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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mietintö koskien 

jäsenehdotusta  

kestäviä julkisia hankintoja koskevasta poh-

joismaisesta yhteistyöstä 

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii saatavilla olevien analyysien ja selvitysten perusteella 
yhteispohjoismaiset ohjeet ja kriteerit ympäristöä säästäville julki-
sille hankinnoille ympäristötekniikan alalla.   
 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 
että ne ottavat mahdollisimman pian käyttöön ne ympäristöä sääs-
täville julkisille hankinnoille laadittavat ohjeistukset ja kriteerit, joi-
ta on jo olemassa ja joita laaditaan tulevaisuudessa.  

2. Taustaa 

Christina Gestrin on tehnyt jäsenehdotuksen kestäviä julkisia hankintoja 

koskevasta pohjoismaisesta yhteistyöstä.  

 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että viranomaiset kaikilla hallinnon tasoilla 

hyödyntävät julkisia hankintoja tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa. 

Julkiset hankinnat muodostavat huomattavan osan maiden bruttokansan-

tuotteesta. Koko EU:ssa ne kattavat 16 prosenttia bruttokansantuottees-

ta. Sen vuoksi tavaroiden ja palvelujen toimittajille esitettävät vaatimuk-

set voivat vaikuttaa kyseisen maan kehitykseen. Pohjoismaissa ajatellaan 

yleisesti, että kestävää kehitystä ja vihreää kasvua voidaan edistää julki-

sille hankinnoille asetettavien ympäristövaatimusten avulla. Sen vuoksi 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo pitkään tukenut alan aloitteita, ja 

ympäristöministereillä on haastetta käsittelevä pysyvä työryhmä. Poh-

joismaista Joutsen-ympäristömerkintää käytetään myös välineenä julkisis-

sa hankinnoissa, ja pyrkimyksenä on edistää merkin käyttöä tässä tarkoi-

tuksessa. Julkiset hankinnat ovat myös osa Pohjoismaiden ministerineu-

voston vihreän kasvun aloitetta, jonka pääministerit käynnistivät vuon-

na 2011. Työn seurantana on käynnistetty kolmivuotinen hanke, jonka ta-
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voitteena on edistää cleantechin eli ympäristötekniikan julkisia hankinto-

ja.1 

 

Julkisia hankintoja säätelee EU-direktiivi, jota tarkistetaan parhaillaan ta-

voitteena helpottaa julkisten hankintojen käyttöä muiden yhteiskunnallis-

ten tavoitteiden edistämiseen. Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on 

käsitellyt direktiivitarkistusta kokouksissa Euroopan parlamentin pohjois-

maisten jäsenten kanssa. Valiokunta on ilmaissut täyden tukensa sille, et-

tä julkisia hankintoja käytettäisiin myös muihin tarkoituksiin kuin lyhyen 

aikavälin taloudelliseen hyötyyn, ja että alhaisimman hinnan kriteeri kor-

vattaisiin kriteereillä, joissa huomioidaan taloudellisin kokonaisratkaisu 

elinkaarinäkökulmasta taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöseurausten 

perusteella. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on äskettäin käsitellyt vaarallisia kemikaaleja jul-

kisissa hankinnoissa (A 1466/miljö). Suosituksessa neuvosto suositti, että 

Pohjoismaat ottavat käyttöön julkisia viranomaisia ja yrityksiä koskevan 

hankintapolitiikan, jonka mukaan korvattavissa olevia vaarallisia kemikaa-

leja sisältävistä aineista ei saa esittää tarjouspyyntöjä.2 Helsingin istun-

nossa Pohjoismaiden neuvosto päätti pitää suosituksen voimassa ja pyysi 

Pohjoismaiden hallituksia tarkastelemaan asiaa uudelleen ja laatimaan 

yhdessä luettelon vaarallisista kemikaaleista, joita tulee välttää, sillä on 

olemassa parempiakin vaihtoehtoja. 

 

Jäsenehdotuksessa viitataan Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien järjestelmien kehittä-

misessä tietyillä sektoreilla, joilla ympäristövaikutusten arvioidaan olevan 

suuria ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen arvioidaan olevan 

kustannustehokkaita.3 Ehdotuksen mukaan prosessia tulee yksinkertais-

taa, ja julkisia hankintoja tekevien tulisi laajemmin voida hyödyntää mui-

den Pohjoismaiden kokemuksia. Ehdotuksessa viitataan Pohjoismaiden 

ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelmaan 2009–2012, 

jossa julkiset hankinnat olivat painopistealueena. Ehdotuksessa kerrotaan 

myös raporteista, joissa on suosituksia siitä, miten Pohjoismaista voi tulla 

edelläkävijäalue ottamalla käyttöön yhteinen järjestelmä julkisille hankin-

noille niillä sektoreilla, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset ja joilla 

ympäristöä säästävät hankinnat olisivat kustannustehokkaita. Ympäristöä 

säästävien julkisten hankintojen ohjeistukset ja yhteiset kriteerit olisivat 

tehokas väline hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja näin voitaisiin 

myös ohjata tuotanto- ja kuluttajapolitiikkaa kestävämpään suuntaan. 

Tämä puolestaan edistäisi ympäristötekniikan innovointia ja kehitystä 

muun muassa siksi, että alhaisen ympäristökuormituksen tavaroille ja pal-

veluille olisi suuremmat markkinat. Näin Pohjoismaat vahvistaisivat ase-

maansa innovatiivisena toimijana, joka pyrkii saavuttamaan sekä paikalli-

sia että maailmanlaajuisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi, 

mikä myös kasvattaisi pohjoismaista cleantech-sektoria. 

3. Lausunnot 

Pohjoismaiden neuvosto on ollut epävirallisessa yhteydessä Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristön ja alasta vastaavaan pohjoismaiseen työ-

ryhmään.  

                                                
1 Hankekuvauksen mukaan työssä keskitytään vanhustenhuollon ja liikennealan ympäristöä 

säästäviin julkisiin hankintoihin. 

2 Suosituksessa viitataan ChemSecin SIN-luetteloon mahdollisista korvaavista aineista. 

3 Ks. esimerkiksi Mainstreaming GPP in the Nordic countries – a scoping study -raportti (Te-

maNord 2012:504) 
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4. Päätelmät 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta suhtautuu ehdotukseen myönteises-
ti. Se on Pohjoismaiden neuvoston aiempien suositusten ja lausuntojen 
mukainen. Lisäksi se on Pohjoismaiden ministerineuvoston painopisteiden 
mukainen ja sen voidaan tulkita konkretisoivan pääministerien päätöstä li-
sätä vihreää kasvua edistävien toimien pohjoismaista yhteistyötä. Ympä-
ristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla voi olla huomattava vaikutus ympä-
ristöön silloin, kun julkisella sektorilla on suuri markkinaosuus ja hankin-
nalla on suuret ympäristövaikutukset. 
 
Valiokunta on samaa mieltä jäsenehdotuksen arviosta, jonka mukaan olisi 
yhteiskunnallisesti hyödyllistä kehittää ympäristöä säästäville julkisille 
hankinnoille yhteisiä ohjeistuksia ja kriteerejä, jotka pätisivät kaikissa 
Pohjoismaissa. Valiokunta tietää, että joillekin tuoteryhmille on kehitetty 
pohjoismaisia kriteerejä, ja että EU:ssakin on kehitetty kriteerejä useille 
tuoteryhmille. Saatavilla on siis kokemuksia ja tietoa.4  
 
Ympäristötekniikan eli cleantechin kehittämiselle on hyvät edellytykset 
Pohjoismaissa. Yhteispohjoismaiset kriteerit voisivat osaltaan auttaa kehit-
tämään koko Pohjolaa kotimarkkinoina cleantech-sektorin ympäristöä 
säästävissä julkisissa hankinnoissa. Tämä voisi johtaa teknistä kehitystä 
oikeaan suuntaan ja pitkällä aikavälillä vahvistaa Pohjoismaiden kansain-
välistä asemaa ympäristötekniikan alalla. Kokemuksen mukaan on myös 
niin, että EU hyödyntää pohjoismaisia kriteerejä EU-kriteerejä kehitettäes-
sä. Pohjoismainen yhteistyö ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnois-
sa veisi täten osaltaan myös EU:ta myönteiseen suuntaan. 
 
Valiokunta toteaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt ympä-
ristötekniikasta analyysejä ja selvityksiä, joita voidaan hyödyntää ympä-
ristöä säästävien julkisten hankintojen ohjeistusten ja kriteerien muotoi-
luun. Valiokunnan mielestä on tärkeää hyödyntää tätä työtä ja edetä käy-
tännön toteutukseen.  
 
Valiokunta huomioi, että Pohjoismaiden ministerineuvostolla on toimivaa 
yhteistyötä julkisten hankintojen alalla, ja että tätä työtä priorisoidaan. On 
järkevää hyödyntää näitä kokemuksia ja rakenteita. Valiokunnan mielestä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston kannattaisi tästä syystä ottaa tehtäväk-
seen yhteisten ohjeistusten ja kriteerien kehittäminen sen sijaan, että teh-
tävää hoitaisivat maiden hallitukset, kuten jäsenehdotuksessa esitetään. 
Ohjeistusten ja kriteerien täytäntöönpano ja käyttö puolestaan olisi kunkin 
hallituksen vastuulla. 
 
Valiokunta toteaa EU:n olevan uudistamassa julkisista hankinnoista annet-
tua direktiiviä. Odotettavissa on, että vuonna 2013 hyväksytään sääntöjä, 
jotka helpottavat kunkin maan mahdollisuutta käyttää julkisia hankintoja 
muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Pohjoismaiden tulisi 
hyödyntää tätä mahdollisuutta. 
 
Valiokunta viittaa myös vuonna 2012 pidetyn Rion kestävän kehityksen 
konferenssin päätösasiakirjaan, jossa päätettiin käynnistää kymmenvuoti-
nen kestävän tuotannon ja kehityksen puiteohjelma YK:n alaisuudessa. 
Tiivis pohjoismainen yhteistyö julkisissa hankinnoissa voisi toimia innoitta-
jana muille maille. 
 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii saatavilla olevien analyysien ja selvitysten perusteella 
yhteispohjoismaiset ohjeet ja kriteerit ympäristöä säästäville julki-
sille hankinnoille ympäristötekniikan alalla.   

 

                                                
4 The Uptake of Green Public Procurement in the EU27 -raportissa (Bryssel, 

29. helmikuuta 2012) todetaan, että ympäristöä säästävien julkisten hankintojen EU-

ydinkriteerejä käytetään laajalti.  
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Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne ottavat mahdollisimman pian käyttöön ne ympäristöä sääs-
täville julkisille hankinnoille laadittavat ohjeistukset ja kriteerit, joi-
ta on jo olemassa ja joita laaditaan tulevaisuudessa. 

 

Reykjavikissa 29. tammikuuta 2013 

Álfheiður Ingadóttir (VG) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Ann-Kristine Johansson (S), for-

mann 

Christer Winbäck (FP) 

Christina Gestrin (sv) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Kim Kielsen (S) 

 

Lauri Heikkilä (saf) 

Margareta Larsson (SD) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 

Silvia Modig (vänst) 

Stefan Capland (M)  

Thomas Danielsen (V) 

Tore Hagebakken (A) 
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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 pohjoismaiset kotimarkkinat ja laativat Pohjoismaille yhtei-

siä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia ohjeita ja 

kriteerejä. 

 
 

 
 

Helsingissä 23. lokakuuta 2012 

Christina Gestrin (r.)  

 

 


