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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

kestäviä julkisia hankintoja koskevasta poh-

joismaisesta yhteistyöstä  

Viranomaiset tekevät kaikilla hallinnon tasoilla julkisia hankintoja tavaroi-

den ja palveluiden ostoissa ja töiden tilaamisessa. EU:ssa julkisista han-

kinnoista on käyty vilkasta keskustelua. Julkiset hankinnat muodostavat 

suuren osan EU-markkinoista ja vastaavat noin 16:tta prosenttia brutto-

kansantuotteesta. 

 

Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen avulla voidaan edistää kestä-

vää kehitystä ja vihreää kasvua Pohjoismaissa. Ympäristöä säästävissä 

julkisissa hankinnoissa suositaan tavaroita, palveluja ja töitä, joiden ym-

päristövaikutukset ovat pienet elinkaaren kaikissa vaiheissa. Näin julkisel-

la sektorilla on myös mahdollisuus ohjata yksityistä sektoria tuottamaan 

tavaroita ja palveluita, joiden ympäristökuormitus on pieni. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo pitkään korostanut ympäristöä 

säästävien julkisten hankintojen tärkeyttä kestävän kehityksen ja vihreän 

kasvun edistämiseksi. Kestävän kulutuksen ja tuotannon työryhmä on 

työssään priorisoinut ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja ja nostanut 

esille tarpeen parantaa ja helpottaa hankintamenettelyjä Pohjoismaissa. 

Julkisten hankintojen parissa työskentelevien pitäisi paremmin pystyä 

hyödyntämään toistensa kokemuksia, sillä Pohjoismailla ja niiden alueilla 

ja kunnilla on usein julkisia hankintoja koskevat yksityiskohtaiset menet-

telytavat.   

 

Pohjoismaisen ympäristöyhteistyön toimintaohjelmassa 2009–2012 ympä-

ristöä säästäviä hankintoja koskeva pohjoismainen yhteistyö on etusijalla 

kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston 

raporteissa on tehty ehdotuksia siitä, miten Pohjoismaat voisivat olla edel-

läkävijöitä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen yhteisen järjestel-

män käyttöönotossa sektoreilla, joilla ympäristövaikutukset ovat suuret ja 

joilla ympäristöä säästävät hankinnat olisivat kustannustehokkaita. Han-

kintatulosten seurantaa voitaisiin selventää, jos elinkaarikustannukset si-
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sällytettäisiin sekä yleisiin että tuote- ja sektorikohtaisiin hankintatyöka-

luihin. 

 

Yhteiset ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat ohjeet ja kriteerit olisi-

vat tehokas keino Pohjoismaille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi te-

hokkaasti sekä tuotanto- ja kulutuspolitiikan ohjaamiseksi kestävämpään 

suuntaan. Julkisia hankintoja tekevä viranomainen voi vaatimusten ja kri-

teerien avulla erityisehtojen mukaisesti ottaa käyttöön ympäristönäkökul-

man ja priorisoida hankintaehdoissaan tuotteita, jotka säästävät luonnon-

varoja ja kuormittavat vähemmän ympäristöä.  

 

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja edistämällä Pohjoismaissa voi-

daan kannustaa innovaatioihin sekä ympäristömyönteisen tekniikan kehit-

tämiseen ja käyttöönottoon. Tavaroiden ja materiaalien kierrätystä ja uu-

delleenkäyttöä painotettaisiin. Yhteispohjoismaisten ohjeiden avulla luo-

daan suuremmat ja taloudellisesti kannattavammat kotimarkkinat ympä-

ristöä vähemmän kuormittaville tuotteille ja palveluille. Julkiselle sektorille 

tästä on selvää yhteiskunnallista hyötyä ja pitkällä aikavälillä myös talou-

dellisia säästöjä. Pohjoismaat vahvistaisivat merkitystään innovatiivisena 

toimijana, joka tekee työtä kestävän kehityksen puolesta sekä paikallisella 

että maailmanlaajuisella tasolla. Niin kutsuttu cleantech-sektori on yksi 

maailman nopeimmin kasvavista aloista. Mahdollisuudet uusien työpaikko-

ja luomiseen tällä alalla ovat erittäin suuret.  

 

Edellä esitetyn perusteella Christina Gestrin (r.) ehdottaa, että Pohjois-

maiden neuvosto päättää, 

 

 että Pohjoismaiden hallitukset päättävät tehtyjen analyysien ja 

selvitysten (mm. Mainstreaming GPP in the Nordic countries – a 

scoping study ja Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä) pohjalta 

ottaa askeleen eteenpäin tavoitteena luoda cleantech-sektorin 

vahvat phjoismaiset kotimarkkinat ja laativat Pohjoismaille yhtei-

siä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia ohjeita ja 

kriteerejä. 

 
 

 
 

Helsingissä 23. lokakuuta 2012 

Christina Gestrin (r.)  

 


