaa euroa ruokapalvelujen ostoon 
vuosittain. Viime vuosina julkisen sektorin ammattikeittiöt ovat entistä enemmän 
keskittäneet hankintoja esim. hankintarenkaisiin ja ulkoistaneet ruokapalveluita.

Kotimaisten ja eurooppalaisten tutkimusten mukaan ravinnon koko ketju muo-
dostaa noin kolmanneksen kaikista kulutuksen ympäristövaikutuksista. Modernin 
elämäntavan myötä ruoan kuljetukset, pakkaaminen ja pakastaminen ovat lisäänty-
neet. Painopiste on siirtynyt eläinperäiseen ravintoon. Oman rasitteensa ympäristölle 
ja kotitalouksien kukkaroille tuo kaatopaikalle päätyvä ruoka. Ruokaa heitetään 
kaatopaikalle noin 60 kiloa jokaista suomalaista kohden vuodessa. Elintarvikkei-
den valmistus ja ruoanlaitto kuluttavat aikaisempaa enemmän energiaa teknologian 
muuttumisen vuoksi. Noin viidennes Suomen energiankulutuksesta kuluu ruokaan, 
kun mukaan lasketaan viljely, jalostus ja kuljetukset sekä ruuan valmistaminen ja 
varastoiminen. Tämä muodostaa kolmanneksen yksityisen kulutuksen aiheuttamista 
kasvihuonekaasupäästöistä. 

Elintarvikkeiden kestävyyden määrittely ei ole yksiselitteistä. Pohdintaa on ai-
heuttanut se onko luonnonmukainen tuotanto vastuullista ympäristön ja ihmisen 
kannalta – vastuullisempaa kuin esimerkiksi ns. perinteinen tuotanto. Erilaiset elin-
kaarilaskelmat eri puolilla maailmaa antavat erilaisia tuloksia, ja eri sidosryhmät 
tulkitsevat niitä eri tavalla. Verraten yleinen näkemys on, että luomun vaikutukset 
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luonnon monimuotoisuudelle ovat positiiviset ja tuotanto kuluttaa vähemmän ener-
giaa. Terveellisyydestä on ollut monenlaista keskustelua. Valmistumassa oleva laaja 
eurooppalainen tutkimus osoittaa, että luomuruoassa on esimerkiksi sydän- ja veri-
suonitautien sekä syöpäsairauksien riskiä vähentäviä antioksidantteja 40 prosenttia 
enemmän kuin tavanomaisin menetelmin tuotetussa vastaavassa ruoassa. Vähemmän 
on puhuttu siitä, että luonnonmukaisesti tuotettu ruoka on asiakkaalle yksi tapa 
kohdata tuottaja ja kannustaa hyvään työhön.

Monet tutkimukset puoltavat kasvisruoan suosimista ruokavaliossa. Eläinpohjai-
nen ravinto aiheuttaa enemmän päästöjä kuin kasvipohjainen. Pelloilla viljelty ravinto 
ja eläinrehut rehevöittävät vesistöjä, kun pelloilta valuu ravinteita. Eläinpohjaisten 
tuotteiden tuottamiseen tarvitaan peltopinta-alaa ja viljelyä lopulta enemmän kuin 
kasvikunnan tuotteissa. Siten kasvikilon kuormitus on paljon pienempi kuin eläin-
kilon.

Muutamissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, Norjassa, Italiassa ja Itävallassa, 
julkisen sektorin ruokahuolto on poliittisin päätöksin velvoitettu käyttämään lähi- 
ja luomuraaka-aineita. Suomessa ammattikeittiöt ovat ilmoittaneet suurimmaksi 
esteeksi lähi- ja luomutuotteiden käytölle raaka-aineiden epätasaisen saatavuuden 
ja kustannusvaikutukset. Lisäksi useiden tuotteiden jalostusaste on koettu liian al-
haiseksi.



23Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

5 Ympäristönäkökulma  
 innovaatioihin

Komissio on eri strategioissa ja ohjelmissa9 korostanut julkisten hankintojen merkitys-
tä innovaatioiden edistäjänä. Pelkät investoinnit ja rahoitus innovaatio- ja tutkimus-
toimille eivät riitä, vaan huomiota on kiinnitettävä myös innovaatioiden kysyntään ja 
toimiviin markkinoihin. Lainsäädäntö ei niinkään ole esteenä sellaisille hankinnoille, 
joilla edistetään innovaatioita, vaan esteeksi ovat muodostuneet käytännön kokemus-
ten ja mallien puute sekä organisaatioiden kankeus.

Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että julkiset hankkijat suunnit-
televat hankintoja pitemmällä tähtäimellä ja viestittävät markkinoille tarpeistaan. 
Markkinoiden kartoittaminen on kaikissa hankinnoissa tärkeää, jotta tiedetään mitä 
on saatavilla ja mikä on mahdollista. Erityisen tärkeää se on silloin, kun hankkija on 
tekemässä taloudellisesti tai teknisesti isoa hankintaa tai kun ollaan etsimässä täysin 
uudenlaista ratkaisua. Tällöin hankkija ei määrittele niinkään mitä hankitaan, vaan 
sen mihin ongelmaan ratkaisua etsitään.

Ekotehokkaiden ratkaisujen löytämisessä on lisäksi tärkeää, että hankkija omaa 
itse tai saa apua teknologisten ratkaisujen etsimiseen, arvioimiseen ja arvottamiseen. Uuden, 
vielä tuloillaan olevan ratkaisun etsiminen ja arvioiminen edellyttää yleensä eri alojen 
asiantuntijoiden näkemyksiä, kriteerejä ja punnintaa. Osa ratkaisuista saattaa myös 
edellyttää organisatorisia muutoksia tai taloudellisia satsauksia, joten hankkijoiden, 
talousvastaavien sekä päätöksentekijöiden välinen yhteistyö ja vuoropuhelu hankin-
tayksikön sisällä on tärkeää.

Energia- ja materiaalitehokkaita palveluita voidaan myös hankkia kilpailutta-
malla palvelun ja laitteiden tarjoajia uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseksi. Tekno-
logiahankinta-mallissa hankkija määrittelee tarpeen, jonka tyydyttämiseksi yrityksiä 
kannustetaan kehittämään ja tarjoamaan ratkaisua, jota ei vielä markkinoilla ole, ja 
jonka kehittämiseksi tarvitaan sitoutuneita ostajia. Mm. Ruotsissa tällaista mallia on 
käytetty energiatehokkaiden jääkaappien ja lämpöpumppujen kehittämiseksi. Motiva 
on toteuttanut vastaavanlaisia hankkeita Suomessa ja osallistunut myös kansainvä-
lisiin teknologian hankintakilpailujen järjestelyihin. KTM:n suosituksissa julkisten 
hankintojen energiatehokkuudesta todetaan, että “ julkisen sektorin organisaatioiden 
tulisi osallistua mahdollisuuksien mukaan uuden teknologian hankintamenettelykil-
pailujen ensiostajaryhmiin ja edistää täten uuden teknologian käyttöönottoa”. Ongel-
9  Mm. Komission tiedonanto Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the 
EU syyskuulta 2006 sekä Esko Ahon työryhmän komission toimeksiannosta laatima raportti Creating an 
Innovative Europe (http://www.ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf), 
Lissabonin strategia sekä EU:n ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma (KOM 2004:38) 
korostavat, että on pyrittävä luomaan ”innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoita käyttämällä 
julkisia hankintoja innovatiivisten hyödykkeiden kysynnän veturina”. Nämä nostavat myös esiin mah-
dollisuuden edistää ympäristöteknologiaa liittämällä julkisiin hankintoihin suorituskykyyn perustuvia 
vaatimuksia. Näin ostajat voisivat muotoilla teknisiä eritelmiä, jotka haastavat yritykset soveltamaan vielä 
pidemmälle kehitettyä tekniikkaa kuin tällä hetkellä on käytössä. Vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä 
sellaisilla aloilla ja sellaisissa tavararyhmissä, joilla julkiset hankintayksiköt hallitsevat suurta osaa mark-
kinoista. Lisäksi julkisilla ostoilla saataisiin madallettua uusien tuotteiden kannattavuuskynnystä. 
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mallisimmaksi teknologiahankkeissa on osoittautunut tarjouskilpailujen valmistelun 
ja hankkeen vaatiman rahoituksen järjestely. 

Teknisten ominaisuuksien ja mahdollisuuksien tarkastelun lisäksi innovatiivisten 
hankintojen arvioimisessa on tärkeää arvioida koko elinkaaren aikaiset kustannukset. 
Hankintahinnan lisäksi hintaan vaikuttavat mm. hankinnan käyttöikä, käyttö- ja 
huoltokustannukset, mahdolliset huolto- ja muuta käyttökatkot sekä käytöstä poisto. 
Usein uudenlaisen ratkaisun hankintahinta saattaa olla korkeampi, koska se sisältää 
ratkaisun kehittelyä ja kokeilua.  Näin saadaan ekologisesti kestävämpi tuote, palvelu 
tai rakennus, sillä prosessi paljastaa resurssien käytöstä ja hävittämisestä aiheutuvat 
kustannukset, joita ei ehkä muutoin olisi otettu riittävästi huomioon. Hankinnan 
kokonaiskustannusten arvioimiseksi on tarkasteltava kaikkia eri vaiheita, eli sovel-
lettava ”elinkaarikustannusmallia”. Näitä voisi jatkossa löytyä internetpohjaisen 
tietokannan sivuilta ja tarvetta kehittämiseen eri toimijoiden kanssa on varmasti. 

Taloudellisen riskin minimoimiseksi on tärkeä arvioida mahdolliset riskit sekä niiden 
vaikutus hankkeeseen. Sopimusvaiheessa on myös selvitettävä kuka kantaa talou-
dellisen vastuun mahdollisesta riskistä. Taloudellisen riskin jakamiseksi on kehitetty 
myös uudenlaisia palvelumalleja. ESCO- mallissa ulkopuolinen energia-asiantuntija 
(laitetoimittaja, energiayhtiö tai muu yritys) toteuttaa asiakasyrityksessä toimenpi-
teitä ja investointeja energian säästämiseksi. ESCO-yritys (Energy Service Company) 
vastaa energian käytön tehostumisesta ja energiansäästöinvestointi maksetaan sääs-
töillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. ESCO-konseptia noudatte-
levassa MASCO-mallissa (materiaalivirtojen kokonaishallinnan malli) ideana on, että 
asiakasyritys ulkoistaa jonkin materiaalivirran hallinnan palveluntarjoajalle. Tavoit-
teena on yhtäältä vapauttaa asiakasyrityksen voimavaroja omaan ydintoimintaan ja 
toisaalta pyrkiä materiaalitehokkuuteen prosesseissa.

TEKES voi rahoittaa valtion ja kuntasektorin uutuustuotteiden hankintaa. Teke-
sin rahoitusosuus voi kohdistua teknologian kehittämistarkoituksessa suoritettaviin 
uutuustuotteiden ensitoimitushankintoihin (referenssihankinnat) ja uuden tuotteen 
todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvaan kokeiluun Lisäksi TEKES on kehittämäs-
sä rahoitustyökalua kysyntälähtöisten innovaatioiden tukemiseksi. Tavoitteena on 
kehittää kaksivaiheinen rahoitusmalli: ensimmäisessä vaiheessa voidaan myöntää 
valmistelurahoitusta hankinnan suunnitteluun ja seuraavassa vaiheessa projektira-
hoitusta hankinnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osioon. Rahoitusmallin kehit-
täminen on vielä alkuvaiheessa. 
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Toimintaohjelman ehdotukset 10

6.1 
Visio  
• Julkinen sektori tuntee hankintojen ympäristövaikutukset ja toimii esimerkkinä 

kestäville hankinnoille. Julkinen sektori pienentää hankintojensa ilmastovaiku-
tusta, jätemäärää ja ympäristön kemikalisoitumista sekä edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita. 

6.2 
Tavoitteet ja suositukset

TAVOITE
• Valtion keskushallinnon  hankinnoissa11 vähintään 70 %:ssa otetaan ympäristönä-

kökulma huomioon vuonna 2010 ja 100 %:ssa vuonna 2015.
• Kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa vähintään 25 %:ssa otetaan 

ympäristönäkökulma huomioon vuonna 2010 ja 50 %:ssa vuonna 2015. 

SUOSITUKSET
• Julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden lisääminen edellyttää hankintayk-

sikössä tavoitteellista hankintapolitiikkaa ja hankintojen järjestämistä siten, että 
• laaditaan hankintastrategia, jossa ympäristönäkökulma on mukana,
• hankinnat perustuvat elinkaariajatteluun ja niissä otetaan huomioon hankit-

tavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön sekä lopulta 
hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset12,

• hankkijoilla on riittävä asiantuntemus hankintaprosessin mahdollisuuksista ja 
rajoituksista, myös ympäristönäkökohtiin liittyen;

• hankkijoille on tarjolla tietoa ja opastusta tuotteiden ympäristönäkökohdista;
• hankkijat soveltavat elinkaarikustannuslaskentaa, 
• kestävien hankintojen edistämiselle asetetaan määrälliset tavoitteet ja aikataulut 

sekä
• hankintojen ekologista kestävyyttä seurataan ja niistä raportoidaan julkisesti

10  Valtion ja kuntien hankinnoille on asetettu eri tavoitteet, koska kunnissa hankkijoita ja hankintatapah-
tumia on huomattavasti enemmän kuin valtion keskushallinnossa.  
11  Arvioidaan mikä on ympäristöystävällisten hankintojen osuus euromääräisesti sekä hankintatapahtu-
mina kaikista hankinnoista. 
12  Pohjoismaisen ja EU:n ympäristömerkin saamisen kriteerit otetaan huomioon kaikissa hankinnoissa 
niissä tuoteryhmissä, joille merkin vaatimukset on laadittu. Palveluiden suunnittelussa ja tarjouspyyn-
nöissä otetaan huomioon Pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin kriteerit (mm. majoitus-, siivous- ja 
painopalvelut). Näiden ympäristömerkkien kriteerejä käytetään sekä teknisinä eritelminä että vertailupe-
rusteina, tuotteiden tarjonnasta riippuen.

6 
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SÄHKÖN HANKINTA

TAVOITE
• Hankintayksikön ostamasta sähköstä vähintään 31,5 % vuonna 2010 ja vähintään 

60 % vuonna 2015 on uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä, jonka alku-
perästä esitetään kolmannen osapuolen todistus. 

SUOSITUKSET
• Nimetään erityisiä kohteita kuten ‘ekopäiväkodit’ tms., joille hankitaan vuodesta 

2010 alkaen 100 prosenttisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä. 

PALVELUSOPIMUKSET

TAVOITE
• Hankittavassa palvelussa tavoitteena on kysyntään vastaava kokonaisratkaisu, 

joka on toteutettu taloudellisesti ja joka vähentää materiaalista kuluttamista sekä 
haitallisia ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. 

SUOSITUKSET
• Palveluissa otetaan huomioon elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Palve-

luiden suunnittelussa ja tarjouspyynnöissä kriteereiden vaatimustaso asetetaan 
siten, että otetaan huomioon Pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin palveluille 
kehittämät kriteerit (mm. majoitus-, siivous- ja painopalvelut).

• Palveluiden tarjoajilta edellytetään selvityksiä palvelun suorittamisessa toteu-
tettavista ympäristötoimenpiteistä niissä tapauksissa, joissa sillä on olennaista 
merkitystä palvelun toteuttamisen kannalta. Toimittajat voivat osoittaa täyttävänsä 
asetetut edellytykset ottamalla käyttöön hankinnan kohteeseen liittyvän ympäris-
tö- tai laatujärjestelmän.  

RAKENTAMINEN

TAVOITE
• Julkishallinnon toimitilojen uudisrakentamisessa ja vuokrattavissa kiinteistöissä 

tavoitteena on energiatehokkuusluokka A ja olemassa olevien rakennusten perus-
korjauksissa vähintään energiatehokkuusluokka D. 

• Vuoden 2015 jälkeen julkisella rahoituksella rakennettavissa, korjattavissa (mah-
dollisuuksien mukaan) ja vuokrattavissa rakennuksissa tavoitteena on passiivita-
lo.13 

• Julkishallinnon toimitilojen uudisrakentamisessa ja vuokrattavissa kiinteistöissä 
tavoitetasoksi asetetaan Promise luokka (B tai C) ja olemassa olevien rakennusten 
peruskorjauksissa tavoitetasoksi asetetaan Promise luokka (C tai D) tai näitä vas-
taavien kriteereiden täyttäminen14. 

13 Lämmitys ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu vuotuinen tarve on 20–30 kWh/m2 rakennuksen sijain-
nista riippuen ja energia hankitaan uusiutuvista energialähteistä. 
14  Luokituksen tulee perustua kriteereille, joita asetetaan mm. rakennusten energiatehokkuudelle sekä 
materiaalien ympäristöystävällisyydelle.
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SUOSITUKSET
• Uudisrakentamisen tarvetta vähennetään lisäämällä olemassa olevan rakennus-

kannan käyttöastetta ja ottamalla todellinen vuorokautinen tilojen käyttöaste ra-
kennusten mitoitusperusteeksi.

• Julkisten rakennusten energiatehokkuusluokka tuodaan esiin kunkin rakennuksen 
sisääntuloaulassa. 

LIIKKUMINEN

TAVOITE
• Liikkumistarvetta vähennetään ja kuljetusten logistiikkaa parantamalla vähenne-

tään kuljetuksia.
• Tavanomaiseen käyttöön tarkoitettujen henkilöautojen (4–5 hengen henkilöautot) 

hiilidioksidipäästöjä kiristetään koko ajan. Vuonna 2010 kaikista uusista hankitta-
vista tai vuokrattavista tavanomaiseen henkilöautokäyttöön tulevista henkilöau-
toista:
• vähintään 50 %:lla hiilidioksidipäästöt ovat alle 130 g/km ja lisäksi
• vähintään 25 %:lla hiilidioksidipäästöt ovat alle 120 g/km. 

SUOSITUKSET
• Kuljetuspalvelun tarjoajalle suositellaan sitoutumista energiatehokkuuteen ja sen 

todentamista esimerkiksi liittymällä tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehok-
kuussopimukseen tai valmisteilla olevan joukkoliikenteen energiatehokkuussopi-
mukseen. Kuljetuspalvelut toteutetaan mahdollisimman ympäristöystävällisellä 
kalustolla, joka täyttää viimeisimmän voimassa olevan EURO-normin tai vähintään 
EURO III normin. Lisäksi suositellaan, että kuljettajat ovat saaneet taloudellisen ja 
ennakoivan ajotavan koulutusta 

• Hiilidioksidipäästöjen lisäksi harkitaan myös muiden pakokaasupäästöjen huo-
mioon ottamista hankinnoissa.

• Virkamatkojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään mm. kannustamalla joukkolii-
kenteen käyttöön ja hyödyntämällä video- ym. neuvottelutekniikkaa. 

ENERGIAA KÄYTTÄVÄT LAITTEET

TAVOITE
• Energiaa käyttäviä laitteita hankittaessa ja vuokrattaessa teknisinä eritelminä ja 

vertailuperusteina käytetään energia- ja ympäristömerkkien vaatimustasoa vastaa-
via kriteerejä (esimerkiksi Energy Star, EU-kukka, Joutsenmerkki tai TCO) niissä 
tuoteryhmissä, joille kriteerit on määritelty. 

SUOSITUKSET
• Energiatehokkuusvaatimuksissa otetaan aina huomioon käytön aikaisen kulu-

tuksen lisäksi enimmäiskulutus valmiustilassa. Laitteilta edellytetään riittävän 
käyttöiän varmistamiseksi mm. takuuta, päivitettävyyttä, korjattavuutta, huollet-
tavuutta sekä huollon ja varaosien saantia. Lisäksi vaaditaan, että tarpeetonta ener-
giankulutusta estävät asetukset on tehty laitteisiin ennen niiden käyttöönottoa.

• Siirrytään energiatehokkaaseen valaistukseen mukaan lukien siirtyminen energia-
tehokkuusluokan A lamppujen käyttöön. 
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• Kannustetaan julkisen sektorin toimijoita ottamaan käyttöön sähkönkäytön mit-
taus- ja ohjausjärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista seurata laitteiden sähkön-
kulutusta ja optimoida niiden asetuksia.

RUOKAILU

TAVOITE
• Julkisin varoin tuotettujen ruokapalvelujen elintarvikkeista on kestäviä tarjoomuk-

sia vähintään 5 % (ateria kerran kuussa) vuoteen 2010 mennessä ja vähintään 15 % 
(ateria kerran viikossa) vuoteen 2015 mennessä. 

SUOSITUKSET
• Julkisen sektorin ruokapalveluissa sitoudutaan ottamaan huomioon koko elinkaa-

ri raaka-aineiden tuotantotavoista, jalostuksesta, säilytystavoista ja kuljetuksista 
biojätteisiin. Energian ja veden kulutus optimoidaan ja biojätteiden määrä sekä 
elintarvikkeiden ilmastovaikutus minimoidaan.

6.3 
Lisätään johdon ja päätöksentekijöiden sitoutumista

6.3.1  
Sisällytetään ympäristönäkökulma valtion hankintastrategiaan  

Valtion hankintastrategiassa kehittämiskohteeksi otetaan ympäristönäkökohtien si-
sällyttäminen hankintoihin sekä kestävien hankintojen hankintaosaamisen paran-
taminen. Hankintastrategiassa asetetaan tavoitteita ja periaatteita, joilla pyritään 
vähentämään hankittavien tuotteiden ja palveluiden haitallisia ympäristövaikutuksia 
ja edistämään ympäristöä säästävien tuotteiden valintoja. Valtion hankintastrategiaa 
päivitetään tämän toimintaohjelman periaatteiden mukaisesti. 

Vastuutahot:	VM, Valtion hankintatoimen strateginen ohjausryhmä 
Aikataulu: Toteutetaan valtion hankintastrategian päivittämisen yhteydessä  
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä 
Tavoitellut	 vaikutukset:	 Ympäristönäkökulman huomioon ottamisesta tulee osa 
normaalia hankintaprosessia ja valtion hankinnoissa edistetään lisääntyvässä määrin 
ympäristökriteereiden käyttöä. Valtion keskushallinto ostaa ympäristöystävällisiä 
tuotteita ja palveluita.
Muut	vaikutukset: Valtion hankintojen kustannukset saattavat joissakin tuotteissa 
tai tuoteryhmissä hieman kasvaa, elinkaarikustannukset laskevat ja kompensoivat 
mahdollisesti korkeamman hankintahinnan.

6.3.2  
Päivitetään hankintaohjeet ja strategiat 

Valtion keskushallinnon organisaatiot päivittävät hankintastrategiansa tai -ohjeensa 
vuoteen 2010 mennessä ympäristönäkökulma huomioon ottaen. Kuntaliiton kunnille 
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antamat hankintaohjeet päivitetään tämän toimintaohjelman periaatteiden mukaises-
ti. Kestävän kehityksen hankintastrategian tai ohjeiden laatimista suositellaan myös 
kunnille. Hankintaohjeissa/-strategiassa asetetaan tavoitteita ja periaatteita, joilla 
pyritään vähentämään hankittavien tuotteiden ja palveluiden haitallisia ympäristö-
vaikutuksia ja edistämään ympäristöä säästävien tuotteiden valintaa.

Vastuutahot: Valtion keskushallinto, Kuntaliitto, kunnat
Aikataulu:	Toteutetaan hankintastrategioiden ja -ohjeiden päivityksen yhteydessä 
vuoteen 2010 mennessä. Kuntaliiton kunnille antamat hankintaohjeet päivitetään 
tämän toimintaohjelman periaatteiden mukaisesti 
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä 
Tavoitellut	vaikutukset: Ympäristönäkökulma otetaan järjestelmällisesti huomioon 
julkisten organisaatioiden hankinnoissa, ja ympäristönäkökulmasta tulee osa normaa-
lia hankintaprosessia ministeriöissä ja niiden alaisissa organisaatioissa. Tämä lisää 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Ministeriöt ja kunnat 
ostavat ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita.
Muut	vaikutukset: Päivityksistä aiheutuu pieniä kustannuksia, mutta keskitetty oh-
jeistus vähentää tiedon hankinnan kustannuksia. Hankintojen kustannukset saattavat 
joissakin tuotteissa tai tuoteryhmissä hieman kasvaa, elinkaarikustannukset laskevat 
ja kompensoivat mahdollisesti korkeamman hankintahinnan

6.3.3 
Otetaan käyttöön ympäristöjärjestelmät tai -ohjelmat

Sovelletaan ministeriöissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa energia- ja materiaa-
litehokkuutta edistäviä ympäristöjärjestelmiä tai -ohjelmia vuoteen 2015 mennessä. 
Samaa suositellaan kuntien organisaatioille. Ympäristöjärjestelmän perusajatuksena 
on toiminnan jatkuva parantaminen mitattavissa olevien ympäristötavoitteiden ja 
järjestelmällisen toiminnan kehittämisen ja seurannan avulla. Ympäristöjärjestel-
män avulla organisaatio voi tunnistaa ne hankinnat, joissa ympäristövaikutusten 
huomiointi on erityisen tärkeää, parantaa riskien hallintaa sekä vähentää kielteisiä 
ympäristövaikutuksia hankinnoissa. 

Vastuutahot: Ministeriöt ja niiden alaiset laitokset, muut valtion laitokset
Aikataulu:	Toteutetaan vuoteen 2015 mennessä  
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä, tarpeen mukaan ostetaan ulkopuolista asiantun-
temusta 
Tavoitellut	vaikutukset:	Organisaatioissa tunnistetaan oman toiminnan tärkeimmät 
ympäristönäkökohdat ja hankintojen merkitys. Kiinnitetään huomiota tärkeimpiin 
hankintoihin sekä hankintavaiheen ohella myös tavaroiden ja palveluiden käyttövai-
heeseen. Organisaatioiden toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät
Muut	vaikutukset:	 Alkuvaiheessa ympäristöjärjestelmän “rakentaminen” edellyttää 
resursointia, säästetään rahaa hankkimalla vähemmän tai kestävämpiä ratkaisuja, 
toiminta tehostuu ja erityisesti sertifioidut järjestelmät johtavat jatkuvaan paranta-
miseen.
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6.4 
Edellytetään suunnitelmallista 
energiankäytön vähentämistä  

6.4.1  
Vähennetään valtionhallinnon omaa energiankäyttöä 

Osana energiapalveludirektiivin toteuttamista valtion virastot ja laitokset laativat 
suunnitelman oman energiankäyttönsä vähentämisestä ja uusiutuvien energialäh-
teiden osuuden kasvattamisesta hankinnoissa (mukaan lukien sähkön hankinnassa), 
rakennuksissa sekä liikkumisessa. Energiapalveludirektiivin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästötavoite on 9 % jaksolla 2008–2016. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi 
organisaatiot asettavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja joista raportoidaan. 
Ministeriöt vaikuttavat tulosohjauksella hallinnonalansa toiminnan energiatehok-
kuuteen. 

Vastuutahot: TEM
Aikataulu: Ehdotukset tarvittavista säädöksistä annetaan vuoden 2008 aikana 
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset: Valtion virastot ja laitokset säästävät energiaa ja kasvihuo-
nekaasupäästöt vähenevät.
Muut	vaikutukset: Taloudellisia säästöjä. Riskinä on, että lisätään muita ympäris-
töongelmia (esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden väheneminen), jos otetaan 
huomioon vain esim. ilmastonmuutosvaikutukset.  

6.4.2 
Markkinoidaan energiatehokkuussopimuksiin liittymistä 

Markkinoidaan kunnille liittymistä energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjel-
maan. Sopimuksen/ohjelman keskeisenä tavoitteena on sisällyttää energiansäästön ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi kunnan käytössä olevia tai 
käyttöön sovellettavia johtamisjärjestelmiä. Energiatehokkuussopimuksissa ja –oh-
jelmissa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on rakennusten energiankäytön selvittä-
minen energiakatselmuksilla. Katselmuksessa havaittuja energiansäästöinvestointeja 
ja muita toimenpiteitä toteutetaan pitkäjänteisesti.

Vastuutahot:	TEM, YM, LVM
Aikataulu:	Vuosien 2008–2009 aikana 
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset:	Kunnat säästävät energiaa, kuntien kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät.
Muut	vaikutukset:	Taloudellisia säästöjä. Riskinä on, että lisätään muita ympäris-
töongelmia (esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden väheneminen), jos otetaan 
huomioon vain esim. ilmastonmuutosvaikutukset.  Kunnissa on huomattavaa sääs-
töpotentiaalia ja lisäksi esimerkkivaikutus on huomattava. 
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6.4.3 
Uudistetaan KTM:n (TEM:n) suositukset julkisten 
hankintojen energiatehokkuudesta 

Lisätään julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskevien suositusten tunnettuut-
ta parantamalla tiedotusta sekä sisällytetään ohjeisiin: 
• uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankinta;
• palveluiden tarjoajilta edellytettävä ympäristö- tai laatujärjestelmästä niissä tapa-

uksissa, joissa sillä on olennaista merkitystä  palvelun toteuttamisen kannalta 
• energiatodistuksen hankkiminen kaikkiin julkisiin rakennuksiin;
• Promise-työkalun tai vastaavan käyttö sekä haasteellisten tavoitteiden asettaminen 

uudis- ja korjausrakentamiskohteiden suunnittelulle;
• autojen ja muiden kulkuneuvojen hankinta sekä liikkumistapojen valinta;
• energiankäytön tehokkuuden kannalta merkittävien laitteiden, järjestelmien ja 

rakennusosien hankinta;
• energiatehokas valaistus mukaan lukien siirtyminen energiatehokkuusluokan A 

lamppujen käyttöön;
• vaatimukset IT- ja muiden toimistolaitteiden energiatehokkuudesta sekä enim-

mäiskulutuksesta valmiustilassa, päivitettävyydestä, korjattavuudesta, huolletta-
vuudesta ja huollosta;

• ammattikeittiölaitteiden energiatehokkuus;
• kylmäkalusteiden energiatehokkuus;
• energiaa kuluttavien laitteiden käytön ohjeistus ja neuvonta sekä koulutus niiden 

käyttöön,

Vastuutahot:	TEM
Aikataulu:	2008 alkaen
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset:	Laitteiden ja palveluiden energiankulutus ja kasvihuone-
kaasupäästöt vähenevät, toiminnassa säästetään energiaa.
Muut	vaikutukset: Julkiset organisaatiot säästävät energiakuluissa, hankintojen kus-
tannukset saattavat joissakin tuotteissa tai tuoteryhmissä hieman kasvaa. Riskinä on, 
että lisätään muita ympäristöongelmia (esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen), jos otetaan huomioon vain esimerkiksi ilmastonmuutosvaikutukset.  
Vaatimus elinkaarikustannusten huomioon ottamisesta pienentää käytönaikaisia 
kokonaiskustannuksia.

6.5 
Vakiinnutetaan ympäristönäkökulma 
merkittävimpiin hankintoihin

6.5.1 
Kehitetään internetpohjainen tietopankki

Kehitetään käyttäjille ainakin alkuvaiheessa maksuton internet-pohjainen tietopank-
ki, joka tarjoaa tietoa hankintaprosessin mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä han-
kintojen ympäristönäkökohdista. 
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Tietopankkiin koottaisiin tuotteiden ja palveluiden ympäristökriteerit (mm. IT-
laitteet, puhdistustuotteet, ajoneuvot, toimisto- ja painotuotteet, elintarvikkeet, 
huonekalut), jotka laaditaan yhteistyössä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa 
mm. selvittämällä markkinatilanne. Olemassa olevat ympäristökriteerit pyrittäisiin 
linkittämään tietopankkiin. Lisäksi tietopankki tarjoaisi mahdollisuuksien mukaan 
hankkijoille tarjouspyyntömalleja erityisesti uudis- ja korjausrakentamiselle, puh-
distuspalveluille sekä sosiaali- ja terveyshuoltoa, liikennettä ja jätehuoltoa koskeville 
palvelusopimuksille. Tavoitteena on myös sisällyttää tietopankkiin elinkaarikustan-
nusten laskentamalli ja työkalu. 

Tietopankin kehittämisen vastuu tulee antaa sellaiselle organisaatiolle, jolla on 
kokonaisvaltainen näkemys ja asiantuntemus ympäristötiedon kokoamisesta ja joka 
täydentää hankintoja ohjaavien organisaatioiden verkostoa. Tietopankista tulee luoda 
hankkijalle helppokäyttöinen ja läpinäkyvä työkalu, jota päivitetään säännöllisesti.

Tietopankin kehittäjä ylläpitäisi myös julkisten hankintojen parissa työskentelevien 
organisaatioiden ja asiantuntijoiden epävirallista verkostoa. Verkoston välityksellä 
hankkijat ja tarjoajat saavat tietoa kestävien hankintojen parhaista käytännöistä, ajan-
kohtaisista tapahtumista sekä meneillään olevista hankkeista. 

Tietopankin olemassa olevien kriteereiden ylläpidon vuosikustannukset ovat noin 
50 000 € vuodessa. Ehdotetun mallin mukaisen tietopankin kehittäminen ja ylläpito 
sekä yhteistyön kehittäminen maksaisi noin 150 000–200 000 € vuositasolla. 

Vastuutahot: YM, TEM, Kuntaliitto
Aikataulu:		2008–2009
Tarvittavat	resurssit: 150 000–200 000 € vuositasolla. 
Tavoitellut	vaikutukset:	Hankintayksiköt saavat helposti ja kustannustehokkaasti 
tavaroiden ja palveluiden ja urakoiden tärkeimmät ympäristö- ja laatukriteerit sekä 
mallin elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, ja pystyvät ottamaan ympäris-
tönäkökohdat ja elinkaarikustannukset huomioon ja käyttämään ympäristö- ja laa-
tukriteereitä hankintalain mukaisesti ja ympäristötavoitteiden kannalta tehokkaasti. 
Ympäristönäkökulman yleisyys ja ympäristökriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa 
lisääntyvät. 
Muut	vaikutukset: Ympäristöä säästävien ja muutenkin kestävämpien ja kokonais-
taloudellisesti edullisten tuotteiden markkinat kasvavat. Tiedonhankinnan helpot-
tuminen tehostaa hankintatoimen ajankäyttöä. 

6.5.2 
Kehitetään palvelujen ympäristövaikutusten arviointia  
ja indikaattoreita 

Kehitetään palvelujen elinkaariarviointiin perustuvia ympäristövaikutusten arvi-
oinnin menetelmiä sekä ekologisen kestävyyden indikaattoreita. Tavoitteena on 
ensisijaisesti edistää määrällisesti merkityksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ekotehokkuutta sekä luoda hyvinvointipalvelujen hankinnalle kestävyyden kriteerit 
ja pelisäännöt.

Vastuutahot:	SYKE, muut tutkimuslaitokset 
Aikataulu:	 2008–2010
Tarvittavat	resurssit:	 Osana sektorihallinnon tutkimushankkeita.
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Tavoitellut	vaikutukset:	Saatava tieto auttaa kestävyyskriteereiden asettamista so-
siaali- ja terveyspalveluille. Periaatteessa ja pitkällä aikavälillä tärkeää, koska palve-
lujen hankinta yksittäisten tavaroiden sijaan kasvaa. Usein ei kuitenkaan yhtä suora 
vaikutusmekanismi kuin tavarahankinnoissa, koska useita väliportaita (palvelujen 
tuottajat).
Muut	vaikutukset: Taloudellisia säästöjä, parantaa tietoisuutta palvelujen ympäris-
tövaikutuksista.

6.5.3 
Edistetään julkisten rakennusten ja kiinteistöjen 
ympäristöluokitus-työkalujen käyttöä 

Suositellaan uudis- ja korjausrakentamiskohteiden suunnittelussa Promise-työkalun 
tai vastaavan käyttöä sekä haasteellisten tavoitteiden asettamista. Promise -ympä-
ristöluokituksen perusideana on ohjata ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin 
uudisrakennus- ja laajemmissa peruskorjaushankkeissa sekä kiinteistön hoidossa. 
Luokituksen avulla rakennusten ostajat tai tilojen vuokralaiset pystyvät arvioimaan 
rakennuksen “ympäristöystävällisyyttä” samantyyppisesti kuin kodinkoneiden ener-
giansäästöominaisuuksia.

Vastuutahot:	YM
Aikataulu:  2008–2010
Tarvittavat	resurssit:	Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset: Julkiset rakennukset kuluttavat vähän energiaa ja ovat laa-
dultaan ja ympäristöominaisuuksiltaan “ykkösluokkaa”. Tuottaa edellytyksiä raken-
nusten energiatehokkaalle ja ympäristöystävälliselle suunnittelulle ja käytölle.
Muut	vaikutukset:	Edellyttää osaavan suunnittelu- valvontahenkilöstön rekrytointia, 
saattaa nostaa kustannuksia lyhyellä tähtäyksellä, mutta laskea elinkaaren aikaisia 
kustannuksia. Rakennusten omistajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien tieto energia- ja 
ympäristövaikutuksista lisääntyy.

6.5.4 
Laaditaan ohjeistus kestävien elintarvikehankintojen  
periaatteista 

Laaditaan julkisille hankkijoille ohjeet kestävästi tuotettujen elintarvikehankintojen 
periaatteista. Ohjeistukseen sisällytetään suositukset siitä, miten ruokapalveluissa 
voidaan ottaa huomioon koko elinkaari raaka-aineiden tuotantotavoista, jalostuk-
sesta, säilytystavoista ja kuljetuksista jätteisiin. Tavoitteena on edistää energian ja 
veden kulutuksen optimointia sekä vähentää biojätteiden määrää ja elintarvikkeiden 
ilmastovaikutusta.

Vastuutahot:	MMM,YM
Aikataulu:  2008–2010
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset: Ruokapalveluhenkilöstö julkisella sektorilla tarjoaa kestä-
viä tarjoomuksia, edistää energian ja veden kulutuksen optimointia sekä vähentää 
biojätteiden määrää ja elintarvikkeiden ilmastovaikutusta. 
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Muut	vaikutukset:	 Pk-yritysten  ja luomutuottajien tunnettuus ja tarjontamahdol-
lisuudet kasvavat. Elintarvikkeiden hinta nousee lyhyellä tähtäimellä joissakin tuo-
teryhmissä.

6.5.5  
Vakiinnutetaan julkisten keittiöiden ruokapalvelujen neuvontapalvelu 

Vakiinnutetaan julkisten keittiöiden ammattilaisille suunnattu kestävien hankintojen 
ja ruokapalvelujen neuvontapalvelu. EkoCentria on kokeillut koulutusohjelmaa, 
jossa viisi maakunnallista neuvojaa on henkilökohtaisesti opastanut ammattikeit-
tiöiden hankinnoista vastaavia sekä hallinto- ja poliittisen tason päättäjiä kestävien 
elintarvikkeiden hankintaprosessiin. Hankkeen neuvojat opastavat mm. keittiöiden 
hankinnoista vastaavia hankintalainsäädäntöön sekä tarjouskilpailujen rakentami-
seen hankintalain mukaisesti. 

Vastuutahot: MMM
Aikataulu:	 2009–2010
Tarvittavat	resurssit: 200 000 € vuositasolla
Tavoitellut vaikutukset: Ruokapalveluhenkilöstö hallitsee ympäristöasiat, vähentää 
ruokapalveluiden ympäristökuormitusta sekä hankkii kestäviä elintarvikkeita
Muut	vaikutukset:	 Pk-yritysten  ja luomutuottajien tunnettuus ja tarjontamahdol-
lisuudet kasvavat 

6.5.6 
Kehitetään ympäristöpassi

Kehitetään ja pilotoidaan ympäristöpassi- toimintamalli, jonka avulla julkisen sekto-
rin elintarvikehankinnoista vastaavat, ruokapalveluhenkilöstö sekä alan kouluttajat 
ja kehittäjät pystyvät osoittamaan hallitsevansa ympäristövastuulliseen ruokapalve-
luun liittyvät säädökset ja käytännöt. Ympäristöpassi kannustaa ruoka-alan toimijoita 
arvioimaan oman työyksikön sekä henkilökohtaisia käytäntöjä ympäristövastuul-
lisessa toiminnassa. Saatujen kokemusten perusteella harkitaan ympäristöpassin 
laajentamista muille toimialoille.  

Vastuutahot: MMM, OPH, YM
Aikataulu:	 2008–2010
Tarvittavat	resurssit: 70 000 € vuositasolla
Tavoitellut	vaikutukset:	Ruokapalveluhenkilöstö hallitsee ympäristöasiat, vähentää 
ruokapalveluiden ympäristökuormitusta sekä hankkii kestäviä elintarvikkeita
Muut	vaikutukset: Signaalivaikutus. Ympäristöasioiden huomionarvo kasvaa myös 
ruokapalvelujen asiakaskunnan keskuudessa.

6.5.7 
Sisällytetään viestintäkampanjoihin kestävät  
julkiset hankinnat keittiöissä 

Nostetaan keskusteluun elintarvikkeiden merkitys ympäristön ja terveyden kannalta 
sekä edistetään kasvisruoan tarjontaa julkisissa keittiöissä. Kannustetaan keittiöitä 
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liittymään esimerkiksi Portaat luomuun-valmennusohjelmaan tai hakemaan Jout-
senmerkkiä. Lisäksi kuntia kannustetaan hakemaan vastuullisille toimijoille myön-
nettäviä tunnustuksia. 

Vastuutahot:	MMM, YM, STM
Aikataulu: 2008–2010
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset:	Ruokapalveluhenkilöstö hankkii kestäviä elintarvikkeita.
Muut	vaikutukset:	Pk-yritysten tuottajien ja luomutuottajien tunnettuus ja tarjon-
tamahdollisuudet kasvavat. Elintarvikkeiden hinta nousee lyhyellä tähtäimellä jois-
sakin tuoteryhmissä.

6.6 
Edistetään innovaatioilla kestäviä hankintoja

6.6.1 
Perustetaan julkisen sektorin ympäristöteknologiahankintojen  
help desk 

Perustetaan help desk, joka tarjoaa käytännön apua, neuvontaa ja konsultointia sekä 
koordinoi teknologian hankintaohjelmia ja ympäristöteknologiahankintoja. Tavoit-
teena on kehittää yhdessä hankkijoiden ja tarjoajien kanssa uusia innovatiivisia toi-
mintamalleja sekä energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja energiahuollon, joukko-
liikenteen, rakentamisen, vesihuollon ja jätehuollon investoinneissa. Helpdesk tekee 
yhteistyötä ympäristöteknologian verkostojen sekä julkisten hankintojen neuvonnas-
ta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Helpdesk-palvelun toimintakausi kestää kaksi 
vuotta. Palvelun vaikutuksista ja tarpeesta tehdään uudelleenarviointi ennen kahden 
vuoden toimintakauden päättymistä.

Vastuutahot:	TEM, YM, SITRA
Aikataulu:  2008–2010
Tarvittavat	resurssit: 480 000€
Tavoitellut	vaikutukset: Löydetään uusia innovatiivisia ratkaisuja kertaluokaltaan 
suuriin hankintoihin, tieto uusista malleista ja ratkaisuista leviää.
Muut	 vaikutukset: Julkisen sektorin määrätietoinen ja pitkäjänteinen ympäristö-
teknologioiden kysyntä synnyttää tarjontasektorille luottamuksen ympäristöinno-
voinnin kannattavuuteen ja lisää sitä. Ympäristönäkökohdat huomioivien tuotteiden 
markkinat kasvavat. Uusien tuotteiden kehittäminen ja menestyminen markkinoilla 
on tärkeää yrityksille ja koko kansantaloudelle. Rohkaisee käyttämään hankintalain-
säädännön menetelmiä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Innovaatioiden kehitte-
lyssä on aina epäonnistumisen ja lisätyön riski. Help desk voidaan kokea konsulttien 
kilpailijaksi.
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6.6.2 
Otetaan käyttöön innovatiivisten hankintojen  
rahoitustyökalu 

Kysyntälähtöisten innovaatioiden edistämiseksi kehitetään rahoitusmalli, jossa han-
kintaorganisaation kynnystä lähteä valmistelemaan kertaluokaltaan suurta, innovatii-
vista ympäristöteknologiahankintaa madalletaan. Rahoitusta on syytä suunnata sekä 
innovaation kehittäjille että julkisille hankkijoille riskin madaltamiseksi kokeilu- ja 
testausvaiheessa. Rahoituksen myöntämisen ehtoja valmisteltaessa on myös syytä 
painottaa tarvetta selvittää ja testata tuotteen ominaisuuksia, jotta ympäristöhyödyt 
voidaan osoittaa. 

Vastuutahot:	TEKES
Aikataulu: alkaen 2009
Tarvittavat	resurssit:	Selviää valmistelussa
Tavoitellut	vaikutukset: Madaltaa yritysten riskiä kehittää innovatiivisia ratkaisuja, 
madaltaa hankkijan riskiä hankkia innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja
Muut	vaikutukset:	Ympäristönäkökohdat huomioivien tuotteiden markkinat kas-
vavat.

6.6.3 
Edistetään ESCO- ja MASCO- tai vastaavien  
palvelumallien käyttöönottoa

Edistetään investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä kuten ESCO- ja MAS-
CO-palveluja tai vastaavia palveluja. Näissä malleissa asiantuntijayritys (ESCO- tai 
MASCO-yritys) toteuttaa energia- ja materiaalitehokkaiden järjestelmien ja laitteiden 
hankinnan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kokonaan tai osittain vähen-
tyneestä energian ja materiaalien käytöstä aiheutuvilla säästöillä saatavalla rahoi-
tuksella. Tässä mallissa asiakkaan esim. julkisen organisaation ei tarvitse välttämättä 
osallistua investointivaiheen rahoitukseen. 

Vastuutahot: TEM
Aikataulu:	2008–2010
Tarvittavat	resurssit:	Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset: Tarjolla on konsultointia energiaa tai materiaaleja säästävistä 
ratkaisuista, ja syntyy taloudellisia kannustimia tehdä niitä. 
Muut	vaikutukset: Julkiset organisaatiot säästävät energia-, jäte- ja materiaalikus-
tannuksissa. Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien tuotteiden ja palveluiden 
markkinat kasvavat.



37Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

6.7 
Motivoidaan taloudellisilla ohjauskeinoilla 
kestäviä hankintoja

6.7.1 
Selvitetään keinoja kompensoida kansainvälisistä 
virkamatkoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 

Valtionhallinnon työntekijöiden virkamatkasuunnitelmia laadittaessa otetaan huomi-
oon matkustamisen hiilidioksidipäästöt ja muut ympäristövaikutukset. Ympäristö-
vaikutuksia pyritään pienentämään laskemalla matkojen CO2-päästöt ja asettamalla 
tavoite vähentää päästöjä mm. vähentämällä matkustamista sekä ottamalla käyttöön 
video- ym. neuvottelutekniikkaa. 

Lisäksi laaaditaan selvitys mahdollisuudesta hyödyntää Ison-Britannian ja Norjan 
kompensaatiomallien kaltaisia ratkaisuja lentomatkoista aiheutuvien kasvihuonekaa-
supäästöjen kompensoimiseksi kestävällä ja Kioton ilmastosopimuksen mukaisten 
puhtaan kehityksen mekanismien kriteerien hyväksymällä tavalla.

Vastuutahot:	VM, YM
Aikataulu:	2008
Tarvittavat	resurssit:	Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset:	Pienennetään virkamatkojen ympäristövaikutuksia.
Muut	vaikutukset: Kansainväliset virkamatkat vähenevät. Rahoitetaanko kompen-
saatiorahoilla kestämättömiä hankkeita? Menetetäänkö vaikutusmahdollisuuksia? 
Nostaako välttämättömien virkamatkojen hintaa

6.7.2 
Valmistellaan kestävän rakentamisen kriteerit valtion avustuksiin 

Valmistellaan valtion myöntämiin avustuksiin kriteerit, jotka edellyttävät tuetulta 
rakentamiselta ekologisia, turvallisia ja terveellisiä ratkaisuja. Tavoitteena on, että 
julkisen rakentamisen ja julkista tukea saavan rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon 
tulee olla esimerkillistä. Hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan ko-
konaistaloudellista edullisuutta, jossa erityisesti suunnittelun ja toteutuksen laatu- ja 
ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. Tämä ehdotetaan kirjattavaksi myös tukien 
tavoitteisiin, kriteereihin ja ehtoihin.

Vastuutahot:	YM, OPM, MMM
Aikataulu:	 2008–2010
Tarvittavat	resurssit: Virkatyönä
Tavoitellut	vaikutukset: Julkisesti tuetut rakennukset ovat laadukkaita sekä energia- 
ja materiaalitehokkaita.
Muut	vaikutukset: Rakennuskustannukset saattavat nousta alkuvaiheessa, mutta 
käyttökustannukset pienenevät. Elinkaaren aikaiset säästöt kompensoivat investoin-
tikustannukset. Kestävän rakentamisen edellyttämä elinkaarinäkökulman huomioon 
ottaminen johtaa kokonaiskustannusten alenemiseen.  
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7 Toimintaohjelman seuranta  
 ja indikaattorit

Työryhmä ehdottaa, että toimintaohjelmassa esitetyt tavoitteet otetaan huomioon eri 
ministeriöiden sekä niiden alaisten laitosten ja virastojen strategioissa ja hankintapo-
litiikassa. Kunnille suositellaan tavoitteiden huomioon ottamista.

Toimintaohjelmassa ehdotetuille toimenpiteille on nimetty vastuutahot, jotka 
vastaavat joko yksin tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa hankkeiden 
kehittämisestä ja toteuttamisesta. 

Työryhmä ehdottaa, että (toimintaohjelmaehdotuksessa esitettyjen tavoitteiden 
toteutumista), ympäristöystävällisten hankintojen määrää euroina sekä niiden osuut-
ta kaikista hankinnoista seurataan kahden vuoden välein. Ensimmäinen arviointi 
tehtäisiin vuonna 2009. 

Komissio on käynnistämässä tutkimushankkeen, jossa tavoitteena on löytää me-
netelmä, jolla voitaisiin arvioida yhteneväisellä tavalla eri EU-maissa ympäristöys-
tävällisten hankintojen määrää sekä ympäristöystävällisten hankintojen osuutta kai-
kista hankinnoista. Toistaiseksi EU-tasolla ei ole yhtenäistä indikaattoria tai mittaria 
vihreiden tai kestävien hankintojen määrän arvioimiseksi, vaikka EU komissio on 
selvittänyt hankintojen vihreyttä jo useaan kertaan kyselyillä ja viimeksi myös tar-
jouspyyntöjen vihreyteen perustuvalla menetelmällä. Muutamissa maissa on tehty 
otantatutkimuksia hankinnoista esim. tarjouspyyntöjen perusteella.

EU-komission käyttämän tarjouspyyntöjen vihreyttä arvioivan menetelmän ke-
hittivät Efeko Oy ja Suomen ympäristökeskus Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rahoittamassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioitiin, missä määrin kynnysarvon 
ylittävien hankintojen tarjouspyyntöihin oli sisällytetty ympäristökriteerejä valit-
tuna kahden viikon ajanjaksona. Myöhemmässä vaiheessa arvioitiin, missä määrin 
tarjouspyynnöissä ilmoitetut ympäristökriteerit oli otettu huomioon varsinaisessa 
hankintapäätöksessä. Menetelmä on käyttökelpoinen sen arvioimiseen, mikä on ym-
päristöystävällisten hankintojen osuus kaikista hankinnoista. Jatkossa pitäisi myös 
arvioida ympäristöystävällisten hankintojen määrä euroissa.

Työryhmä ehdottaa, että toimintaohjelmaehdotusta päivitetään viiden vuoden 
päästä. Hankkeiden ja tavoitteiden toteutumista seurataan osana kestävän kulutuk-
sen ja tuotannon ohjelman toteutumista. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman 
toteutumista seuraa ministeriöiden edustajista koottu arviointiryhmä, joka kokoaa 
seurantaraportin sekä tekee ehdotuksia jatkotoimiksi. Kestävän kulutuksen ja tuo-
tannon ohjelmaa päivitetään seurantaraportin pohjalta vuonna 2010.
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8 Toimintaohjelman vaikutukset

Työryhmän jäsenet selvittivät toimintaohjelman vaikutuksia arvioimalla oman asi-
antuntemuksensa ja käytyjen keskustelujen perusteella tavoiteltujen ja muiden vai-
kutusten merkitystä kolmiportaisella asteikolla. Työryhmän jäsenet arvioivat tavoit-
teiden ja toimenpide-ehdotusten vaikutuksia sekä niiden merkitystä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Vaikutusarvioinnissa pyrittiin myös muiden kuin tavoiteltujen 
vaikutusten tunnistamiseen ja niiden merkityksen arviointiin toimenpiteen toteut-
tamisen kannalta. Vaikutusarviointi ei tuonut esiin suurta hajontaa vastauksissa tai 
intressiristiriitoja. 

Kestävien hankintojen toimintaohjelman tavoitteena on, että julkinen sektori tun-
tee hankintojen ympäristövaikutukset ja toimii esimerkkinä kestäville hankinnoille. 
Julkiset hankinnat pienentävät ilmastovaikutusta, jätemäärää ja ympäristön kemika-
lisoitumista sekä edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä 
innovaatioita. Toimintaohjelmassa on linjattu keskeisille tuote- ja palveluryhmille 
ympäristötavoitteita sekä ehdotettu toimenpiteitä, joilla näihin tavoitteisiin pääs-
tään. Ehdotuksilla on tavoiteltujen vaikutusten lisäksi taloudellisia vaikutuksia sekä 
yrityksille että kansantaloudelle. Yhteiskunnallisia vaikutuksia ovat mm. hallinnon 
esimerkkiroolin vahvistuminen sekä hankintaan liittyvän tarjouskilpailun ja proses-
sin “ammattimaistuminen”.

Johdon	ja	päätöksentekijöiden	sitoutumisen	edistämiseen liittyvät toimenpiteet 
nähtiin keskeisenä keinona integroida ympäristönäkökulma organisaation toimin-
taan ja hankintoihin. Ohjausvaikutuksen kannalta merkittävimmäksi toimenpiteeksi 
koettiin ympäristönäkökulman sisällyttäminen valtion hankintastrategiaan. Käy-
tännössä se johtaa siihen, että ympäristönäkökulman huomioon ottamisesta tulee 
osa normaalia hankintaprosessia. Tämä lisää ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palveluiden hankintaa. Lyhyellä tähtäimellä joidenkin tuotteiden hinnat saattavat 
nousta, mutta tietyissä tuoteryhmissä elinkaarisäästöt nousevat suuremmiksi. Or-
ganisaatioiden hankintastrategioita sekä ympäristöjärjestelmiä valtaosa työryhmästä 
piti merkittävinä keinoina kiinnittää huomiota hankintojen merkitykseen organisaa-
tion ympäristövaikutusten kannalta. Alkuvaiheessa hankintastrategian laatiminen 
tai ympäristöjärjestelmän soveltaminen edellyttää resursointia, mutta pitkällä tähtäi-
mellä säästetään todennäköisesti rahaa mm. hankkimalla vähemmän tai kestävämpiä 
ratkaisuja. Samalla tarjouskilpailuihin ja -pyyntöihin tuodaan ympäristön lisäksi 
muita laadukkuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen liittyviä kriteerejä ja periaatteita. 
Erilaisten strategisten valintojen ja järjestelmien käyttöönoton edellytyksenä on kui-
tenkin niiden aito hyödyntäminen, jotta ei synny vain kustannuksia ja henkilöstön 
turhautumista.

Suunnitelmalliseksi	energiankäytön	vähentämiseksi	tarvitaan konkreettista ja 
tavoitteellista suunnitelmaa energiankäytön vähentämiseksi omassa organisaatiossa. 
Suunnitelman toteuttaminen edellyttää tietoa ja vertaistukea esimerkiksi sopimus-
järjestelmien ja ohjeistuksen muodossa. Energiansäästötoimien toteuttaminen lisää 
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myös osaamisen tarvetta organisaatioissa ja todennäköisesti nostaa alkuvaiheessa 
kustannuksia investointitarpeen vuoksi. Toisaalta sekä kiinteistöihin että liikkumi-
seen liittyy erityisesti energian käytön vuoksi elinkaaren aikaisia kustannuksia, joita 
kestävillä valinnoilla voidaan vähentää. Vaikutustenarvioinnissa enemmistö näki, 
että pitkällä tähtäimellä taloudelliset säästöt kompensoivat mahdolliset investointi- ja 
hallinnointikulut. Jos valtionhallinnossa toteutuu energiapalveludirektiivin edellyt-
tämä ohjeellinen 9 %:n energiansäästötavoite jaksolla 2008–2016, energiansäästöksi 
arvioidaan  225–270 GWh vuonna 2016. Tämän hetkisellä energian hinnalla tämä on 
noin 11–13 miljoonaa euroa. Jos puolestaan kunnista 60–80 % liittyy energiatehok-
kuussopimuksiin ja säästötavoitteeksi asetetaan energiapalveludirektiivin edellyttä-
män 9 %:n tavoite, energiansäästöksi arvioidaan 400–600 GWh vuonna 2016. Tämän 
hetkisellä energian hinnalla tämä on noin 20–30 miljoonaa euroa.

Ympäristönäkökulman	integroimiseksi	merkittävimpiin	hankintoihin tarvitaan 
erityisesti internetpohjaista tietojärjestelmää, rakennusten ja kiinteistöjen ympäristö-
luokitustyökalun käyttöönottoa sekä kestävien elintarvikehankintojen ohjeistusta. 
Helppokäyttöiset tietojärjestelmät ja työkalut helpottavat hankintayksiköiden tie-
donsaantia tavaroiden, palveluiden ja urakoiden tärkeimmistä ympäristö- ja laatu-
tiedoista. Erityisen tärkeää on myös markkinoida ja tuoda hankkijoiden käyttöön in-
ternetpohjaisia elinkaarikustannuslaskentamenetelmiä. Näin hankinnoissa pystytään 
ottamaan paremmin ympäristönäkökohdat ja elinkaarikustannukset huomioon sekä 
käyttämään ympäristö- ja laatukriteereitä hankintalain mukaisesti ja ympäristöta-
voitteiden kannalta tehokkaasti. Hankintatoimen ajankäyttö tehostuu, kun tietoa on 
helpommin saatavilla. Ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden hinnannousu 
nähtiin todennäköisenä lieveilmiönä, jota käyttökustannusten halpeneminen tietyissä 
tuoteryhmissä kompensoi. 

Innovaatioiden	tukeminen	kestävillä	hankinnoilla synnyttää tarjontasektorille 
luottamuksen ympäristöinnovoinnin kannattavuuteen ja kannustaa kehittämään 
uusia ratkaisuja. Tämä edesauttaa ympäristönäkökohdat huomioivien markkinoiden 
kasvua, mikä on tärkeää koko kansantaloudelle. Innovaatioiden kehittelyssä on aina 
epäonnistumisen ja lisätyön riski, joten erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että hankkijat 
ja tarjoajat saavat taloudellista tukea madaltaa riskiä kehittää innovatiivisia ratkaisuja. 
Verkoston tukea ja kontakteja tarjoava help desk on uudenlainen toimintamuoto, jota 
pidetään merkittävänä keinona räätälöidä innovaatioita kertaluokaltaan suurissa 
investoinneissa.

Taloudellisilla	ohjauskeinoilla	pitäisi	motivoida erityisesti julkista tukea hakevia 
organisaatioita ja yrityksiä rakentamaan laadukkaita sekä materiaali- ja energiate-
hokkaita rakennuksia. Kestävän rakentamisen edellyttämä elinkaarinäkökulman 
huomioon ottaminen johtaa kokonaiskustannusten alenemiseen. Kansainvälisten 
virkamatkojen vähentäminen tuo kustannussäästöjä ja vähentää päästöjä, mutta 
haittavaikutuksena nähtiin uhka menettää vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi virka-
matkojen kompensoinnissa on riski, että kompensaatiorahoilla ei rahoiteta kestäviä 
hankkeita, jolloin menetetään uskottavuutta.

Työryhmässä tehty vaikutustenarviointi arvioi karkeasti sen näyttääkö tavoittei-
den toteuttamisen kannalta ehdotettujen toimenpiteiden tehokkuus ja muiden kuin 
tavoiteltujen vaikutusten suhde olevan kestävällä pohjalla. Joissakin tapauksissa 
vaikutuksista on ristiriitaista tietoa tai pelkkiä aavistuksia. Erityisen ongelmalliseksi 
työryhmässä nähtiin taloudellisten vaikutusten tarkempi arviointi käytettävissä ole-
vien ajallisten ja asiantuntemukseen liittyvien resurssien vähäisyyden vuoksi.
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Tarkempaa	taloudellisten	vaikutustenarviointia tarvittaisiin sen selvittämiseksi, 
missä määrin ympäristökriteereiden huomioon ottaminen hankinnoissa mahdol-
lisesti nostaa lyhyellä tähtäimellä tuotteiden hintoja, laskeeko lisääntynyt kysyntä 
hintoja ja missä määrin tietyissä tuoteryhmissä elinkaarikustannukset laskevat ja 
tuovat säästöjä organisaatiolle. Yritystaloudellisten vaikutustenarviointi antaisi tie-
toa siitä, missä määrin julkinen kysyntä kasvattaa ympäristöystävällisten tuotteiden 
markkinoita sekä edesauttaa uusien innovaatioiden kehittämistä. Lisäksi tarvittaisiin 
yksityiskohtaista vaikutustenarviointia potentiaalista eli missä määrin eri tuote- ja 
palveluryhmille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pienentää ilmastovaikutusta, 
jätemäärää sekä ympäristön kemikalisoitumista. Pohjoismaisessa ministerineuvos-
tossa valmistellaan parhaillaan tutkimushanketta julkisten hankintojen taloudellisten 
vaikutusten arvioimiseksi eri Pohjoismaissa.

Yksittäisiä selvityksiä tiettyjen valikoitujen tuotteiden vaikutuksista julkisten or-
ganisaatioiden talouteen on olemassa, mutta laajempi analyysi puuttuu. Saksalainen 
Öko-Institut sekä paikallishallintoa edustava ICLEI ovat selvittäneet  EU:n komission 
toimeksiannosta vuonna 2007 ympäristöystävällisten tuotteiden vaikutuksia julkisten 
organisaatioiden talouteen ja päätyneet siihen, että tietyissä tuotteissa laitteiden ja 
koneiden käytön aikaiset kustannukset ovat niin merkittävät kokonaiskustannusten 
kannalta, että hankintapäätösten tekeminen pelkästään hankintahinnan perusteella 
johtaa virheinvestointeihin.  

Kestävät hankinnat toimintaohjelman mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin on 
puolestaan kiinnitettävä huomiota toimeenpanossa joko varautumalla korjaaviin 
toimenpiteisiin tai hyväksymällä ne tavoiteltujen vaikutusten väistämättömänä ”kus-
tannuksena”. 



42  Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

LÄHTEET

Bouwer M, de Jong K, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nissinen A, Parikka K and Szuppinger P, 
2005. Green Public Procurement in Europe 2005 - Status overview, 107 p. Virage Milieu & Manage-
ment bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands, 107 p. http://ec.europa.eu/environ-
ment/gpp/media.htm#state < Final report 

Bouwer M, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nappa V, Nissinen A, Parikka K, Szuppinger P and 
Viganò C, 2006. Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recommendations.
Virage Milieu & Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands, 39 p.

 www.gpp-europe.net/ > Database > Final report stage 3 
Common Nordic Procurement Criteria, 2005. http://www.grip.no/Innkjop/Nedlastningsdokumen-

ter/2005-06-20_Nordic_Pilot_Study_Report_Common_Procurment_Criteria.pdf 
Creating an Innovative Europe. Report of the independent expert group on R&R and innovation 

appointed by the Commission and chaired by Esko Aho. January 2006. http://www.ec.europa.
eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf

DEFRA 2006. Procuring the future. Sustainable procurement national action plan: Recommendations 
from the sustainable procurement task force. Department for environment, food and rural affairs, 
London. 87 s.http://www.sustainable-development.gov.uk/government/task-forces/procurement/
index.htm 

EU:n komissio 2003. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Yhdennetty tuotepo-
litiikka. Elinkaariajattelu politiikan perustana. KOM(2003) 302. http://ec.europa.eu/environment/
ipp/ippcommunication.htm  (vierailtu 19.2.2007).

EU:n komissio 2004. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Kestävän kehityksen 
teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitel-
ma. KOM(2004)38.

European Commission 2006. Communication from the Commission to the Council, the European  
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.  
Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU. COM (2006)502.

EU:n komissio 2007. Komission tausta-asiakirja. Opas innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi julkisissa 
hankinnoissa. KOM (2007) Doc 5751/07. http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_docu-
ments/procurement_manuscript.pdf

European Commission 2008. Communication from the commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 20 20 by 
2020. Europe’s climate change opportunity. COM (2008) 13 final, COM(2008) 16 final, COM(2008) 17 
final, COM(2008) 18 final, COM(2008) 19 final.

EuroFutures Ab 2002. Miljöanpassning vid offentlig upphandling – En enkätstudie.www.naturvardsver-
ket.se/dokument/press/2002/februari/eurofut/rapeufut.pdf  

Heljo J ja Niippala E 2007. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa – Rakentaminen ja rakennukset 
(JUHA-RAK). JUHA-projektin osaraportti, luonnos 13.8.2007. Tampereen teknillinen yliopisto.

Honkasalo, A., Nissinen, A. 2006. Julkiset hankinnat edistämään ympäristöasiaa. Helsingin Sanomat 
19.9.2006: C 3. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=202439&lan=fi 

Häkkinen, T., Huovila, P., Tattari, K., Seppälä, J., Pylkkö, T. & Leivonen, J. 1999. Rakentamisen ja 
rakennusten ekotehokkuus. VTT Rakennustekniikka, Suomen Ympäristökeskus.  http://www.rts.
fi/ekotehokkuus.pdf   Vierailtu 10.8.2007

ICLEI. Environmental Relief Potential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of waste  
Streams through Green Public Procurement. Funded under the 5th Framework Programme, Key 
action “City of tomorrow and Cultural Heritage”, European Commission, Directorate General for 
Research. 2003.

Jatkola, V. 2004. Valtion konsernitason hankintastrategia. Esitelmä 30.3.2004. www.vm.fi/vm/fi/04_jul-
kaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/76473_fi.pdf (19.2.2007)

Motiva Oy ja FCG Efeko Oy. Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutuksen ja siitä johtuviin kasvi-
huonekaasupäästöihin (JUHA-hanke). 2007.

Katajajuuri, J.-M., Tuhkanen, H.-R. & Voutilainen, P. 2005. Contribution of life cycle stages to the global 
warming potential of food products. Innovation by Life Cycle Management LCM 2005 International 
Conference, Proceedings, Volume I: p. 414-418. September 5-7, 2005, Barcelona, Spain

Kauppa- ja teollisuusministeriö. Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – kansallinen strategia 
Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi. Taustaraportti.  www.ktm.fi/?s=164 

Kauppa ja teollisuusministeriö. Energiatuki.  www.ktm.fi/index.phtml?s=190
Kippo-Edlund, P., Hauta-Heikkilä, H., Miettinen, H. and Nissinen, A. 2005. Measuring the Environmen-

tal Soundness of Public Procurement in Nordic Countries. TemaNord 2005:505, 62 p., Nordic Council 
of Ministers, Copenhagen.www.norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2005505.asp 

Kokkarinen, M., Nissinen, A., Loisa, L., Pihala, H. ja Härkönen, H. 2005. Toimistolaitteiden sähkönku-
lutus ja energiatehokas käyttö. Suomen ympäristö 779, 67 p., Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=159317&lan=fi 

KTM 2001. Tuotteet ja ympäristö – raportti yhdennetystä tuotepolitiikasta. Työryhmä- ja toimikuntara-
portteja 15/2001, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Helsinki.



43Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

KULTU-toimikunnan ehdotus 2005. Vähemmästä enemmän ja paremmin. Kestävän kulutuksen ja 
tuotannon toimikunnan (KULTU) ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi. Ympäristöministeriö, Kauppa- ja 
teollisuusministeriö, ja Edita Publishing Oy, Helsinki. http://www.ymparisto.fi/default.asp?conten
tid=137221&lan=fi 

Lukin, M. 1999. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa – selvitys nykytilasta Suomessa. Suomen 
Ympäristö 304, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Naturvårdsverket 2005a. Miljöanpassad offentlig upphandling – en enkätstudie 2004. Rapport 5445, 
Naturvårdsverket, Stockholm.http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5445-7.pdf 
(20.2.2007)

Naturvårdsverket 2005b. En mer miljöanpassad offentlig upphandling – förslag till handlingsplan. 
Rapport 5520. Naturvårdsverket, Stockholm. 51 s.  http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/
dse/620-5520-8 (20.2.2007) 

Nissinen, A. 1991. Espoon kaupungin materiaalihankinnat ja ympäristö. Espoon kaupungin ympäris-
tönsuojelulautakunta, julkaisu 8/91. 88 s., 16 liite. Espoo.

Nissinen, A. 1993. Valtion materiaalihankinnat ja ympäristö, selvitys. Julkaisussa: Valtion materiaalihan-
kinnat ja ympäristö, s. 40-98. Työryhmän mietintö 1/1993. Ympäristöministeriö.

Nissinen, A. 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113, 80 p., Suomen ympäristö-
keskus, Helsinki. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=77474&lan=fi 

Nissinen, A. 2006. Ympäristöä säästävät hankinnat . Julk.: Sarkkinen, Silja (toim.). Ympäristövastuu 
työpaikalla : säästä luontoa ja rahaa. Helsinki, Edita, s. 142-160. ISBN 951-37-4710-7

Nissinen, A, Parikka-Alhola, K and Rita, H, lähetetty. Environmental criteria in the largest public pur-
chases by three Nordic countries: 2003 and 2005. Lähetetty 20.12.2006 sarjaan Ecological Economics.

Parikka-Alhola, K., Nissinen A. and Ekroos A. 2006. Green award criteria in the most economically 
advantageous tender in public purchasing. In: K.V. Thai and G. Piga (Editors), Advancing public 
procurement. PrAcademics Press, Boca Raton, USA, pp. 257-279.  

Pohjoismaiden ministerineuvosto 2005a. Hyvä ostos ja mitä sinä voit päättäjänä tehdä? Ympäristö ja 
julkiset hankinnat. 6 s.

Pohjoismaiden ministerineuvosto 2005b. Hyvä ostos. Mitä sinä voit ostajana tehdä? Ympäristö ja julkiset 
hankinnat. 12 s.

Pöyhönen, Päivi. FinnWatch. Ostoksilla verovaroin. Julkiset hankinnat kehitysmaista ja niiden eettisyys. 
2006.

Pöyry Building Services Oy. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa. Loppuraportti. Motiva Oy ja 
FCG Efeko Oy. Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutuksen ja siitä johtuviin kasvihuonekaa-
supäästöihin (JUHA-hanke). 2007.

Reijonen, S. 2002. Julkiset hankinnat ja ympäristö. Tilannekatsaus 2000. Muistio, ympäristöministeriö.
Research International Feedback 2002. Miljø og innkjøp i norske virksomheter – 2001. Research Interna-

tional Feedback and GRIP Senter for bærekraftig produksjon og forbruk, Norway.
Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma (NEEAP 2008–2010). Kauppa- ja teolli-

suusministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Valtiovarainministe-
riö, Ympäristöministeriö. 26.6.2007.

Tilastokeskus. Energian kokonaiskulutus edellisvuotisella tasolla. www.stat.fi/til/ekul/2004/ekul_
2004_2005-12-08_kat_001.html Vierailtu 9.8.2007. 

Tuomaala P ja Pihala H 2007. Buildings. In: Energy use. Visions and technology opportunities in Fin-
land, p. 153-178, VTT/Energia, Edita Prima Ltd., Helsinki.

UN (United Nations) 1992. Changing consumption patterns. United Nations conference on environment 
& development, Agenda 21, chapter 4. Final advanced version. 7 s.

UN (United Nations) 2002. WSSD, World Summit on Sustainable Development, Plan of Implementation 
(YK:n Johannesburgin kokouksessa 2002 valmisteltu toimintaohjelma). http://www.un.org/esa/
sustdev/documents/WSSD_POI_PD/ English/POIToc.htm, pääsivu http://www.un.org/esa/ 
sustdev (vierailtu 4.11.2003).

VM 2001. Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen ehdotukset. Työryhmämuistioita 18/
Valtioneuvoston kanslia 2004. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvi-

tyksen loppuraportti, s. 57. Valtioneuvoston kansalian julkaisusarja 19/2004.
YM 1993. Valtion materiaalihankinnat ja ympäristö. Työryhmän mietintö 1/1993. Ympäristöministeriö, 

Helsinki.
YM 1999. Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös Ekologisesti 

kestävän kehityksen edistämisestä rakennus- ja kiinteistöalalla. Ympäristöministeriö, Helsinki.
YM 2002. Ympäristöhallinnon hankintastrategiatyöryhmän muistio. Ympäristöministeriön moniste 100. 

Ympäristöministeriö, Helsinki.
YM 2002. Suomen Itämeren suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. Suomen ympäristö 569. 

Ympäristöministeriö 2002. Helsinki.
Öko-Institut and ICLEI. Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe. Heinäkuu 2007.



44  Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi



45Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

Liite 1

Toimintaohjelmaehdotuksen laadintaan osallistuneet

Työryhmän	jäsenet
Puheenjohtaja: Vesa	Haapamäki, materiaalitoimen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri

Camilla	Engman, johtava lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (varalla 
erityisasiantuntija Carl-Johan Nordberg). Camilla Engman oli jäsen 1.9.2007 saakka.
Maija	Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto (varalla rakennuttajainsinööri Hannu 
Huhtala)
Minna	Halonen, vs. hankintapäällikkö, Lahden kaupunki (varalla hankinta-asiamies  
Mary-Ann Räsänen)
Markku	Kauhanen, palveluyksikön päällikkö, Hansel Oy (varalla lakiasiainpäällikkö 
Eija Kontuniemi) 
Sirpa	Korhonen, johtava konsultti, FCG Efeko Oy (varalla johtava konsultti Henna 
Knuutila )
Kirsi	Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö (varalla vanhempi 
budjettisihteeri Tomi Hytönen)
Päivi	Laitila, viestintäjohtaja, Motiva Oy (varalla yksikönpäällikkö Seppo Silvonen)
Liisa	Lehtomäki, johtava konsultti, HAUS kehittämiskeskus Oy
Sami	Lundgren, ympäristöanalyytikko, UPM Kymmene Oy (varalla ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuujohtaja Marja Tuderman)
Johanna	Lähde, hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö (varalla ylitarkastaja Jan 
Ljungman)
Susanna	Monni, toiminnanjohtaja, Finnish Business & Society (varalla johtaja Ilari 
Marzano, EGOA Finland Oy)
Ari	Nissinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus (varalla kiinteistöpäällikkö 
Minna Kokkarinen)
Jouni	Nissinen, ympäristönsuojelupäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ry 
(varalla tutkija Satu Lähteenoja)
Markus	Ukkola, lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (1.9.2007 alkaen)
Heimo	Valtonen, ohjelmajohtaja Senaatti-kiinteistöt (varalla projektipäällikkö Marjatta 
Erwe)
Tiia	Yrjölä, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö (varalla vanhempi hallitussih-
teeri Risto Hiltunen)

Lisäksi työryhmän työhön ovat 8.11.2007 alkaen osallistununeet puolustusministeriön 
edustajina Hanna	Uusitalo ja Tuija	Karanko. 

Sihteeri: Taina	Nikula, ylitarkastaja, ympäristöministeriö

Työryhmä	kuuli	asiantuntijoina:
Pasi Aaltonen, liiketoimintapäällikkö, Oilon Oy
Vesa Haapamäki, materiaalitoimen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Tomi Hytönen, vanhempi budjettisihteeri, VM
Markku Kauhanen, palveluyksikön päällikkö, Hansel Oy
Henna Knuutila, johtava konsultti, FCG Efeko Oy
Juhani Korte, suunnitteluinsinööri, Turun kaupunki
Irma Kärkkäinen, projektipäällikkö, EcoCentria, Savon Ammatti- ja aikuisopisto
Riina Loukola, projektipäällikkö, SITRA
Ilona Lundström, teknologia-asiantuntija, TEKES
Johanna Lähde, hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
Ari Nissinen, erikoistutkija, SYKE



46  Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, SITRA
Seppo Silvonen, yksikönpäällikkö, Motiva Oy
Harri Uusnäkki, tarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Heimo Valtonen, ohjelmajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
Heikki Väisänen, ylitarkastaja,  työ- ja elinkeinoministeriö
Henrik Österlund, johtava asiantuntija, Motiva Oy

Työpajaan	osallistuivat	kutsuttuina	asiantuntijoina:
Markku Anttonen, projektitutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu
Tuomo Hahl, johtava asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
Marja Hautanen, projektipäällikkö, Lindström Oy
Eva Heiskanen, erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus
Harri Hotulainen, asiantuntija, SFS Ympäristömerkintä
Martti Hyvönen, ympäristöjohtaja, Helsingin Energia
Heikki Härkönen, toimitusjohtaja, Suomen Valoteknillinen Seura (SVS)
Marja Innanen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
Miia Jauni, tutkija, maa- ja metsätalousministeriö
Helka Julkunen, Green Office -päällikkö, WWF
Raija Kara, pääsihteeri, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kaija Karjalainen, viestintäpäällikkö, Finfood 
Sinikka Karppelin, osastopäällikkö, SFS Ympäristömerkintä
Tuuli Kaskinen, EU-koordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto
Petrus Kautto, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus
Minna Kokkarinen, kiinteistöpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
Jari Korhonen, palvelujohtaja, Juankosken kaupunki 
Jouni Kukko, hankintakeskuksen johtaja, Espoon kaupunki
Sirpa Kurppa, professori, Maatalouden tutkimuskeskus
Irma Kärkkäinen, projektipäällikkö, EkoCentria
Timo Lehtonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon TE-keskus
Sirpa Leino, asiantuntija, Energiateollisuus ry
Michael Lettenmeier, ekotehokkuuskonsultti, Suomen luonnonsuojeluliitto
Mauri Marjamäki, projektipäällikkö, Kuntaliitto
Maininki Mettälä, myyntipäällikkö, Valio Oy
Pamela Molander, head of offering development, Fortum Oyj
Johanna Mäkelä, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus
Jukka Nylander, kouluttaja, Würth Oy
Hannu Rantanen, myyntipäällikkö, YIT Oyj
Risto Saari, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
Mervi Saukko, ympäristöasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Hanna Sauroja, markkinointipäällikkö, SFS Ympäristömerkintä
Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto
Tuula Säämänen, ympäristöpäällikkö, Tiehallinto
Kaarin Taipale, tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu
Kaarina Toivonen, ekoenergiavastaava, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Markus Tykkyläinen, riskienhallinta- ja ympäristöpäällikkö, Kainuun Energia
Hanna Uusitalo, erityisasiantuntija, puolustusministeriö
Matti Viita, projektipäällikkö, SGS Fimko
Heikki Väisänen, ylitarkastaja,  työ- ja elinkeinoministeriö
Carina Wiik, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
Terhi Ylikoski, projektipäällikkö, Reilun kaupan edistämisyhdistys
Henrik Österlund, johtava asiantuntija, Motiva Oy



47Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi

Liite 2

Toimintaohjelmassa käytettyjä määritelmiä ja termejä 

Elinkaariajattelussa	tarkastellaan tuotteen elinkaaren eri vaiheita raaka-ainelähteeltä 
valmistuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen tapahtuvaan 
hyötykäyttöön (kierrätys, energiantuotanto, uusiokäyttö raaka-aineena tai tuotteena 
tai loppusijoitus kaatopaikalle).

Elinkaariarviointi	eli	LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä, jonka avulla py-
ritään systemaattisesti selvittämään tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. Elinkaa-
riarvioinnin toteuttamisessa voidaan käyttää apuna kansainvälisen standardisointi-
järjestön, ISO:n 14040-sarjan standardeja.

Elinkaarikustannusmallissa arvioidaan hankittavasta tavarasta tai palvelusta ai-
heutuvat kokonaiskustannukset hankkivalle organisaatiolle. Hankintahinnan lisäksi 
hintaan vaikuttavat mm. hankinnan käyttöikä, käyttö- ja huoltokustannukset, ener-
gian- ja materiaalien kustannukset, mahdolliset huolto- ja muut käyttökatkot sekä 
käytöstä poisto.

Julkinen	sektori	tarkoittaa tässä toimintaohjelmassa niitä organisaatioita, jotka ve-
rovaroin ylläpitävät valtion ja kuntien palveluita. Julkinen sektori on muodollinen, 
julkinen ja voittoa tavoittelematon. Julkiselle sektorille kuuluvat mm. koulut, terveys-
keskukset ja sairaalat, työvoimatoimistot, tielaitos, poliisi, palokunta jne. 

Kestävä	 tarjoomus	 tai	 elintarvike	 on mahdollisimman lyhyen toimitusketjun tai  
sesongin mukainen tuote, tai se on tuotettu luonnonmukaisesti tai todennettavasti  
vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Ympäristö-, luomu- ja vastuullisuusmerkkien 
kriteereiden soveltamisessa keskeistä on, että kriteerit liittyvät hankinnan kohteeseen 
sekä ne on laadittu avoimesti, yhteistyössä eri osapuolten kanssa sekä kolmannen 
osapuolen todentamana (Hankintalain 45 §:n mukaisesti ja ISO 14024 kriteerien mu-
kaisesti) 

Kestävissä	hankinnoissa tavoitteena on löytää erityisesti ympäristön ja talouden kan-
nalta paras ratkaisu suunnittelemalla toiminta niin, että tarvitaan mahdollisimman 
vähän hankintoja, luonnonvaroja, energiaa, materiaaleja ja kuljetuksia. Tavoitteena on 
hankkia tuote, jonka käytön aikaiset ympäristökuormitukset ovat mahdollisimman 
pienet, jonka käyttöikä on mahdollisimman pitkä, joka on korjattava ja huollettava, 
ja jonka valmistuksessa otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset ympäristövai-
kutukset. Hankinnoissa pyritään myös varmistumaan tuotteen alkuperästä, jotta 
esimerkiksi raaka-aineet eivät ole peräisin ympäristöistä, joilla on suuri biologinen 
ja/tai sosiaalinen suojeluarvo. Niissä tapauksissa, joissa tuotantomenetelmillä on 
suuri vaikutus tuotteen tai palvelun ympäristölaatuun, asetetaan mahdollisuuksien 
mukaan vaatimuksia tuotantomenetelmille, ja palvelun tarjoajalta edellytetään sel-
vityksiä palvelun suorittamisessa toteutettavista ympäristötoimenpiteistä. 

TCO-merkki on toimisto- ja atk-laitteiden sekä toimistohuonekalujen laatu- ja ympä-
ristömerkintä. Standardi kattaa kaikkien toimistolaitteiden – niin tulostimien, moni-
toimilaitteiden kuin huonekalujen ja puhelimienkin työturvallisuus- ja ympäristövai-
kutukset. TCO -merkin ovat kehittäneet TCO Development Utmärkta arbetsplatser), 
Ruotsin Naturskyddsföreningen, STEM ja SEMKO AB. TCO- ympäristömerkkiä ke-
hitetään jatkuvasti tekniikan kehittyessä. 
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Ympäristöjärjestelmä on yrityksen tai organisaation järjestelmällinen työkalu oman 
toimintansa ympäristövaikutustenarviointiin ja hallintaan. Ympäristöjärjestelmän 
avulla ympäristöasiat voidaan yhdistää osaksi johtamista yrityksissä ja julkisessa hal-
linnossa. Ympäristöjohtamisen välineistä tunnetuimpia ovat ISO 14001 -standardiin 
ja EMAS-asetukseen perustuvat järjestelmät. Näiden lisäksi on olemassa organisaa-
tioille ja pk-yrityksille räätälöityjä ympäristöohjelmia ja -järjestelmiä, joita käytetään 
ympäristöjohtamisen tukena ja työkaluna.

Ympäristönäkökohta	 tai	 ympäristökriteeri	 (tavaran tai palvelun) on mm. ener-
giankulutus, kemikaalisisällön haitallisuus, käyttöiän pituus, kierrätysmateriaalien 
käyttö, kierrätysjärjestelmän olemassaolo, jätemäärä ja materiaalitehokkuus sekä 
ympäristömerkin kriteerien täyttyminen.

Ympäristönäkökohtien	huomioon	ottaminen	hankinnoissa pitää sisällään yhden 
tai useamman seuraavista vaiheista: 1. Tarveharkinta eli mitä todella tarvitaan ja 
miten tarve voidaan tyydyttää kestävällä tavalla 2. Tarjouskilpailun suunnittelu ja 
sen arviointi, onko hankinnassa keskeisiä ympäristönäkökohtia, jotka tulee ottaa huo-
mioon 3. Jos ja kun ympäristönäkökohtia on tarpeen hankinnassa ottaa huomioon, 
joko vaaditaan ympäristöä säästäviä tuotteita teknisten eritelmien tai sopimusehtojen 
avulla, asetetaan ehtoja tarjoajan soveltuvuudelle tai otetaan ympäristö huomioon 
kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteissa. Joissakin tapauksissa ympä-
ristönäkökulman huomioon ottaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hankin-
nan valmistelussa todetaan, että ympäristönäkökohdat eivät ole tärkeitä hankinnan 
kannalta.  

Ympäristöystävälliset	 hankinnat (eli ekohankinnat) tarkoittavat ympäristökritee-
reiden sisällyttämistä teknisiin eritelmiin, valintakriteereihin tai sopimusehtoihin. 
Euroopan komission tulkinnan mukaan kriteereiden asettamisessa tavoitteena on 
mennä pitemmälle kuin EU-tason direktiivit kyseisen tuoteryhmän tuotteilta edellyt-
tävät. Hankkija voi mm. määrätä tavaran materiaaleista, edellyttää tiettyä ympäristöä 
säästävää tuotantoprosessia, ja vaatia, että tuote täyttää jonkin tietyn ympäristömer-
kin kriteerit.

Valtion	keskushallinnolla tarkoitetaan tässä toimintaohjelmassa ministeriöitä, val-
tion virastoja ja laitoksia sekä yliopistoja ja korkeakouluja.
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Liite 3

Esiselvitys julkisten hankintojen ekologisen 
kestävyyden edistämisestä kansallisen 
toimintasuunnitelman avulla 

Esitelty KEHA-työryhmälle sen ensimmäisessä kokouksessa 27.2.2007

Ari Nissinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
ari.nissinen@ymparisto.fi, puh. 0400 148813 ja 020 490 2346
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1  Työn tarkoitus ja aineisto

Tämän työn tarkoituksena on tukea kansallisen toimintasuunnitelman valmistelua 
julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden edistämiseksi1. Tavoitteena on koota 
yhteen niitä kokemuksia, joita Suomessa on jo toimintasuunnitelman tärkeimmiltä 
aihealueilta. Näitä ovat mm. koulutus, työkalut, sekä organisaatioiden sitoutumi-
nen ekologisesti kestäviin hankintoihin. Tavoitteena on myös esitellä EU komission 
aiheesta tuottamaa aineistoa sekä EU-maissa jo valmisteltuja toimintasuunnitelmia 
(mm. Iso-Britannia ja Ruotsi). Raportti sisältää myös ehdotuksen toimintasuunnitel-
man aihealueista.   

Raportti perustuu EU:n komission aiheesta tuottamaan ohjeen tapaiseen materi-
aaliin (Jill Michielssen kirjallinen tiedonanto), Iso-Britannian toimintasuunnitelmaan 
(DEFRA 2006), sekä Ruotsin virkamiestyönä valmisteltuun ehdotukseen toiminta-
suunnitelman sisällöstä (Naturvårdsverket 2005). Raportissa käydään läpi myös Suo-
messa aiemmin tehtyjä toimia hankintojen ekologisen kestävyyden parantamiseksi, 
perustuen mm. Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan raporttiin (KULTU-
toimikunnan ehdotus 2005) ja eräisiin muihin lähteisiin (Nissinen 1993, YM 1993,  
Lukin 1999, Reijonen 2002, Nissinen 2004). Lisäksi esitellään kahden hankintojen 
ympäristöystävällisyyttä mitanneen kansainvälisen tutkimuksen tulokset (Kippo-
Edlund ym. 2005, Bouwer ym. 2005).

1  eli ’viherryttämiseksi’, EU:ssa käytettävän käsitteen ollessa ’Greening Public Procurement’.
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2  Miksi ekologisesti kestäviä julkisia hankintoja?

Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta (ns. KULTU-toimikunta) tuo ohjel-
maehdotuksessaan esiin julkisten hankintojen julkisten hankintojen merkitystä seu-
raavasti: 

”Julkinen sektori on ostajana vaikutusvaltainen suunnannäyttäjä. Sairaalat, päivä-
kodit, koulut, virastot ja ministeriöt käyttävät noin 15 % BKT:sta eli noin 20 miljardia 
euroa julkisiin hankintoihin. Julkiset hankinnat vaikuttavatkin suuruutensa vuoksi 
suoraan tuotekehitykseen ja markkinoilla olevaan tuotevalikoimaan. Muita perusteita 
ympäristöystävällisille julkisille hankinnoille ovat mm. suorien kielteisten ympä-
ristövaikutusten vähentäminen sekä taloudelliset hyödyt.” (KULTU-toimikunnan 
ehdotus 2005, s. 28).

Valtion hankintoja KULTU toimikunta kuvailee edelleen seuraavasti: ”Valtaosan 
eli melkein kolme neljännestä muodostavat kuntien, kuntayhtymien ja muiden kun-
nallisten organisaatioiden hankinnat. Valtion budjettitalouteen kuuluvien virastojen 
ja laitosten hankintojen arvo on ollut runsas neljännes. Tästä palvelujen osuus on 
ollut 46 %, kulutushankintojen 24 %, vuokrien 17 % ja maanpuolustuskaluston 13 %. 
Hallinnonaloista merkittävimpiä ovat olleet puolustusministeriö  (26 % hankintojen 
arvosta), liikenne- ja viestintäministeriö (22 %), ja opetusministeriö (17 %). Erityisesti 
näillä sektoreilla olisi tarvetta kestävälle hankintastrategialle ja sellaisille ratkaisuille, 
jotka vähentävät tarvetta uusiin hankintoihin, koneistukseen ja rakennelmiin.” (KUL-
TU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 119).

Julkisten hankintojen merkitys kestävässä kehityksessä on ollut esillä jo pitkään. 
Julkishallinnon hankinnat nähtiin tärkeiksi esikuvan kannalta YK:n maailmanko-
kouksessa Rio de Janeirossa 1992 (UN 1992). Kulutustapojen muuttaminen oli esillä 
myös YK:n Johannesburgin kokouksessa vuonna 2002, jossa hyväksyttiin Suomen 
aloitteesta alkunsa saanut kulutuksen ja tuotannon 10-vuotinen toimintaohjelma (UN 
2002). Julkiset hankinnat kuuluvat yhtenä osana tähän toimintaohjelmaan. Suomessa 
evankelis-luterilainen kirkko oli ympäristövastuullisuuden uranuurtajia julkisissa 
hankinnoissa. Välimäki ja Henttonen julkaisivat vuonna 1989 kirjan “Sanoista tekoi-
hin – arkielämän ympäristöopas”, jonka alkuperä oli Kirkon vastuuviikoissa 1988–89. 
Myös muutamat kunnat aloittivat vastuullisen kulutuksen kampanjat ja selvitykset 
jo 80-luvun lopulla. Esimerkiksi Espoo ja Pori selvittivät millaisia tuotteita kaupunki 
hankkii ja millaisia ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja on tarjolla (Nissinen 1991). 
Ympäristöministeriö perusti vuonna 1992 työryhmän pohtimaan valtion hankinto-
jen ympäristönäkökohtia (YM 1993). Vuonna 1993 ympäristövaikutukset mainittiin 
asetuksessa valtion hankinnoista (1416/1993) yhtenä kokonaistaloudellisuuden ar-
viointiperusteena, ja samana vuonna vahvistettu jätelaki on edellyttänyt julkisilta 
hankkijoilta kierrätysmateriaalista valmistettujen tuotteiden suosimista.

Julkisilla hankinnoilla on monesta syystä erityinen rooli kysynnän lisäämisessä. 
Ensinnäkin, julkisten hankintojen määrä on niin suuri, että yrityksille on kannatta-
vaa ottaa julkisten hankintojen valintaperusteet huomioon tuotesuunnittelussaan. 
Toiseksi, julkisia hankintoja tekevät usein ammattimaiset ostajat, jotka tuntevat hyvin 
hankkimiensa tuotteiden ominaisuudet, ja pystyvät antamaan eri näkökohdille niiden 
ansaitseman arvon valintapäätöksessään. Kolmanneksi, ympäristöperusteiden käyttö 
sopii hyvin julkisen vallan rooliin yleisen edun vaalijana.  Lisäksi suorien ympäris-
tövaikutusten eli esimerkiksi energiankulutuksen ja  haitallisten siivouskemikaalien 
vesistöpäästöjen väheneminen on usein ensimmäinen etu, jonka ympäristöä säästävät 
hankinnat tuovat ihmisten mieleen.

Ekologisesti kestävillä hankinnoilla voidaan usein saavuttaa myös rahallista hyö-
tyä, koska useat tuotteiden ympäristömyötäisistä ominaisuuksista tuottavat säästöjä 
niissä kustannuksissa, joita aiheutuu tuotteen käytöstä ja käytöstä poistamisesta. 
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Näitä ominaisuuksia ovat mm. tuotteiden pitkäikäisyys, laadukkuus, vähäinen 
energiakulutus, sekä kemikaalisisällön ongelmattomuus terveyden ja ympäristön 
kannalta.

Julkiset hankkijat voivat siis ostoksillaan vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita val-
mistetaan ja mitä ominaisuuksia niissä kehitetään. Hankintojen ympäristökriteerit 
kannustavat tuotekehitystä ympäristömyötäisempään suuntaan, mistä on yleisen 
edun ohella hyötyä myös yritysten ekokilpailukyvylle. Voidaankin hyvällä syyllä 
sanoa, että hankintojen ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tukee pitkän 
aikavälin taloudellista kehitystä sekä organisaation tasolla että kansallisella ja glo-
baalilla tasolla, ja se on strategisesti tärkeä toimintamuoto julkiselle sektorille yleisen 
edun turvaamisen kannalta (YM 2002, katso myös Nissinen 2004 s. 9 ja 14)

EU:n komissio edellytti yhdennetystä tuotepolitiikasta antamassaan tiedonannossa 
(EU:n komissio 2003)  jäsenvaltioita laatimaan ympäristöystävällisten julkisten han-
kintojen toimintasuunnitelmia. Suunnitelmissa olisi oltava arvio nykytilanteesta sekä 
kunnianhimoiset tavoitteet kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi niissä olisi ilmoitet-
tava selvästi, millä toimenpiteillä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Tavoitteena oli 
että kukin maa laatisi ensimmäisen suunnitelman vuoden 2006 loppuun mennessä, 
ja tarkistaisi suunnitelman kolmen vuoden välein. 

EU:n komissio toteaa myös ympäristöteknologioita koskevassa tiedonannossaan 
(EU:n komissio 2004), että julkiset hankinnat voivat olla voimakas taloudellinen 
väline ympäristöteknologioiden ja innovatiivisten tavaroiden ja palveluiden käyt-
töönoton edistämiseksi, ja että hallituksilla on merkittäviä mahdollisuuksia näyttää 
esimerkkiä. Lissabonin strategian olisi määrä tehdä unionista maailman kilpailuky-
kyisin talousalue vuoteen 2010 mennessä, ja koulutus ja innovaatiojärjestelmän vah-
vistaminen nähdään tärkeäksi myös Suomen selviytymiselle globalisaation uudessa 
vaiheessa. Julkiset hankinnat tunnistetaan tässä yhdeksi tärkeäksi instrumentiksi 
(Valtioneuvoston kanslia 2004).

Muutamat valtiot vaativat säädöksillä julkisten hankintojen ympäristöpolitiikkaa 
ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. Japanissa on ympäristöystävällisten 
julkisten hankintojen edistämislaki ja ohjeisto julkisten hankintojen viherryttämiseksi. 
Laki edellyttää, että julkisia hankintoja tekevät organisaatiot asettavat vuosittain ym-
päristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat tavoitteet. Suuntaviivoissa määritel-
lään lain piirin kuuluvat tuotteet ja niiden kriteerit. Tanskassa ympäristönsuojelulaki 
edellyttää, että julkiset organisaatiot ottavat ostoksissaan huomioon ympäristövai-
kutukset. Norjassa on kirjattu hankintalakiin velvoite ottaa ympäristövaikutukset 
huomioon hankinnan valmistelussa. Yleisesti voidaan sanoa, että ekologisesti kestä-
vän hankintapolitiikan edellyttäminen on todettu toimivammaksi kuin ekologisesti 
kestävien hankintojen edellyttäminen, koska vaatimus kohdistuu silloin organisaa-
tiotasolle eikä yksittäisiin hankintoihin, ja sen täyttymistä voidaan valvoa ja seurata. 
(KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 121).
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3 Tilanne EU:ssa ja Suomessa 

3.1 EU-tutkimus julkisten hankintojen ekologisesta kestävyydestä  

EU-tutkimus:  Ympäristökriteerien yleisyys hankinnoissa

EU:n komissio teetti tutkimuksen julkisten hankintojen ympäristömyötäisyydestä 
EU-maissa vuonna 2005 (Bouwer ym. 2005). Tutkimuksessa käytettiin kahta mene-
telmää, eli kyselyä ja tarjouspyyntöjen tutkimista. 

Internetissä vastattavaan kyselyyn osallistui 865 hankkijaa, vastausprosentin ol-
lessa vain 11 %.  Suomessa vastauksia pyydettiin sähköpostitse 154 organisaatiolta 
ja vastauksia saatiin 53. 

Suomessa lähes 80% vastanneista ilmoitti, että organisaatio ottaa hankinnoissa 
ympäristönäkökohtia huomioon (kuva 1). EU-maissa keskiarvo oli 68 %.

Kuva 1. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa EU-maissa, menetelmänä Internetissä esitet-
ty kysely. Lähde: Bouwer ym. s. 43.

Toisessa menetelmässä kerättiin kustakin maasta 60 EU:n kynnysarvon ylittävää tar-
jouspyyntöä siinä järjestyksessä kuin ne julkaistiin TED-tietokannassa. Tarjouspyyn-
nöt liitteineen luettiin läpi ja samalla merkittiin ylös niissä esiintyvät ympäristökritee-
rit. Maakohtaisissa pylväissä (kuva 2) esitetään, kuinka suuri osuus tarjouspyynnöistä 
sisälsi ympäristökriteerejä. Kuvasta nähdään myös, kuinka suuri osa kriteereistä 
oli hyvin määriteltyjä (vihreä osa), ja kuinka suuri osa liian yleisesti tai epätarkasti 
määriteltyjä (ylin eli harmaa osa). Esimerkiksi kriteeri ‘ympäristönäkökohdat otetaan 
huomioon’ ei ole täsmällisesti määritelty, eikä se kerro tarjoajalle, mitkä ympäristö-
näkökohdat ovat ratkaisevia. Hankkija ei myöskään pysty vertailemaan tarjouksia 
objektiivisesti sen perusteella. Sen sijaan kriteeri ‘laitteen tulee täyttää Energy Star 
merkin uusimmat sähkönkulutuksen kriteerit kannettavalle tietokoneelle’ on täs-
mällisesti määritelty.

Eniten ympäristökriteerejä oli Saksan, Ruotsin, Itävallan ja Iso-Britannian tar-
jouspyynnöissä. Suomessa yli 50 % tarjouspyynnöistä sisälsi ympäristökriteerejä, ja 
yli 40 % oli hyvin määriteltyjä. Osasta maita saatiin alle 30 tarjouspyyntöä (vaikka 
tarjouspyyntöjä kerättiin yli kolmen kuukauden ajan) eikä näitä maita ole näytetty 
kuvassa.

Tutkimuksessa erottui seitsemän maan ryhmä (‘Green-7’), joissa ympäristöasiat 
olivat paremmin esillä kuin muissa EU-maissa. Suomi kuului tähän seitsemän maan 
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joukkoon, jossa muut maat olivat Hollanti (NL), Iso-Britannia (UK), Itävalta (AT), 
Ruotsi (SV), Saksa (DE), ja Tanska (DK).

Tutkimuksesta voisi näiden numeroiden ja kuvien valossa saada sen käsityksen, 
että ympäristöasioita otettaisiin jo hyvin huomioon. Menetelmä ei kuitenkaan vielä 
arvioi esitettyjen ympäristökriteerien laatua muuten kuin varsin yleisellä tasolla 
(hyvin määritelty – ei hyvin määritelty). Tutkimuksen tekijät toteavatkin, että usein 
ympäristökriteerit eivät kohdistuneet tavaran tai palvelun olennaisimpaan ympäris-
tönäkökohtaan tai ne olivat vanhentuneita (Bouwer ym. 2005, 2006).  Asianmukaisen 
ympäristötiedon tarjontaa hankkijoille tulisi siis lisätä.

EU-tutkimus: Esteet ympäristöä säästäville hankinnoille

EU-tutkimuksessa myös selvitettiin kyselyn avulla, mitkä ovat tärkeimpiä esteitä 
hankintojen ekologisen kestävyyden lisäämiselle. Kymmenestä vaihtoehdosta viisi 
nousi ylitse muiden (kuva 3). 
Keskimäärin EU:ssa pidetään 
tärkeimpinä syinä oletettua 
korkeaa hintatasoaa, tiedon 
puutetta, johdon tuen puutetta, 
käytännöllisten työkalujen eli 
esimerkiksi ympäristökriteere-
jä tarjoavien Internet-sivustojen 
puutetta, ja koulutuksen puu-
tetta. Suomessa hinnan merki-
tystä ei koettu yhtä suureksi, 
tiedon ja koulutuksen puutteen 
ollessa tärkeimmät esteet. Huo-
mionarvoista on, etteivät lailli-
suusnäkökohtien epäselvyyttä 
enää koettu tärkeimpiin estei-
siin kuuluvaksi. 

Kuva 2. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa EU-maissa, menetelmänä tarjouspyyntöjen 
tutkiminen. Pylväissä alin tummanvihreä osa = tarjouspyynnöissä yli 3 hyvin määriteltyä ympäristö-
kriteeriä, vaalean vihreä osa = 1–3 hyvin määriteltyä kriteeriä, ylin harmaa osa = ympäristökritee-
rit jotka eivät olleet hyvin määriteltyjä. Lähde: Bouwer ym. s. 44.

hinta tieto 'työkalut' koulutus
Johdon
tuki

Kuva 3. Tärkeimmiksi koetut esteet ympäristöä säästäville 
hankinnoille Suomessa (FI) ja EU:ssa keskimäärin (EU).  
(Eli kuinka suuri osuus hankkijoista nosti tämän tekijän 
esiin valitessaan viisi tärkeintä tekijää kymmenen joukos-
ta?) Lähde Bouwer ym. 2005 s. 29.
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EU-tutkimus:  Tiedonlähteet

EU-tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla, mitkä ovat tärkeimpiä tiedonlähteitä 
tuotekohtaisten ympäristökriteerien määrittelyssä (kuva 4). Selkeästi tärkein tie-
donlähde on Internet-työkalut, eli suomalaisen www.hymonet .com -tapaiset si-
vustot josta hankkijat löytävät helposti tuotteen valinnan ympäristöperusteita ja 
tarjouspyyntöihin sopivia ympäristökriteerejä.  Oma asiantuntemus, omat ohjeistot 
ja ympäristömerkit ovat selvästi yleisempiä tiedonlähteitä seitsemässä parhaiten 
suoriutuvassa maassa (‘Green-7’) kuin EU-maissa keskimäärin. 

Esiselvitys 'Ekologisesti kestävät julkiset hankinnat' / Käsikirjoitus 21.2.2007 / Ari Nissinen, SYKE  
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donlähteitä seitsemässä parhaiten suoriutuvassa maassa ('Green-7') kuin EU-maissa kes-
kimäärin.  

Kuva 4. Tärkeimmät tiedonlähteet tuotekohtaisten ympäristökriteerien määrittelyssä. (Eli kuinka suuri 
osuus vastaajista nimesi tämän tekijän tärkeäksi tiedonlähteeksi?) Lähde Bouwer ym. 2005 s. 32. 

3.2 Muita selvityksiä julkisten hankintojen ekologisesta kestävyydestä

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama tutkimus kohdistui vuoden 2003 hankintoihin 
ja osoitti, että Suomessa vain 30% hankinnoista sisälsi jonkinlaisia ympäristökriteereitä. 
Näistäkin vain kolmannes oli niin selkeästi muotoiltuja, että niillä voi olla todellista merki-
tystä hankinnassa (Kippo Edlund ym. 2005)2. Samaan aikaan Ruotsissa ja Tanskassa 60 
prosenttia tarjouspyynnöistä sisälsi ympäristönäkökohtia, ja puolet näistä oli hyvin määri-
teltyjä.  

Vertailu aiemmin mainittuun EU-tutkimukseen osoittaa, että Suomessa ympäristökriteerien 
osuus hankinnoissa kasvoi vuosien 2003 ja 2005 välillä (Nissinen ym. lähetetty), mihin on 
osaltaan saattanut vaikuttaa uusien hankintadirektiivien julkaiseminen, EY-tuomioistuimen 
päätös ns. Helsingin bussikiistassa (C-513/99), sekä uusi opasmateriaali (Nissinen 2004, 
Pohjoismaiden ministerineuvosto 2005a ja 2005b). 

2 Aiemmin mainittu EU-tutkimuksessa käytetty menetelmä tarjouspyyntöjen avulla tehtävään hankintojen 
ympäristömyötäisyyden arviointiin kehitettiin tässä suomalaisten toteuttamassa hankkeessa. 

Internet 

Oma asiantuntemus 

Kansalliset ohjeistot 

Valmistajat/tarjoajat

Omat ohjeistot

Ympäristömerkit

Yhteistyö muiden organisaatioiden 
kanssa 

Kuva 4. Tärkeimmät tiedonlähteet tuotekohtaisten ympäristökriteerien määrittelyssä. 
(Eli kuinka suuri osuus vastaajista nimesi tämän tekijän tärkeäksi tiedonlähteeksi?)  
Lähde Bouwer ym. 2005 s. 32.

3.2  Muita selvityksiä julkisten hankintojen ekologisesta kestävyydestä  

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama tutkimus kohdistui vuoden 2003 han-
kintoihin ja osoitti, että Suomessa vain 30% hankinnoista sisälsi jonkinlaisia ympä-
ristökriteereitä. Näistäkin vain kolmannes oli niin selkeästi muotoiltuja, että niillä 
voi olla todellista merkitystä hankinnassa (Kippo Edlund ym. 2005)2. Samaan aikaan 
Ruotsissa ja Tanskassa 60 prosenttia tarjouspyynnöistä sisälsi ympäristönäkökohtia, 
ja puolet näistä oli hyvin määriteltyjä. 

Vertailu aiemmin mainittuun EU-tutkimukseen osoittaa, että Suomessa ympäris-
tökriteerien osuus hankinnoissa kasvoi vuosien 2003 ja 2005 välillä (Nissinen ym. 
lähetetty), mihin on osaltaan saattanut vaikuttaa uusien hankintadirektiivien julkai-
seminen, EY-tuomioistuimen päätös ns. Helsingin bussikiistassa (C-513/99), sekä uusi 
opasmateriaali (Nissinen 2004, Pohjoismaiden ministerineuvosto 2005a ja 2005b).

Suomessa tilannetta ja käytäntöjä ovat aiemmin selvittäneet mm. Lukin (1999) ja 
Reijonen (2002). 

2  Aiemmin mainittu EU-tutkimuksessa käytetty menetelmä tarjouspyyntöjen avulla tehtävään hankin-
tojen ympäristömyötäisyyden arviointiin kehitettiin tässä suomalaisten toteuttamassa hankkeessa. 
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Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta arvioi ohjelmaehdotuksessaan jul-
kisten hankintojen ekologista kestävyyttä seuraavasti:

“Julkisessa kulutuksessa ja palveluiden tuottamisessa ympäristönäkökulma ote-
taan nykyisin vaihtelevasti huomioon. Kansainvälisten ja kotimaisten selvitysten 
perusteella julkinen hallinto ei toimi kovinkaan hyvin kysynnän veturina ympäristöä 
säästäville tuotteille.” (KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 28).
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4  Toimintasuunnitelman laatiminen

4.1  EU-komission ohjeita toimintasuunnitelman laatimisesta

EU:n komissio on suositellut seuraavanlaista etenemistä kansallisen toimintaoh-
jelman laatimisessa (kirjallinen tiedonanto Jill Michielsseniltä, ja EU-tutkimuksen 
suositukset Bouwer ym 2006 s. 22–23).
1) Kansallisen toimintaohjelman laatii työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana on 

keskushallinnon edustaja ja mukana työryhmässä ainakin ympäristö, talous- tai 
valtiovarainministeriöt, keskus- ja paikallishallinnon edustajat sekä elinkeinoelä-
män edustajia.

2) Määritellään yhteisesti mitä ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ovat. Komis-
sion ehdottama määritelmä on luvussa 5.3.

3) Esitetään lainsäädännöllinen (hankintadirektiivit, WTO sopimus) ja poliittinen 
tausta (IPP tiedonanto, Kokin raportti3, ETAP tiedonanto, kestävän kehityksen stra-
tegia ym.) sekä ympäristöystävällisten julkisten hankintojen taloudellisia hyötyjä 
ja ympäristöetuja (RELIEF-projekti4). 

4) Määritellään prioriteettialueet (minkä tuoteryhmien hankintamäärät ovat suuria 
ja missä on suurimpia mahdollisuuksia ympäristöparannuksiin) julkisten hankin-
tojen vuosittaisten tilastointien pohjalta. Katso myös komission ehdotus tuoteryh-
mistä luvussa 5.8.

5) Arvioidaan ekologisesti kestävien julkisten hankintojen tilanne. Tässä voidaan 
käyttää apuna EU-tutkimuksen tuloksia sekä mahdollisia lisäselvityksiä.

6) Esitetään tavoitteita kolmen tai viiden vuoden ajanjaksolle. Tavoitteita voi asettaa 
esim. ympäristöä säästävien hankintojen prosentuaaliselle kasvulle (verrattuna 
EU-tutkimukseen esim. 20 % kasvu vuoteen 2010 mennessä ja 30 % vuoteen 2012 
mennessä). Tavoitteita voi myös asettaa tuoteryhmille, erilaisille julkisille organi-
saatioille, ympäristökoulutettujen hankkijoiden määrälle, tai sille kuinka monen 
tuoteryhmän ympäristökriteerit on julkisesti saatavilla.

7) Arviointi ja benchmarking. EU:n komissio teettää tilanteen kartoituksen Bouwer 
ym. 2005 tutkimusta vastaavalla tavalla kahden tai kolmen vuoden välein. Tämän 
rinnalle suositellaan kuitenkin myös jäsenvaltioiden omia tarkempia selvityksiä. 

8) Määritellään keinot miten tavoitteisiin päästään. Maiden omien toimien lisäksi 
EU:n komissio tuottaa mm. koulutuspaketin ja internet-työkalun sekä kehittää 
hankinnan kokonaiskustannusten laskentaa (LCC). Komissiolta voi myös tilata 
julkisten hankintojen oppaita eri kielillä jaettavaksi hankkijoille5.  

4.2  Toimintasuunnitelmien valmistelu EU-maissa

Iso-Britannian, Italian, Kyproksen, Liettuan, ja Ruotsin toimintasuunnitelmat ovat 
valmiita maiden hallitusten käsiteltäviksi. Julkisella lausuntokierroksella ovat Rans-
kan ja Maltan toimintasuunnitelmien luonnokset. Latvian ja Puolan toimintasuunni-
telmaluonnos on hallinnon sisäisellä lausuntokierroksella. Työryhmä on perustettu 
Belgiassa, Espanjassa, Kreikassa, Portugalissa, Unkarissa, Virossa. ja Hollannissa 
kestävän kehityksen toimintasuunnitelma sisältää myös julkisille hankinnoille ase-
tettuja tavoitteita eikä erillistä julkisten hankintojen toimintasuunnitelmaa tehdä, ja 
Tsekki aikoo toimia samalla tavoin. Slovakiassa ja Sloveniassa harkitaan asiaa. Saksa 
ei tee toimintasuunnitelmaa, mutta tutkimus tarjouspyyntömalleista on alkanut.  
(Kirjallinen tiedonanto Jill Michielsseniltä). 

3  http://ec.europa.eu/growthandjobs/group/index_en.htm 
4  http://www.iclei-europe.org/?relief
5  http://europa.eu.int/comm/environment/env-informa , opas pdf-muodossa: http://europa.eu.int/
comm/environment/gpp/ > Guidelines > Handbook…
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4.3  Toimintasuunnitelmien valmistelu Iso-Britanniassa ja Ruotsissa

Iso-Britanniassa toimintasuunnitelmaa valmistelleeseen työryhmään kuului 34 hen-
kilöä 33 organisaatiosta (DEFRA 2006)6. Puheenjohtaja tuli elinkeinoelämän puolelta 
(Sir Neville Simms, International Power plc) ja työryhmään kuului myös useita muita 
yrityksiä. 

Työryhmä jakaantui edelleen 5 alaryhmään:
• Kansainvälinen vertailu (‘International benchmarking’)
• Data ja painopisteet (‘Data and priorities’)
• Tarjoajien sitouttaminen (‘Engaging with suppliers’)
• Vastuiden määrittely (‘Accountability’)
• Osaamisen kehittäminen (‘Capacity building’)

Toimintasuunnitelma, 87 sivua, valmistui yhdessä vuodessa, jonka aikana työryhmä 
kokoontui viisi kertaa. Seuraavaksi toimintasuunnitelmaa käsittelee maan hallitus. 

Työryhmälle annettiin tehtäväksi suositella toimia, joiden avulla Iso-Britannia 
saavuttaa vuonna 2009 EU:ssa johtoaseman hankintojen kestävyydessä. Työryhmä 
näkee, että Iso-Britannia voi tavoitteellisella ja järjestelmällisellä työllä päästä maa-
ilmanlaajuisestikin johtavaan asemaan julkisten hankintojensa kestävyydessä, ja sa-
malla taata sekä nykyisille että tulevaisuuden veronmaksajille enemmän vastinetta 
rahalle (‘better value for money for current and future taxpayers’). Työryhmän visio 
löytyy liitteestä 1.

Toimintasuunnitelman suositukset ovat:
• Johda esimerkilläsi (‘Lead by example’).
• Aseta selkeitä tavoitteita ja painopisteitä (‘Set clear priorities’)
• Nosta rimaa, aseta tuotteille minimivaatimuksia (‘Raise the bar’, ‘minimum 

standards’)
• Lisää osaamista (‘Build capacity’)
• Poista esteitä, ota huomioon hankinnan kokonaiskustannukset (LCC) (‘Remove 

barriers… put in place the right budgetary mechanism’)
• Hyödynnä mahdollisuudet innovaatioihin ja sosiaalisiin hyötyihin yhteistyössä 

yritysten kanssa (‘Capture oppurtunities for innovation and social benefits … 
through smarter engagement with the market’).

Ruotsissa hallitus antoi ympäristövirastolle (Naturvårdsverket) tehtävän valmistella 
toimintasuunnitelma. Neljä asiantuntijaa teki tämän työn, kuullen erityisesti julkisten 
hankintojen lautakuntaa (‘Nämnden för offentlig upphandling’) ja valtion ja elin-
keinoelämän ympäristöalan organisaatiota (‘AB Svenska Miljöstyrningsrådet’) sekä 
lukuisia muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Ruotsin toimintasuunnitelma, 51 s., keskittyy konkreettisiin toimiin. Siinä ehdote-
taan tavoitteita kolmelle tuoteryhmälle eli henkilöautoille, valaistukselle ja sähkölle. 
Lisäksi ehdotetaan, kuinka koulutus voitaisiin järjestää, kuinka Internet-työkalua 
www.eku.nu voitaisiin parantaa, ja kuinka kehitystä seurataan kyselyillä.

Joitakin Iso-Britannian ja Ruotsin toimintasuunnitelmissa esitettyjä keinoja on 
nostettu esimerkeiksi lukuun 5.

6  http://www.sustainable-development.gov.uk/government/task-forces/procurement/index.htm 
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5  Toiminta ekologisen kestävyyden lisäämiseksi 

5.1  Monenlaisia toimia tarvitaan

Mitä toimia julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden lisääminen edellyttää? 
Julkisten hankintojen ympäristöoppaassa (Nissinen 2004) tähän otetaan organisaa-
tiolähtöinen näkökulma, jossa kysytään, mitä ympäristöä säästävien hankintojen 
toteutuminen organisaatioissa edellyttää.  Pyrkimyksenähän on, että ympäristöä 
säästävien tuotteiden kysyntä lisääntyy ja organisaation omat haitalliset ympäris-
tövaikutukset vähenevät. Tavoitteena on siis toimia esimerkkinä muille ostajille ja 
kohdistaa valintoja ympäristömyötäisiin tuotteisiin tavallisten tuotteiden sijasta. 

Jotta hankintojen ympäristönäkökohtia voitaisiin ottaa tehokkaasti ja esimerkillisesti 
huomioon, seuraavien edellytysten tulee olla kunnossa (kuva 5):

• organisaatio ja työntekijät sitoutuvat ympäristöä säästäviin hankintoihin, eli 
‘ekohankintoihin’

• hankkijoilla on riittävä asiantuntemus hankintamenettelyjen mahdollisuuksista 
ja rajoituksista, myös ympäristönäkökohtiin liittyen,

• hankkijoille on tarjolla tietoa ja opastusta tuotteiden ympäristönäkökohdista,
• hankintojen ekologista kestävyyttä seurataan ja niistä raportoidaan julkisesti.

KULTU-toimikunnan mukaan suurimmat esteet ympäristönäkökohtien huomioimi-
selle julkisissa hankinnoissa liittyvät strategisten tavoitteiden puuttumiseen, hankin-
taohjeistuksen puuttumiseen, tiedon puutteeseen ja hajanaisuuteen sekä hankintoja 
käytännössä tekevien riittämättömään koulutukseen (KULTU-toimikunnan ehdotus 
2005 s. 120).

Tarvittavia toimia tarkastellaan seuraavassa kansallisen tason näkökulmasta, kytki-
en edellä mainittuja organisaatiotason edellytyksiä kansallisen tason ohjelmatyöhön. 
Tämän ohjelmatyön aineksia on koottu Suomessa aiemmin tehdystä työstä (KTM 
2001, Nissinen 2004, KULTU-toimikunnan ehdotus 2005). Lisäksi kerrotaan kuinka 
nämä asiat on otettu huomioon Iso-Britannian ja Ruotsin toimintasuunnitelmissa.

5.2  Visiot

Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta eli ns. KULTU-toimikunta esitti seu-
raavanlaisen vision julkisen sektorin toimimisesta esikuvana. Julkiset hankinnat ovat 
tässä visiossa keskeisessä roolissa.

“Hyvinvointipalvelut ovat helposti saavutettavissa, ja ne tuotetaan energia- ja materiaa-
litehokkaasti sekä taloudellisesti mm. uuden teknologian avulla. Julkinen sektori huolehtii 
taloudellisesta kestävyydestä sekä luo tilaa ja mahdollisuuksia kokeiluille ja kumppanuuksiin 
perustuvalle palvelujen tarjonnalle. Kaikki julkiset hankinnat ovat ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä, tukevat työllisyyttä suhteessa luonnonvarojen kulutukseen ja edistävät ympäristö-
teknologioiden ja ekotehokkaiden tuotteiden kysyntää. Suomen julkinen sektori on edelläkävijä 
ympäristöteknologioiden sekä ekotehokkaiden ja ympäristömyötäisten tuotteiden markkinoille 
pääsyn edistämisessä.”  (KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 28).

Iso-Britannian toimintasuunnitelmassa esitetään ‘Vision of a Leader’, eli ‘Johtajan ja 
edelläkävijän visio’. Katso tarkemmin luku 4.3 ja liite 1.
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Kuva 5. Ekologisesti kestävien hankintojen järjestäminen organisaatiossa. Toiminnan ytimen muo-
dostavat tarjouspyynnöt, tarjousten vertailu ja valitut tuotteet. Edellytyksiä ekohankinnoille luovat 
sitoutuminen, koulutus, neuvonta ja tiedonlähteet, sekä mittaukset ja seuranta.
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5.3 Ekologisesti kestävien hankintojen määrittely

EU:n komissio ehdottaa seuraavanlaista määritelmää ekologisesti kestäville eli ‘vih-
reille’ hankinnoille.

Green Public Procurement is the approach by which Public Bodies integrate environmen-
tal criteria and/or requirements into their procurement process, by seeking outcomes and 
solutions that have low impact on the environment considering their whole life-cycle, 
thus encouraging the development and spread of environmental technologies.

Aiemmin ympäristöä säästävät eli ‘ekohankinnat’ on määritelty mm. julkisten han-
kintojen ympäristöoppaassa seuraavasti (Nissinen 2004 s. 7). 

  
Ekohankinta:
Ekohankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, joissa tuotteiden ympäristönäkökohtia esite-
tään tarjouspyynnöissä ja joissa valinta kohdistuu ympäristöä säästäviin tuotteisiin.

Ekohankintoja tekevä organisaatio:
Ekohankintoja tekevässä organisaatiossa toimitaan niin, että
1) tavaran tai palvelun tärkeimmät ympäristönäkökohdat7 otetaan huomioon tarjous-
pyynnössä esitettävissä hankinnan kohteen määrittelyissä, teknisissä eritelmissä, vaih-
toehdoissa, sopimusehdoissa tai tarjousten valintaperusteissa, ja että
2) milloin ympäristönäkökohdat on esitetty valintaperusteeksi, ne otetaan tarjousver-
tailussa huomioon ja kirjataan hankintapäätökseen, ja että
3) tarjouskilpailun voittaa usein tuote, joka on tarjouspyynnössä esitettyjen ympäristö-
näkökohtien kannalta tarjottujen tuotteiden parhaimmistoon kuuluva8.

5.4  Tavoitteet

KULTU-toimikunta esitti julkisille hankinnoille seuraavanlaiset tavoitteet: 
• Valtion ja kuntien organisaatiot sitoutuvat julkisesti toimintansa ja hankintojensa 

ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden jatkuvaan parantamiseen sekä raportoivat 
säännöllisesti niiden toteutumisesta. Julkisia hankintoja suorittavilla organisaa-
tioilla ja henkilöillä on riittävästi tietoja, työkaluja ja osaamista ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävien hankintojen suorittamiseksi.

• Ympäristömyötäisten hankintojen osuus julkisista hankinnoista kasvaa vuosit-
tain.

• Hankintalainsäädännön uudistuksen toimivuutta seurataan kestävän kulutuksen 
ja tuotannon kannalta. EU-yhteistyössä ja Maailman kauppajärjestön neuvottelu-
kierroksella vaikutetaan siihen, että kilpailusäädökset mahdollistavat paremmin 
ympäristö- ja sosiaalisen näkökulman sisällyttämisen tuotteiden ja palveluiden 
hankintaan.

• Edistetään palveluiden saatavuutta ja yhteisöllisyyttä jo yhdyskuntarakennetta 
suunniteltaessa mm. sosiaali- ja terveyssektorin sekä kansalaisten osallistumisella 
suunnitteluprosessiin, parannetaan hyvinvointipalveluiden materiaali- ja energia-
tehokkuutta sekä vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. (KULTU-toimi-
kunnan ehdotus 2005, s. 29).

7  Tässä tarkoitettuja ympäristönäkökohtia ovat mm. tavaran (ja soveltuvin osin palvelun) energianku-
lutus, kemikaalisisällön haitallisuus, käyttöiän pituus, kierrätysmateriaalien käyttö, kierrätysjärjestelmän 
olemassaolo, jätemäärä ja materiaalitehokkuus, ja ympäristömerkin kriteerien täyttyminen.
8  Tässä ei oleteta, että ympäristönäkökohdat ratkaisisivat aina hankinnan, koska muutkin tekijät voivat 
olla ratkaisevia. Olennaista on, että ympäristönäkökohtia otetaan huomioon ja valinta kohdistuu usein 
ekotuotteisiin.
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Iso- Britannian toimintasuunnitelmassa asetetaan hyvin paljon tavoitteita hallituk-
selle, kaikille julkisille organisaatioille sekä perustettavalle jatkuvatoimiselle kehittä-
misryhmälle (‘delivery team’) (DEFRA 2006 s. 87).  Kaikkien organisaatioiden tulee 
saavuttaa tietty osaamisen ja toiminnan taso huhtikuuhun 2007 mennessä ja tämän 
jälkeen jatkuvasti parantaa toimintaansa (‘flexible framework’, s. 68). 

Ruotsin toimintasuunnitelmassa esitetään kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on, et-
tä säännöllisesti ympäristövaatimuksia esittävien organisaatioiden osuuden pitäisi 
nousta nykyisestä tasosta 60% tasoon 80% vuonna 2010. Toinen on, että niiden valtion 
puitesopimusten, joissa on täsmällisesti määriteltyjä ja todella tavaroihin ja palvelui-
hin vaikuttavia ympäristövaatimuksia, osuuden tulee nousta nykyiseltä tasolta 63% 
tasolle 90% vuoteen 2010 mennessä.

5.5  Politiikka, strategiat ja lainsäädäntö

Politiikka ja  strategia osoittavat organisaatioiden sitoutumista ekologisesti kestäviin 
hankintoihin. Ne antavat organisaatioiden henkilöstölle mandaatin ottaa ympäristö-
näkökohtia huomioon hankinnoissa ja auttavat viestimään tästä toiminnasta muulle 
yhteiskunnalle. 

KULTU-toimikunta esitti toimenpide-ehdotuksissaan seuraavia politiikkaan ja stra-
tegioihin liittyviä keinoja:
• Ministeriöt ja kuntasektori laativat vuoteen 2010 mennessä hankintastrategioi-

ta, jotka painottavat kestävän kehityksen näkökulmaa. Strategian toteutumista 
kestävän tuotannon ja kulutuksen kannalta seurataan avainmittareiden avulla. 
(ministeriöt, kunnat) 

• Vahvistetaan julkisten organisaatioiden sitoutumista ekologisesti ja sosiaalisten 
kestävien hankintojen osuuden lisäämiseen ottamalla käyttöön ympäristöjärjestel-
mien tai esimerkiksi WWF:n Green Office -konseptin kaltaisia työkaluja. (valtion-
hallinto ja julkiset organisaatiot, WWF, Efeko Oy) (KULTU-toimikunnan ehdotus 
2005, s. 29).

Pohjoismaiden ministerineuvosto (2005 a) korosti hankintapolitiikan merkitystä päät-
täjille suuntaamassaan esitteessä, jossa oli ehdotus organisaation hankintapolitiikaksi 
(kuva 6). Se sisältää sekä yleisen hankintapolitiikan asiat että ekologisen kestävyyden 
näkökulman. 

Lipposen hallitusohjelmassa vuodelta 1999 asiaa linjattiin seuraavasti: “Huomio-
ta kiinnitetään luonnonvarojen käytön tehokkuuteen tuotannossa ja kulutuksessa 
sekä ympäristönäkökohtiin julkisia hankintoja tehtäessä.” Julkisten hankintojen ja 
toimintojen ympäristömyötäisyyden edistäminen oli myös yksi hallituksen kestävän 
kehityksen toimintalinjoista. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa 
(24.6.2003) julkisiin hankintoihin liittyi ohjelma ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudel-
lisesti kestävistä tuotanto- ja kulutustavoista (tämän pohjalta käynnistyi myöhemmin 
Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta).

Kansallisesti tärkeä sitouttava vaikutus on myös sillä, että uusi hankintalaki kehot-
taa pyrkimään ympäristönäkökohdat huomioon ottaviin hankintoihin. Lain toisessa 
pykälässä hankinnoissa noudatettavista periaatteista todetaan seuraavasti: “Hankin-
tayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja 
voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdol-
lisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen.”  Lisäksi uusi hankintalaki tuo selkeästi esiin, kuinka ympäristönäkökohtia 
voidaan ottaa huomioon. 
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Valtion ja kuntien organisaatioissa kestävän kehityksen strategioilla, ympäristöohjel-
milla ja ympäristöjärjestelmillä on ollut suuri merkitys niiden johdon sitoutumiselle 
hankintojen ympäristövastuullisuuteen (Reijonen 2000).  

Valtiovarainministeriön ohjaus on avainasemassa strategisten linjausten kannalta 
valtion organisaatioiden hankinnoissa9. Ympäristönäkökohtien esiin nouseminen on 
nähty yhtenä keskeisenä toimintaympäristön muutoksena, siten että ostajan rooli on 
kehittymässä hintakilpailuttajasta kokonaisuustaloudellisen ratkaisun etsijäksi, joka 
ottaa huomioon mm. laatu-, ympäristö-, ja sosiaalisia näkökohtia ja eettisiä pelisään-
töjä (Jatkola 2004). 

9  http://www.vm.fi/vm/fi/09_valtiontalous/06_valtionhallinnon_hankintatoimi/index.jsp

Kuva 6. Ehdotus organisaation hankintapolitiikaksi. Lähde: Pohjoismaiden ministerineuvoston 
(2005 a) päättäjille suuntaama esite.
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5.6  Koulutus, seminaarit ja verkostot

Koulutusta julkisen sektorin hankkijoille ovat antaneet Efeko Oy ja HAUS. Efeko on 
kouluttanut ympäristöhankinnoista seminaarityyppisesti vuodesta 2001 alkaen, 1–2 
koulutusta vuodessa. Kohderyhmänä ovat olleet kaikki ympäristöhankinnoista kiin-
nostuneet tahot. Pääasiassa koulutettavina (noin 50 hlö vuodessa) on ollut kuntien ja 
kuntien organisaatioiden ympäristö- ja hankintatoimen asiantuntijat. Lisäksi Efeko on 
pitänyt tilauskoulutusta erityyppisille (mm. ammattikorkeakoulut, sairaanhoitopiirit, 
jäteyhtiöt) organisaatioille ympäristöhankinnoista. 

HAUS on antanut koulutusta muun hankintakoulutuksen yhteydessä hankinta-
toimen jatkokurssilla ja puolustusvoimain kurssilla vuodesta 2003 alkaen (noin 100 
koulutettavaa vuodessa). 

Lisäksi ympäristöministeriö järjesti 3.6.2002 seminaarin ‘Ympäristöhaasteet julkis-
hankinnoissa’.

KULTU-toimikunta esitti toimenpide-ehdotuksissaan seuraavat koulutukseen liit-
tyvät keinot:
• Tuotetaan julkiselle sektorille tietoa ja koulutusta hankkeiden ja hankintojen ym-

päristö-, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä keinoista haittojen vä-
hentämiseen. 

• Samalla vahvistetaan julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelu- ja osaamis-
aluetta ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden alueella. 

• Tuetaan ympäristömyötäisten julkisten hankintojen osaamistyökalujen kehittä-
mistä (oppaat, kriteerit, tekniset eritelmät, malliasiakirjat jne.) ja ylläpitämistä sekä 
julkisia hankintoja tekeville tahoille että tarjoajille. 

• (KTM, YM, Kuntaliitto, SYKE, Motiva, Efeko Oy) (KULTU-toimikunnan ehdotus 
2005, s. 29).

Verkostoitumisen puolelta voidaan mainita kaupunkien ekohankintaverkosto. Se on 
noin kymmenen suomalaisen kaupungin muodostama yhteistyöverkosto. Verkosto 
toimii kaupunkien hankinnoista vastaavien keskustelufoorumina. Verkoston tavoit-
teena on edistää kaupunkien välistä yhteistyötä niiden tehdessä ympäristönäkökul-
mat huomioon ottavia hankintoja.  Ekohankintaverkoston jäseneksi otetaan vain 
sellaisia kaupunkeja, jotka sitoutuvat ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon 
omissa hankinnoissaan ja luovuttavat omia hyviä kokemuksiaan muiden verkoston 
jäsenten käyttöön. Verkoston puheenjohtajana toimii Lahden kaupunki.

Verkostoitumiseen liittyen KULTU-toimikunta esitti seuraavan keinon: 
• Perustetaan julkisten hankintojen EkoFoorumi, joka kokoaa julkisten hankintojen 

parissa työskentelevät tahot yhteen, hahmottelee tavoitteet ja keinot edistää eko-
logisesti ja sosiaalisesti kestäviä julkisia hankintoja sekä kerää kokemuksia hyvistä 
käytännöistä. (KTM, VM, YM, julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Kuntaliitto, 
kuntien verkosto, Hansel Oy, HAUS, Efeko Oy, SYKE, Motiva, tavaran toimittajien 
edustajat) (KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 29).

5.7  Oppaat ja esitteet

Hymonet on internetissä toimiva julkisille hankkijoille tarkoitettu tiedonlähde, joka 
avattiin käyttöön kesäkuussa 2001. Se sisältää tietoa sekä hankintamenettelyihin 
liittyvää opastusta että tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. 
Hymonetista kerrotaan tarkemmin myöhemmässä luvussa ‘Tuotekohtaiset ympäris-
tökriteerit ja Internet-työkalut’.
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Valtion ympäristöhallinnon tuottama Julkisten hankintojen ympäristöopas (Nis-
sinen 2004)  julkaistiin kesäkuussa 2004, ja se postitettiin yli tuhannelle organisaati-
olle. 

EU:n komissio julkaisi elokuussa 2004 ‘Buying Green’ –oppaan (Taulu 1). Tämä on 
myöhemmin käännetty myös suomen kielelle.

Pohjoismaiden ministerineuvosto (2005a, 2005b) on tuottanut kaksi esitettä, joilla 
se pyrkii motivoimaan sekä päättäjiä että hankkijoita. Suomessa nämä postitettiin yli 
tuhannelle julkiselle organisaatiolle syksyllä 2005.

Opastusta löytyy myös Internetistä, katso Taulu 1.

Taulu 1. Internetistä löytyvää julkisten hankintojen opastusta  jossa on 
mukana myös ympäristönäkökulma 

Valtion ympäristöhallinto tuottaa tietoa ekologisesti kestävistä tuotteista ja 
hankinnoista ja sitoutuu ekohankintoihin myös omissa toimissaan:
www.ymparisto.fi  > Yritykset ja yhteisöt > Tuotteet ja hankinnat
 
EU:n komission julkisten hankintojen neuvontaa ja ympäristöopas, pdf-tiedostosto 
suomeksi ja englanniksi: http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/ > Guidelines 
> Handbook…

Pohjoismaiden ministerineuvoston www-sivustolta löytyy ekohankintojen pohjois-
maisia tiedonlähteitä ja esimerkkejä, sekä esitteet ja esimerkki hankintapolitiikasta: 
www.norden.org/miljoe/sk/innkjop.asp (ei toiminut 20.2.2007?, ilmoitettu)

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) vastaa julkisten hankintojen lainsäädännöstä. 
Ohjeita, lait, kynnysarvot,  tiedonvaihtokanava, hankintailmoituksia, asiakirjamalleja: 
www.ktm.fi   > Markkinat ja kuluttajat > Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (KTM:n ja Kuntaliiton yhteinen) opastaa 
sekä hankintayksiköitä että yrityksiä myös ympäristönäkökohdista: 
www.hankinnat.fi 

Kauppa ja teollisuusministeriön suositus julkisten hankintojen energiatehokkuudesta 
sisältää hankinnoille asetettavia energiavaatimuksia. 
www.ktm.fi  > Energia > Energiansäästö > Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Valtiovarainministeriö ohjaa valtion organisaatioiden hankintoja. 
http://www.vm.fi/vm/fi/09_valtiontalous/06_valtionhallinnon_hankintatoimi/index.
jsp > Luonnos valtion hankintakäsikirjaksi

Liikenne ja viestintäministeriö on julkaissut energia- ja ympäristöohjeen
kuljetuspalvelujen hankinnoista:
http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.
p?docid=1888&menuid=18 > Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden valinnassa
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5.8  Tuotekohtaiset ympäristökriteerit ja Internet-työkalut

Hymonet on internetissä toimiva julkisille hankkijoille tarkoitettu tiedonlähde, joka 
avautui vuonna 2001.  Sen yhteydessä on valmisteltu ympäristökriteerejä lukuisille 
tuoteryhmille. 

Koska muissakin pohjoismaissa on vastaavat järjestelmät ympäristökriteerien 
valmistelulle, niin Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää parhaillaan mahdol-
lisuuksia näiden välisen yhteistyöhön lisäämiseen ja yhteispohjoismaisiin kriteerei-
hin. Hymonetistä ja pohjoismaisesta kriteerityöstä kerrotaan lisää myöhemmin tässä 
luvussa.

Pohjoismaisen ympäristömerkin (eli Joutsenmerkin) kriteerit ovat muodostanut 
yhden selkeän perusteen ympäristöä säästävälle tuotteelle jo 1990-luvun alkupuo-
lelta lähtien. EU:n ympäristömerkin kriteerit täyttäviä tuotteita on ollut toistaiseksi 
vain vähän tarjolla Suomessa, mutta tämän ympäristömerkin merkitys kasvaa koko 
ajan. 

Kunnat ja valtion organisaatiot ovat myös itse arvioineet hankintoihinsa liittyviä 
ympäristönäkökohtia. Käytössä on ollut esimerkiksi ympäristömatriiseja, joilla on 
yritetty ohjeistaa kunkin tuoteryhmän tärkeimpiä selvitettäviä asioita (energiankulu-
tus, jätteet ym.) (Reijonen 2002). Yksi aktiivisimmista on ollut  Porin kaupunki, joka 
on mm.  laatinut hankintaohjeistuksen ainakin kuudelle laajalle toimialalle (auto- ja 
korjaamoalalle, puhtaanapidolle, ruokahuollolle, toimistoille, terveydenhuollolle, ja 
rakentamiselle). ‘Ohjevihkoset’ ovat olleet kaikkien saatavilla internetissä. Toinen 
aktiivinen organisaatio on ollut Jyväskylä, jossa on tarjouskilpailujen yhteydessä 
valmisteltu ympäristökysymykset lukuisiin tuoteryhmiin.

Energiansäästön palvelukeskus Motiva tarjoaa tietoa erilaisten laitteiden ja auto-
jen energiankulutuksesta. Laitteiden erilaisia energiamerkintöjä voi käyttää hyväksi 
hankinnan kohteen määrittelyssä, ja autotietokannan avulla voi itse määritellä hen-
kilöautolle polttoaineenkulutukseen perustuvan valintakriteerin. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön suositus julkisten hankintojen energiatehokkuudesta sisältää myös 
selkeitä ohjeita useiden laitteiden valintaperusteista.

Myös hankkijoiden seuraamat ammattilehdet ja tekniikan aikakauslehdet julkai-
sevat artikkeleja tuotteiden ympäristömyötäisyydestä. Lisäksi Kuluttaja-lehdessä on 
tätä aihetta koskevia artikkeleja tavalliselle kuluttajalle olennaisista tuotteista.

Hymonet.com  – helppokäyttöinen ympäristötietokanta hankkijoille 

Suomen kuntien ja valtion hankkijoille on tuotekohtaista ympäristötietoa ja tietoa 
hankintaprosessista tarjonnut kesästä 2001 alkaen Internetissä toimiva tietokanta 
www.hymonet.com. Nykyisellään se sisältää yli sadan eri tavaran ja palvelun ympä-
ristö- ja laatutietoa. Suomen Kuntaliiton kehittämis- ja konsultointiyhtiö Efektia Oy 
(nykyisin Efeko Oy) kehitti sen yhteistyössä valtion ympäristöhallinnon, kuntien ja 
lukuisten asiantuntijatahojen kanssa. Hymonetin käyttäminen edellyttää vuosimak-
sun maksamista, mikä rajoittanee osaksi sen laajaa käyttöä. Hymonetin päivitykseen 
ja kehittämiseen on vaikuttanut suunniteltua pienemmät käyttäjämaksutulot. Tämä 
yhdessä käyttäjäkunnan pienuuden kanssa on merkinnyt sitä, ettei tästä lupaavasta 
työkalusta ole vielä kehittynyt niin vaikuttavaa ohjauskeinoa kuin alun perin ajatel-
tiin. Sen osoite on kuitenkin hyvin tunnettu valtio-  ja  kuntasektorilla ja sivusto sisäl-
tää paljon ympäristö- ja laatutietoutta erilaisista julkisen sektorin yleisesti käyttämistä 
tavaroista ja palveluista. Uutena ominaisuutena siihen ollaan parhaillaan liittämässä 
erilaisten laitteiden kokonaiskustannusten laskuria ja tarjousvertailulaskentaa.

Suomalainen ympäristöhankintojen tietokanta (Hymonet) avattiin Internetissä 
kesäkuussa 2001. Tätä oli edeltänyt muutaman vuoden kehitystyö, jota koordinoi 
Kuntaliiton pääosin omistama kehitys- ja konsultointiyhtiö Efektia Oy (nykyisin 
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Efeko Oy). Projektiryhmään osallistui lisäksi useita kuntia, ympäristöministeriö, 
Kuntaliitto, energiansäästön palvelukeskus Motiva, SFS ympäristömerkintä, ja muu-
tamia yrityksiä. Ympäristöministeriö rahoitti osan kehitysvaiheen työstä. Hymonetin 
omistaa Efeko Oy, joka kuuluu FCG-konserniin, jonka pääomistajia ovat Suomen 
Kuntaliitto ja Helsingin yliopisto. 

Hymonetin käytöstä peritään pieni vuosimaksu10, jolla Efeko kattaa järjestelmän 
ylläpidon ja välttämättömimmät päivitykset. Käyttömaksuilla oli tarkoitus kattaa 
myös laajempi järjestelmän kehittäminen, mutta käyttäjiksi tulleiden organisaatioi-
den määrä ja sitä myötä käyttäjämaksut ovat olleet vähäisiä ja siksi järjestelmää on 
pystytty kehittämään suunniteltua vähemmän. Käyttömaksullisuus perustui kehit-
tämisen alkuvaiheessa hankkijoille tehtyihin kyselyselvityksiin, joiden perusteella 
käyttömaksun ei olisi pitänyt olla kynnystekijä käytölle (käyttömaksun suuruus on 
esim. 850 E + alv kun organisaatiossa 1-2 käyttäjää). Ilmeisesti vastaajat arvioivat 
ylioptimisesti oman maksuhalukkuutensa. Muissa maissa vastaavilla järjestelmillä 
ei ole käyttömaksuja. Ruotsissa tosin oli järjestelmän alkuvaiheessa Suomen mallin 
mukainen käyttömaksu, mutta käyttäjien pienen määrän vuoksi rahoitukseen etsittiin 
nopeasti valtion ja elinkeinoelämän yhteisjärjestely, jonka turvin järjestelmä voitiin 
muuttaa käyttäjille ilmaiseksi. 

Tärkeimmän osan Hymonetista muodostavat tuotekohtaiset ympäristötietosivut 
ja hankintoihin ehdotettavat ympäristökriteerit (Kuva 7). Hymonetistä löytyy  tuote-
kohtaista ympäristötietoa että tarjouspyyntöön sopivia ympäristökriteereitä erilaisille 
sähkölaitteille, rakennustarvikkeille, puhdistusaineille, elintarvikkeille, sekä sairaa-
latarvikkeille. Lisäksi löytyy Jyväskylän kaupungin valmistelemia tarjouspyynnön 
10  Tutustumista varten voi saada ilmaisen käyttöoikeuden muutaman viikon ajaksi. 

Kuva 7. Hymonet-tietokanta internetissä.
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liitteitä lukuisille eri tuotteille. Yhteensä erilaisia tavaroita ja palveluita, joista löytyy 
yleistä ympäristö- ja laatutietoa ja hankinnan ympäristöperusteita, on noin 100.  Uu-
tena ominaisuutena Hymonetiin ollaan parhaillaan liittämässä erilaisten laitteiden 
kokonaiskustannusten (elinkaarikustannukset) laskuria ja tarjousvertailulaskentaa, 
jota Efeko yhteistyössä Motivan kanssa on valmistellut EU-hankkeessa ”Green labels 
purchase” 11.

Tuotekohtaisten ympäristötietosivujen ja hankinnan ympäristökriteerien valmis-
telussa käytettiin aluksi moniportaista menettelyä (kuva 8), joka vastaa esimerkiksi 
julkisten hankintojen direktiivissä esitettyä määritelmää hyväksyttävälle ympäristö-
merkintäjärjestelmälle (joka siis vastaavalla tavalla tuottaa tavaroiden ja palveluiden 
ympäristökriteerejä). Myöhemmin mukaan otettu materiaali ei ole kulkenut tarkasti 
samanlaisen valmistelu- ja päätösketjun kautta, mutta senkin yhteydessä on kuultu 
sekä asiantuntijoita että hankkijoita. Jos Hymonetia kehitetään edelleen niin, että sen 
yhteydessä päivitetään jo tehtyjä kriteerejä ja kehitetään uusia kriteerejä, niin tälle 
työlle olisi syytä harkita  muodollista valmistelu- ja päätöksentekomenettelyä. 

Tällä hetkellä Efeko kerää palautetta mm. koulutuspäivillä (jotka maksuttomia 
Hymonetin käyttäjille) sekä tietenkin olemalla yhteydessä hankkijoihin ja alan  
asiantuntijoihin. 

Kuva 8. Hymonetin tietosivujen ja hankinnan kriteerien valmistelu- ja hyväksymismenettely ensim-
mäisten tuoteryhmien osalta (Common Nordic Procurement Criteria, 2005, s. 24). 

Hymonet: Johtopäätös

Hymonetiin kerättyä tietoutta ja sen tarjoamaa mallia helppokäyttöisen tiedon levittämisestä ei 
kannattaisi hukata, vaan työryhmän kannattaisi selvittää mahdollisuuksia järjestää Hymonet 
maksuttomaksi ja voimakkaasti kehittyväksi julkisen sektorin Internet-työkaluksi12. Samalla 
kannattaa ottaa huomioon, että Hymonet sisältää jo nyt ympäristönäkökohtien ohella paljon 
muutakin tietoa tavaroiden ja palveluiden laadukkuudesta, tavaroiden käyttöiästä, ja erilais-
ten laitteiden kokonaiskustannuksista. Siten se voisi tarjota mallin ja pohjan julkissektorin 
yleisemmälle tuotetieto- ja kokonaistaloudellisuus-työkalulle.  

Pohjoismaiset ja EU:n ympäristökriteerit

Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia yhteispoh-
joismaisiin kriteereihin. Parhaillaan on valmistelussa vaihtoehto, jossa käydään lä-
pi kussakin maassa jo valmisteltuja tuotekohtaisia kriteeristöjä, valitaan näistä 25 

11  www.efeko.fi/glp  ja www.greenlabelspurchase.net 
12  Voidaan arvioida, että järjestelmän ylläpitoon ja jo olemassa olevan tuotetiedon päivittämiseen, uu-
sien tuoteryhmien kehittämiseen (esim. 1 per vuosi), EU:n ja pohjoismaisten kriteerien linkittämiseen 
ja osittaiseen liittämiseen järjestelmään, ja Hymonetiin liittyvien seminaarien ja koulutustapahtumien 
järjestämiseen tarvittaisiin 1 täyspäiväinen henkilö, jolloin kustannukset olisivat noin 100 000 E/v.  
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parhainta, ja käännetään ne englanniksi ja pohjoismaisille kielille (norjan, ruotsin, 
suomen ja tanskan kielille). 

Tämä valmistelu on jatkunut jo kahden vuoden ajan, ja uusin käänne siihen on 
tullut EU:n komission juuri alkaneesta hankkeesta, jossa kehitetään ympäristökritee-
rit yhdelletoista tuoteryhmälle. Pohjoismainen hanke pyritäänkin nyt toteuttamaan 
yhteistyössä EU-hankkeen kanssa. Tämän myötä nyt suhtaudutaan kriittisesti aja-
tukseen pohjoismaisesta Internet-sivustosta (Kuva 9), ja selvitetään mahdollisuutta 
julkaista kriteeristöt vain EU:n sivuilla ja pohjoismaiden omilla sivuilla (Suomessa 
mm. www.hymonet.com).   

Tuotekoh-
taiset

kriteeristöt
kussakin
maassa

EU:n
tuotekohtaiset

kriteeristöt
(11)

DK

FI

NO

SE

? ?
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formaatissa, 

monella kielellä 

EU:n
www-sivusto 

Maiden
omat
www-

sivustot

SE

NO

FI

DK

Pohjoismainen
www-sivusto 

Kuva 9. ‘Yhteiset pohjoismaiset ympäristökriteerit’ -hanke ja sen suhde EU:n aloittamaan hankkee-
seen.   

EU:n komission ehdottamat tuoteryhmät

EU:n komission mukaan seuraavat 11 tuoteryhmää voisivat olla potentiaalisimpia 
toimien kohteita (Jill Michielssen kirjallinen tiedonanto, Bouwer ym. 2005 s. 15):
• Rakennusurakat (Construction work) 
• Joukkoliikenne: linja-autot ja linja-auto-palvelut (Transport: buses and bus  

services)
• Liikenne: henkilöautot (Transport: passenger cars) 
• Siivoustuotteet ja –palvelut (Cleaning products/services)
• Vaatetus, tekstiilit (Clothing) 
• Sähkö (Electricity) 
• IT-laitteet: tietokoneet ja näytöt (IT devices: computers and monitors)
• IT-laitteet: tulostimet ja kopiokoneet (IT devices: printers and copiers)
• Elintarvikkeet (Food)
• Paperituotteet (Paper) 
• Huonekalut (Furniture)

Myös EU-tutkimuksessa tuotettiin tuotekohtaista ympäristötietoa (Bouwer ym. 2006 
s. 14). Kymmenen tuoteryhmän osalta tuotettiin yhteenvedot ympäristönäkökohdis-
ta, kriteerien lähteistä ja mm. kyseiselle tuoteryhmille käytössä olevista ympäristö-
merkeistä. Lisäksi löytyy esimerkkejä tarjouspyynnöistä, eli tutkimuksessa läpi käy-
dyistä tarjouspyynnöistä kopioituja ympäristökriteereitä. Katso www.gpp-europe.
net/ > Database 
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KULTU-toimikunnan ehdotukset

KULTU-toimikunta nosti seuraavalla tavalla esiin tarpeen kehittää tuotekohtaisia 
tavoitteita ja ympäristökriteerejä:

• Selvitetään, mitkä tuotteet ja palvelut ovat volyymiltään ja ympäristövaiku-
tuksiltaan keskeisimmät, ja sen perusteella asetetaan tavoitteita. (YM, KTM ja 
tutkimuslaitokset)

• Edistetään julkisesti tuotettujen palvelujen ekotehokkuutta. Luodaan hyvinvoin-
tipalveluille ympäristömyötäiset kriteerit, asetetaan hyvinvointipalveluille ener-
gian ja materiaalinsäästötavoitteita, järjestetään kestävän kehityksen koulutusta 
sosiaali- ja terveyssektorilla ja edistetään ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa 
sekä ympäristöasioiden kattavaa huomioimista hyvinvointipalveluita tuotta-
vissa organisaatioissa.  (KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 30).

Iso-Britannian ja Ruotsin toimintasuunnitelmat

Iso-Britannian toimintasuunnitelman mukaan maan hallituksen tulee asettaa tärkeim-
mille noin kymmenelle tuoteryhmälle minimivaatimukset viimeistään huhtikuussa 
2008.   

Ruotsin toimintasuunnitelmaan sisältyy Internet-järjestelmään www.eku.nu val-
misteltujen tuotekohtaisten ympäristökriteerien laadun uudelleenarviointi. Lisäksi 
esitetään tavoitteet kolmelle tuoteryhmälle. Niinpä vuosina 2007-2010 hankittavien 
henkilöautojen tulisi täyttää ‘ympäristöauton’ vaatimukset (‘förordning 2004:1364 
för miljöbil’). Hankittavasta sähköstä 50% tulisi olla uusiutuvilla luonnonvaroilla 
tuotettua (käyttäen EU-direktiivin 2001/77/EY mukaista määritelmää).  Poistettavien 
hehkulamppujen tilalle hankittavista lampuista ainakin 50% tulisi olla energiansääs-
tölamppuja, jotka kuuluvat EU:n energiamerkinnän luokkaan A.

5.9  Innovaatioiden ja ympäristöteknologian edistäminen

EU:n komissio selvittää mahdollisuuksia edistää ympäristöteknologioiden mark-
kinoille pääsyä tuotteiden suorituskykyyn perustuvien vaatimusten avulla. Ostajat 
voisivat muotoilla teknisiä eritelmiä, jotka haastavat yritykset soveltamaan vielä 
pidemmälle kehitettyä tekniikka kuin nykyiset parhaat käytettävissä olevat tekniikat. 
Teollisuus saisi tiedon siitä, että mikäli se tuottaa tällaisia tuotteita, sillä on paremmat 
mahdollisuudet saada kyseisiä hankintasopimuksia. Tämä saisi aikaan kilpailua 
näiden kriteerien täyttämisestä, ja toisi kehittyneempiä teknologioita markkinoille. 
Tämän tyyppisiä julkisia hankintoja, joita kutsutaan myös teknologian hankintaoh-
jelmiksi, on jo käytetty esimerkiksi Ruotsissa jääkaappien ja lämpöpumppujen osalta. 
(KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 121).

Julkisten hankintojen toimintakulttuurissa on piirteitä, jotka voivat toimia innova-
tiivisten tavaroiden ja palveluiden kehittämiseen osallistumista ja niiden hankintaa 
vastaan. Näitä olisikin syytä selventää. Tuotekehitykseen osallistumista voi rajoittaa, 
että nähdään viranomaisen tällöin ottavan kannettavakseen osan yrityksille itselleen 
kuuluvasta rahoituksesta ja riskistä . Epäonnistuneen tai huonosti toimivan tuotteen 
tai kalliiden käyttöönottokustannusten riski onkin tietysti otettava huomioon, ja 
siihen on erilaisia mahdollisuuksia. Toinen pelko aiheutuu yksityisen yhteistyö-
kumppanin suosimisesta, joka voidaan nähdä toisten saman alan toimijoiden syrji-
misenä ja siten julkisissa hankinnoissa yleensä tuomittavana tekona. Kolmas ongelma 
muodostuu julkisten hankintojen menettelytavoista, jotka perustuvat säädöksiin, ja 
ovat varsin muodollisia ja rajoittavia. Ne tosin avaavat todellisuudessa paljonkin 
mahdollisuuksia innovaatioiden edistämiseen, mutta tähän liittyvät menettelytavat 
eivät välttämättä kuulu hankkijoiden yleiseen ‘työkalupakkiin’ vaan alan erityis-
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osaamiseen, ja harvoissa julkisissa organisaatioissa on niihin liittyvää osaamista ja 
kokemusta (etenkin kun julkisten hankintojen lainsäädäntö on juuri uusiutumassa 
sekä Suomessa että muissa EU-maissa). Edelleen ongelmana on uusien tuotemah-
dollisuuksien ja luontevien yhteistyökumppanien tunnistaminen sekä yritysten että 
julkisten organisaatioiden näkökulmasta.

Hankintamenettelyihin liittyen tavallisessa avoimessa hankintamenettelyssä olen-
naisia asioita ovat mm. teknisten eritelmien määrittely suorituskyvyn ja toiminnal-
listen ominaisuuksien avulla sekä vaihtoehtojen käyttö uudenlaisten ratkaisujen 
avaamiseksi. Lisäksi on syytä tunnistaa rajoitetun menettelyn ja etenkin neuvottelu-
menettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudet. Edelleen 
erityinen menettely ‘suunnittelukilpailut’ voi avata mahdollisuuksia innovatiivisten 
tavaroiden ja palveluiden kehittämisessä.

Iso-Britannian toimintasuunnitelmassa innovaatioihin kiinnitetään paljon huomio-
ta ja nostetaan esiin tiiviimpi vuoropuhelu hankkijoiden ja tarjoajien välillä, mutta 
ei juurikaan esitetä konkreettisia toimia (DEFRA 2006 s. 61). Ruotsin toimintasuun-
nitelmassa todetaan, että ns. teknologiahankinnoille tulisi valmistella oma toiminta-
suunnitelmansa (Naturvårdsverket 2005 s. 37). 

5.10   Tutkimus

Tutkimustarpeita on jo osoitettu yllä mm. tuotekohtaisten tavoitteiden ja ympäris-
tökriteerien kohdalla. Lisäksi KULTU-toimikunta esitti toimenpide-ehdotuksissaan 
seuraavan tutkimustarpeen:

• Käynnistetään tutkimushanke, joka selvittää hyvinvointipalvelujen ympäris-
tövaikutuksia sekä mahdollisuuksia vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. (STM, Stakes ja YM) 

• Selvitetään informaatioteknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen 
energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämisessä. (STM, YM, Stakes, Kunta-
liitto, kunnat) (KULTU-toimikunnan ehdotus 2005, s. 30).

5.11   Seuranta ja raportointi

Hankintojen ekologisen kestävyyden tilannekartoitukseen on käytetty kolmenlaisia 
menetelmiä:

A. Kyselyt, käyttäen paperilomakkeita (mm. Ruotsissa Naturvårdsverket 2005a) ja 
Internet-kyselyä (Ruotsissa EuroFutures 2002, EU:ssa Bouwer ym. 2005).

B. Puhelinhaastattelut (mm. Norjassa Research International Feedback 2002).
C. Tarjouspyyntöjen tutkiminen (pohjoismaissa Kippo-Edlund ym. 2005, EU-mais-

sa Bouwer ym. 2005).

Kyselyissä ongelmana on ollut alhainen vastausprosentti, esim. EU-tutkimuksessa 
11 % ja aiemmassa EU-tutkimuksessa jopa tätä alhaisempi (Kippo-Edlund ym. 2005). 
Ruotsin uusimmassa tutkimuksessa tosin saatiin niinkin korkea vastausprosentti 
kuin 77 % (Naturvårdsverket 2005a). Internet-kyselyissä alhaista vastausprosenttia 
voi osittain selittää se, että kyselyyn pitää vastata yhden istunnon aikana (tämä on 
tosin vain voitettavissa oleva tekninen ongelma). 

Puhelinhaastatteluilla ei ole kyselyiden ongelmaa alhaisesta vastausprosentista. 
Norjalaiset pitävätkin tätä ehdottaman suositeltavana menetelmänä. Huonona puo-
lena voidaan pitää, että ne vaativat suhteellisen paljon työtä. Suomessa Nissinen (kir-
joittaja) on haastatellut kaksi hankintapäällikköä (Pori ja Espoo) teemahaastatteluilla, 
ja siten haastattelurunko olisi jo käytettävissä. 

Tarjouspyyntöjen tutkiminen tarjoaa luotettavaa tietoa. Huonona puolena voi-
daan pitää suurta työmäärää, ja sitä että kynnysarvot alittavista hankinnoista voi 
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olla vaikea saada edustavaa materiaalia (EU:n kynnysarvot ylittävien hankintojen 
tarjouspyynnöt sai helposti TED-tietokannasta). Toisaalta tällä menetelmällä saadaan 
samalla suhteellisen helposti myös muuta tietoa esimerkiksi tarjouspyyntöjen raken-
teista ja erilaisista kokonaistaloudellisuuden kriteereistä (Parikka-Alhola ym. 2005), 
mitä voidaan edelleen käyttää mm. hankinta-alan yleisten tarjouspyyntömallien ja 
koulutussisällön suunnitteluun.  

5.12  Toimijat ja vastuualueet

Suomessa lukuisat tahot – varsinaisten hankkivien organisaatioiden eli kuntien ja 
valtion organisaatioiden lisäksi – ovat olleet aktiivisia hankintojen ympäristönäkö-
kohtien suhteen (Kuva 12). Työ niveltyy myös varsin tiiviisti pohjoismaiseen ja EU:
ssa käynnissä olevaan työhön. Organisaatioiden rooli on luonnollisesti linjassa niiden 
päätehtävän mukaan. Siten voidaan nähdä aiemmassa toiminnassa seuraavanlaisia 
rooleja ja ’vastuita’:

• Hankintojen laillisuus ja yleinen ohjaus – Kauppa ja teollisuusministeriö
• Hankintojen opastus – neuvontayksikkö www.hankinnat.fi
•  Valtion hankintojen taloudellisuus ja yleinen ohjaus – Valtiovarainministeriö
•  Valtion puitesopimukset Hansel
•  Koulutus – HAUS ja Efeko
•  Energiatehokkuuden asiantuntemus – Motiva Oy
•  Ympäristönäkökohtien asiantuntemus ja opastus – SYKE
•  Internet-työkalu – Efeko Oy

Kuva 12. Ekologisesti kestävien julkisten hankintojen toimijoita. Kuvaan on otettu mukaan eräitä 
tärkeimpiä Suomen julkisen sektorin toimijoita ja kansainvälisen yhteistyön toimijoita. Lisäksi olen-
naisia yhteistyötahoja muodostavat esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen tapaiset valtion liikelaitokset  
sekä yksityiset yritykset, jotka tarjoavat tuotteitaan julkisille hankkijoille.
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6  Alustavia ehdotuksia      
 toimintasuunnitelman osa-alueista

Seuraavassa esitetään kaksi listausta toimintasuunnitelmassa mahdollisesti käsitel-
tävisä asioista. Ne esitetään vain keskustelun ja jatkotyön pohjaksi. Listat eivät ole 
kattavia ja asioiden välinen järjestys muodostunee työryhmän valmistelun myötä 
erilaiseksi. Ne esitetäänkin vain helpottamaan työryhmän työskentelyä, ikään kuin 
alustaviksi ‘muistilistaksi’. 

Ensimmäinen lista sisältyi työryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuun (kirjalli-
nen tiedonanto Taina Nikulalta 16.2.2007), katso Taulu 2a.  Toinen lista on laadittu 
siten, että se kattaa tässä raportissa esitetyt aiemmat toimet ja ideat mahdollisesta 
toiminnasta, katso Taulu 2b.

Taulu 2a. ’Muistilista 1’, eli yksi mahdollinen pohja toimintasuunnitelman 
rungoksi.

1. Johdanto
• Miksi?
• Sitoumukset Euroopan tasolla (EU:n kestävän kehityksen strategia, Lissabonin 

strategia, tiedonanto tuotepolitiikasta, ETAP - tiedonanto ympäristöteknologiaa 
koskevaksi toimintasuunnitelmaksi, energiapalveludirektiivi).

• Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta nosti julkisen sektorin roolin mer-
kittäväksi keinoksi edistää kestävää kulutusta ja tuotantoa.

• Muiden maiden esimerkkejä kansallisista toimintasuunnitelmista.

2. Nykytilanne
• Lainsäädäntö.
• Kestävien julkisten hankintojen tilanne Suomessa.

3. Visio ja tavoitteet

4. Keinot
• Johtoportaan ja päätöksentekijöiden sitoutuminen (hankintastrategiat)
• Parannetaan tiedonkulkua ja parhaiden käytäntöjen leviämistä (EkoFoorumi)
• Hyödynnetään volyymiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan keskeisille tuoteryhmille 

laadittuja kriteerejä (Promise, ympäristömerkit)
• Koordinoidaan neuvontapalveluja (”help-desk”, ohjeistukset julkisille hankkijoille)
• Lisätään koulutusta (Luomukeittiökeskuksen malli)
• ”Road showt”
• Edistetään ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa julkisissa organisaatioissa 
• Selvitetään mahdollisuutta kompensoida virkamatkojen CO2- päästöt

5. Toimintasuunnitelman seuranta
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Taulu 2b. ’Muistilista 2’  toimintasuunnitelmassa käsiteltävistä aiheista.

Johdanto, miksi?
Poliittinen sitoutuminen valtakunnantasolla
Nykytilanteen selvitys

Visio
Toimintamalli etenemiselle
Tavoitteet 
• Yleiset, eli hankintojen ekologinen kestävyys
• Tuoteryhmäkohtaiset
• Hankintayksiköihin kohdistuvat (osaaminen, organisointi)
• Laajoihin puitesopimuksiin kohdistuvat 
Säädösten ja velvoittavan ohjauksen mahdollisuudet 
Vastuiden ja tehtävien jakaminen 

Seuranta ja raportointi
• Kansallisesti toteutettujen toimenpiteiden
• Organisaatioissa toteutettujen toimenpiteiden
• Hankintojen ekologisen kestävyyden
Vertailu (benchmarking) organisaatioiden välillä ja muihin maihin
Taloudellisten kustannusten ja hyötyjen arviointi
Ympäristöhyötyjen arviointi
Sosiaalisten ja eettisten näkökohtien arviointi

Keinovalikoima, hallinnon yhteiset
• Internet-työkalut, oppaat
• Ympäristökriteerit eri tuotteille
• Budjetti-työkalut (LCC)
• Helpdeskit
• Tiedotuskampanjat
• Koulutus 
• Seminaarit, tapaamiset
• Verkostot 
• Innovaatioiden ja ympäristöteknologian edistäminen tiedolla ja rahoituksella

Organisaatioiden omien järjestelyjen tukeminen
• johdon tuki
• vastuunjaon selkeytys
• aloitus, ’ensi askeleet’
• hankintaohjeet
• ympäristöjärjestelmät
• erityisasiantuntemus, tukihenkilö
• työkalut, tiedonlähteet
• koulutukseen, seminaareihin ja verkostoihin osallistuminen
• seuranta ja raportointi ja  benchmarking

Julkisten hankintojen tutkimus

Ohjelman toimien rahoitus
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Liite	1	

Iso-Britannian työryhmän visio 

Lähde: DEFRA 2006, s. 24-25, ja http://www.sustainable-development.gov.uk/pub-
lications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf  

Vision of a leader

Description of a future public sector leader in Sustainable Procurement

A leader will have effective professional procurement practices embedded in their
organisation(s) and will ensure that procurement is recognised as being vital to the
delivery of the organisation’s(s’) corporate objectives.

A Leader will have an overarching strategy for sustainable public procurement (the
Strategy), within a wider strategy for sustainable development. The Strategy will 
have the endorsement of senior managers and political leaders, with a clear deliv-
ery plan that will outline responsibilities, resources and monitoring and evaluation 
procedures, the outputs of which will be independently audited and reported in the 
public domain, demonstrating good progress in achieving sustainable outcomes. A 
wide group of stakeholders will have been involved in the development of the Strat-
egy which will be reviewed on a regular basis. The Strategy will cover both national 
and international sustainability impacts.

The Strategy will be outcome-focused with well-defined deliverables that cover en-
vironmental, social and economic issues such as: reducing CO2 emissions and O3 
depletion; encouraging recycling, waste prevention, resource and energy efficiency;
dealing with chemicals, biodiversity loss, forest management and water pollution; 
tackling child labour and slavery; promoting equal pay, good working conditions, 
better health and safety; improving training and skills’ provisions; supporting value 
for money, job creation, local regeneration, small to medium sized enterprises (SMEs) 
and supply chain diversity. Core ILO conventions will routinely be applied to all con-
tracting activity and suppliers will recognise their role in support of ILO objectives.

The Strategy will give clear guidance and direction by setting a minimum level of 
environmental, social and economic specifications for a list of products and services 
that form the highest impact areas of government spend. The list may include: con-
struction and materials; cars, buses and public transport; IT hardware, consumables 
and other electronic equipment; stationery and paper; furniture; military equipment; 
clothing and textiles; cleaning products; electricity and renewable energy; white 
goods (household appliances); timber; oils and chemicals; food and catering; phar-
maceuticals; mechanical equipment; heating/cooling equipment and lighting. The 
Strategy will recognise the potential of new technologies and encourage the market to 
respond innovatively to public sector needs. Innovation that improves sustainability 
will be actively sought and rewarded.

The Strategy will be delivered through a core/central group of sustainable procure-
ment experts who will also be responsible for maintaining momentum and driving 
this agenda forward. This group will be the main point for policy advice, mentorship 
and training on both theoretical and practical sustainable procurement matters.
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The Strategy will be supported by incentives such as awards, fiscal bonuses, a strong 
focus on training and awareness raising, and it will be linked to individuals’ key 
work objectives through an effective performance management system. In addition, 
existing cultural, organisational and fiscal disincentives for adopting sustainable 
procurement will be removed and short-term cost premia for the purchase of more 
sustainable solutions will be accepted, especially if it can be robustly demonstrated 
that this generates longterm value for the tax or council tax payer.

Procurement decisions will be made based on whole life cost taking into account life 
cycle issues, whose direct or indirect benefits will be acknowledged even when ac-
crued to other parts of government and wider society. A track record of sustainability 
benefits delivered will be in place and publicised to recognise success.

A leader will demonstrate global responsibility and support others in achieving sus-
tainable procurement. A leader will take calculated risks for others to follow. A leader 
will have a vision of the desired long-term outcomes, together with a clear plan for 
prioritised continuous improvement.
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Täydentävä lausuma
Helsinki, 25.1.2008

JULKISTEN HANKINTOJEN KESTÄVYYDEN ENSIASKEL

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa painottaa nyt laaditun kestävien hankintojen toimintaohjelman
olevan viime päivien kehityksen valossa askel oikeaan suuntaan mutta jäävän riittämättömäksi. On
hyvä, että ohjelma on laadittu, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että sitä tulee tarkistaa ennen
vuotta 2015, johon useimmat toimintaohjelman lopulliset tavoitteet on kiinnitetty (vrt. kohta
"Tavoitteet ja suositukset"). Ohjelmassa päästään siis alkuun, mutta ilman lisätoimia se ei
nykymuodossaan johda kestäviin julkisiin hankintoihin.

Kestäviin hankintoihin tulisi sisällyttää paitsi ympäristö- myös sosiaalinen kestävyys. Tämä
työryhmä päätyi harkinnan jälkeen keskittymään pelkästään ympäristöulottuvuuteen.
Toimintaohjelman seuraavan version tulee kiinnittää huomiota myös sosiaalisiin kriteereihin,
erityisesti reilun kaupan järjestelmässä merkittyjen tuotteiden huomioimiseen julkisissa
hankinnoissa. Ruoan ilmastovaikutukset noussevat entistä tärkeämpään asemaan lähivuosina, eikä
nyt laadittu toimintaohjelma vielä kykene huomioimaan tätä kehityskulkua. 

EU:n komission 23.1.2008 julkaisema energia- ja ilmastopaketti tulee asettamaan entistä tiukempia
vaatimuksia rakennusten energiatehokkuudelle. Tätä kehityskulkua ei tämä toimintaohjelma kykene
täysin sisäistämään, vaan nyt ehdotettuja Promise-järjestelmän luokkiin sidottuja tavoitetasoja
joudutaan varmasti jatkossa kiristämään.

Luonnonsuojeluliitto pitää valitettavana, että hankintayksiköiden sähkönhankintaa koskevasta
tavoitteesta (31,5 % uusiutuvia vuonna 2010 ja 60 % v. 2015) poistettiin pidemmän aikavälin
tavoitetaso 100 % v. 2020. Ottaen huomioon sen, että julkisen sektorin sähkönkulutus on vain vajaat
seitsemän prosenttia koko sähkönkulutuksesta ja että komission uusi energiapaketti vaatii
merkittävästi uusia toimia vuoteen 2020 mennessä, tällainen keskipitkän aikavälin julkisen sektorin
tavoite olisi ollut esimerkkimielessä mitä suotavin.

Jouni Nissinen
ympäristönsuojelupäällikkö, toimikunnan jäsen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
jouni.nissinen@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation
Kotkankatu 9, FI-00510 Helsinki, Finland  |  tel. +358 9 228 081  |  fax +358 9 228 08200

www.sll.fi  |  toimisto@sll.fi
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