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Johdanto 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public Procurement, GPP) ovat tärkeä 

työkalu, jolla edistetään ilmastonmuutokseen, resurssien käyttöön ja kestävään kulutukseen ja 

tuotantoon liittyviä ympäristöpoliittisia tavoitteita. Sillä on tärkeä rooli erityisesti julkisen 

sektorin tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa Euroopassa.  Tällaiset hankinnat määritellään 

Euroopan komission tiedonannossa Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat prosessiksi, 

”jonka avulla viranomaiset pyrkivät hankkimaan sellaisia tavaroita, palveluja ja 

työsuorituksia, joiden ympäristövaikutukset ovat koko niiden elinkaaren ajan pienemmät kuin 

niiden, joita ne muutoin hankkisivat samaa ensisijaista tarkoitusta varten”
1
. This handbook 

outlines the possibilities to pursue GPP under the 2014 Procurement Directives
2
. 

 

Ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja voidaan soveltaa sekä 

hankintadirektiivien 

soveltamiskynnyksen ylittäviin että 

niiden alle jääviin sopimuksiin. 

Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä 

annetaan viranomaisille 

mahdollisuus ottaa huomioon 

ympäristönäkökohtia ennen 

hankintamenettelyä, 

hankintaprosessin aikana ja hankintasopimuksen toteutuksen yhteydessä. Poissulkemista ja 

valintaa koskevilla säännöillä pyritään varmistamaan, että toimeksisaajat ja alihankkijat 

noudattavat ympäristölainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. Hankintaviranomaiset voivat 

hyödyntää erilaisia tekniikoita, kuten elinkaarikustannusmallia, kestäviä tuotantoprosesseja 

koskevia eritelmiä ja ympäristöasioihin liittyviä sopimuksen tekoperusteita, määrittäessään 

ympäristön kannalta edullisimpia tarjouksia.  

 

Tämän käsikirjan tarkoituksena on auttaa viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja menestyksekkäästi. Siinä selitetään Euroopan 

unionin lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet käytännönläheisellä tavalla ja tarkastellaan 

yksinkertaisia ja tehokkaita toimintatapoja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi 

hankintasopimuksissa. Käsikirjassa noudatetaan hankintamenettelyn logiikkaa ja järjestystä. 

Siinä annetaan myös monia käytännön esimerkkejä viranomaisten tekemistä 

                                                 
1
 KOM(2008) 400, s. 4. 

2
 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä, jäljempänä 

’käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi’; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU 

julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, jäljempänä ’julkista sektoria koskeva 

direktiivi’; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta, jäljempänä 

’erityisaloja koskeva direktiivi’. Käsikirjassa viitataan pääasiassa julkista sektoria koskevaan direktiiviin, mutta 

useimmista GPP-mahdollisuuksista säädetään myös kahdessa muussa direktiivissä.  



ympäristöystävällisistä hankinnoista eri puolilla unionia
3
.  Käsikirja on laadittu julkisia 

hankintoja tekeville viranomaisille, mutta monista ideoista ja toimintatavoista on hyötyä 

myös yritysten hankkijoille. Käsikirja auttaa myös tavarantoimittajia ja palveluntarjoajia – 

erityisesti pienempiä yrityksiä (pk-yritykset) – hahmottamaan paremmin julkisiin 

hankintoihin yhä useammin liittyviä ympäristövaatimuksia. 

 

Monet eurooppalaiset viranomaiset tekevät ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

lisäksi kestäviä julkisia hankintoja ja ottavat hankintapäätöksissään huomioon sekä 

ympäristö- että sosiaaliset näkökohdat. Tässä käsikirjassa tarkastellaan erityisesti 

tarjouskilpailujen ympäristönäkökohtia. Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä säädetään myös 

sosiaalisesti vastuullisia hankintoja koskevista uusista mahdollisuuksista, joita ei käsitellä 

käsikirjassa. 

 

Miksi tehdä ympäristöä säästäviä hankintoja? 

Valtionhallintojen urakoiden, tavaroiden ja palvelujen 

hankintamenot ovat noin 1,8 biljoonaa euroa vuodessa ja 

vastaavat 14:ää prosenttia EU:n BKT:sta
4
. Käyttämällä 

ostovoimaansa sellaisten tavaroiden, palvelujen ja urakoiden 

hankkimiseen, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät, 

ne voivat edistää merkittävästi paikallisten, alueellisten, 

kansallisten ja kansainvälisten kestävyystavoitteiden 

saavuttamista. Ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla 

voidaan tukea huomattavasti innovointia ja tarjota 

teollisuudelle todellisia kannustimia kehittää 

ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Niillä on erityisen 

suuri merkitys aloilla, joilla hankintaviranomaiset muodostavat suuren osan markkinoista 

(esimerkiksi rakennusala, terveyspalvelut ja liikenne).   

 

Ympäristöä säästävien hankintojen avulla viranomaiset voivat myös säästää rahaa – 

                                                 
3
 Tärkeä huomautus: Vaikka käsikirjan sisältämät tiedot on tarkistettu huolellisesti, Euroopan komissio ei vastaa 

käsikirjassa mainituista yksittäistapauksista tai niihin liittyvistä verkkosivuista.  
4
 Euroopan komissio (2015), Julkisten hankintojen indikaattorit 2013. Näihin lukuihin eivät sisälly 

yleishyödyllisten laitosten menot. Vuoden 2011 arvioissa otettiin huomioon yleishyödylliset hankinnat, joiden 

määrä oli yli 2,3 biljoonaa euroa, mikä vastaa noin 19:ää prosenttia EU:n BKT:sta. 

Esimerkkejä ympäristöä 

säästävistä 

hankintasopimuksista 
• Energiatehokkaat tietokoneet 

• Kestävästi tuotetusta puutavarasta 

valmistetut toimistokalusteet 

• Energiatehokkaat rakennukset 

• Kierrätyspaperi 

• Ympäristöystävällisiä 

puhdistustuotteita käyttävät 

siivouspalvelut 

• Sähkö- ja hybridiajoneuvot tai 

vähäpäästöiset ajoneuvot 

• Uusiutuvista energialähteistä tuotettu 

sähkö 



varsinkin, jos otetaan huomioon hankinnan 

koko elinkaaren kustannukset eikä vain 

ostohinta. Esimerkiksi energiatehokkaiden tai 

vettä säästävien tuotteiden hankkiminen voi 

auttaa pienentämään huomattavasti 

peruspalvelulaskuja. Vähentämällä vaarallisia 

aineita tuotteissa voidaan vähentää 

hävityskustannuksia. Ympäristöä säästäviä 

hankintoja tekevillä viranomaisilla on 

paremmat valmiudet vastata jatkuvasti 

muuttuviin ympäristöhaasteisiin, joita ovat 

esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen ja kiertotalouteen siirtyminen. 

 

Oikeudellinen kehys 

Julkisia hankintoja koskeva oikeudellinen 

kehys määritellään Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 

’perussopimus’, määräyksissä ja EU:n 

hankintadirektiiveissä, sellaisina kuin 

Euroopan unionin tuomioistuin on niitä 

tulkinnut. Kansainvälisellä tasolla EU:ta 

sitovat Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA-

sopimus) ja kahdenvälisten kauppasopimusten ehdot. Käytännössä näiden sopimusten 

noudattaminen varmistetaan antamalla kolmansiin maihin sijoittautuneille toimijoille samat 

oikeudet kuin EU:n talouden toimijoille. 

 

Tämä kehys sisältää useita sääntöjä ja periaatteita, 

joita on noudatettava tehtäessä julkisia 

hankintasopimuksia. Sen puitteissa voidaan 

edistää ympäristötavoitteita monin eri tavoin, 

kuten tässä käsikirjassa selitetään.  

 

Alakohtainen lainsäädäntö 

Alakohtaisella EU:n lainsäädännöllä asetetaan 

tiettyjen tavaroiden ja palvelujen hankinnoille 

sitovia velvoitteita, kuten energiatehokkuutta 

                                                 
5
 OECD (2013), Mapping out good practices for promoting green public procurement, s. 4. Saatavilla 

osoitteessa 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docL

anguage=En 
6
 Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriö (2012), Green procurement is the key to green growth. Saatavilla 

osoitteessa http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/ 
7
 Alankomaiden infrastruktuuri- ja ympäristöministeriö (2011), De impact van het programma duurzaam 

inkopen anno 2011, s. 4. 

Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

edut 

 ”Ympäristöä säästävät hankinnat vauhdittavat 

talouskasvua: arvioiden mukaan 

ympäristöteollisuuden myynti kasvaa 

2,2 biljoonaan euroon vuonna 2020” (OECD, 

2013)
5
. 

 

”Jos julkisen sektorin toimijat tekisivät 

ympäristöystävällisempiä hankintoja, voisimme 

ratkaista useita ongelmia yhdellä kertaa. Näin 

voitaisiin parantaa ilmastoa ja ympäristöä ja 

luoda samanaikaisesti kasvua ja työpaikkoja 

yrityksiin, jotka kehittävät vihreää teknologiaa. 

Toisin sanoen ympäristöä säästävät hankinnat 

ovat yksi keino muuttaa maailmaa 

ympäristöystävällisemmäksi.” Tanskan 

ympäristöministeri (2012)
6
 

 
Regensburgin kaupunki käytti ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja yleishyödyllisten 

palvelujen alalla, minkä ansiosta se säästää 

10 miljoonaa euroa energia- ja 

vesikustannuksissa 15 vuoden aikana. 

 

Pelkästään Alankomaissa vähennettäisiin 

3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, jos kaikki maan 

viranomaiset soveltaisivat kestävien julkisten 

hankintojen kansallisia kriteerejä, joihin sisältyy 

ympäristönäkökohtia. Julkisen sektorin 

energiankulutus vähenisi 10 prosenttia7. 



koskevia vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava. Pakollisia vaatimuksia sovelletaan 

nykyisin esimerkiksi seuraavilla aloilla: 

 

• Toimistojen tietotekniikkalaitteet – 

Keskushallinnon viranomaisten hankkimien 

tietotekniikkalaitteiden on täytettävä EU:n 

Energy Star -asetuksessa (asetus (EY) 

N:o 106/2008 toimistolaitteiden 

energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä 

koskevasta yhteisön ohjelmasta) määritetyt 

energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset
8
 

 

• Tieliikenteen moottoriajoneuvot – Kaikkien 

hankintaviranomaisten on otettava 

ajoneuvohankinnoissa huomioon 

energiankulutus ja ympäristövaikutukset osana 

hankintaprosessia. Tähän liittyvässä 

direktiivissä (direktiivi 2009/33/EY puhtaiden 

ja energiatehokkaiden tieliikenteen 

moottoriajoneuvojen edistämisestä) säädetään 

yhteisestä menetelmästä, jolla lasketaan 

ajoneuvojen käyttöön liittyvät 

elinkaarikustannukset. 

 

• Rakennukset – Kaikkiin julkisiin 

rakennuksiin sovelletaan energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimuksia, jotka asetetaan 

kansallisella tasolla yhteisen EU:n menetelmän 

mukaisesti. Kaikkien viranomaisten käytössä ja 

omistuksessa olevien uusien rakennusten on 

1. tammikuuta 2019 lähtien oltava ”lähes 

nollaenergiarakennuksia” (direktiivi 

2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta 

(uudelleenlaadittu)). 

Energiatehokkuusdirektiivissä
9
 asetetaan myös 

pakollisia vaatimuksia, jotka koskevat julkisten 

rakennusten peruskorjauksen ja rakennusten 

oston tai uusien vuokrasopimusten 

energiatehokkuuden vähimmäistasoa. 

 

                                                 
8
 Tämä koskee tavarahankintasopimuksia, joiden arvo ylittää hankintadirektiivien soveltamiskynnyksen.  

9
 Direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta. Direktiivin liitteessä III määritellään toimenpiteet, jotka 

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

Ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat 

resurssit EU:n tasolla 
• EU:n GPP-kriteerit 

Jotta hankintaviranomaisten olisi helpompi tunnistaa 

ja hankkia ympäristöystävällisempiä tuotteita, 

palveluja ja urakoita, 21 tuote- ja palveluryhmälle 

(tilanne käsikirjan laadintahetkellä) on kehitetty 

ympäristöystävällisten hankintojen kriteerit, jotka 

voidaan sisällyttää suoraan 

tarjouskilpailuasiakirjoihin. Näitä GPP-kriteerejä 

tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti niin, että 

niissä otetaan huomioon uusimmat tieteelliset 

tuotetiedot, uusi tekniikka, markkinoiden kehitys ja 

lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Useimmat 

kriteerit ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla 

kielillä. 

 

• Neuvontapalvelu 

Euroopan komissio on perustanut neuvontapalvelun, 

joka jakaa tietoa ympäristöä säästävistä hankinnoista 

ja vastaa sidosryhmien kysymyksiin. 

Neuvontapalvelun yhteystiedot ovat GPP-

verkkosivustolla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm. 

 

• Tiedotus 

GPP-verkkosivusto on keskitetty tietolähde 

ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvistä 

käytännön ja poliittisista näkökohdista. Sivustolla on 

linkkejä moniin erilaisiin ympäristökysymyksiä 

koskeviin lähteisiin sekä paikallista, kansallista ja 

kansainvälistä tietoa ympäristöä säästävistä 

hankinnoista. Verkkosivustolla on muun muassa 

luettelo aikaisemmista ja käynnissä olevista GPP-

hankkeista, uutistiedote (News-Alert), joka kertoo 

uusimmista ympäristöä säästäviä hankintoja 

koskevista uutisista ja tapahtumista, vastauksia usein 

kysyttyihin kysymyksiin (FAQ), sanasto keskeisistä 

termeistä ja käsitteistä, tutkimuksia, esimerkkejä 

ympäristöä säästävistä hankinnoista ja tämä käsikirja. 

 

Kaikki tämä on ladattavissa verkkosivustolta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp. 



Lisäksi eräillä jäsenvaltioilla on erityisiä sääntöjä, joilla asetetaan pakollisia ympäristöä 

säästäviä hankintoja koskevia vaatimuksia tietyille aloille tai tietyn tyyppisille 

hankintasopimuksille. Vaikka tällaisen lainsäädännön käsittely ei sisälly tämän käsikirjan 

aihepiiriin, hankkijoiden olisi huolehdittava siitä, että he ovat ajan tasalla kansallisista 

vaatimuksista. 

 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:n toimintalinjoissa 

Ympäristöä säästävät hankinnat on vahvistettu monissa EU:n toimintalinjoissa ja 

strategioissa, mikä on osoitus siitä, että niiden potentiaali edistää luonnonvarojen 

kestävämpää käyttöä, saada aikaan kestävämpään kulutukseen ja tuotantoon johtavia 

toimintatapojen muutoksia sekä edistää innovaatioita tunnustetaan. Joulukuussa 2015 

hyväksytyssä kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa korostetaan, että ympäristöä 

säästävät julkiset hankinnat ovat keino varmistaa resurssien vaikuttavampi ja tehokkaampi 

käyttö. 

 

Oheisessa laatikossa esitetään EU:ssa laadittu 

aineisto, jolla tuetaan ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja. Yksityiskohtainen luettelo ympäristöä 

säästäviin hankintoihin liittyvistä EU:n toimista, 

strategioista ja lainsäädännöstä on liitteessä. 

 

Kansalliset ja paikalliset toimet 

Useimmat EU:n jäsenvaltiot ovat nyt julkaisseet 

kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 

hahmotellaan erilaisia toimia ja tukitoimenpiteitä 

ympäristöä säästäviä tai kestäviä julkisia hankintoja 

varten
10

. Useat valtiot ovat asettaneet ympäristöä 

säästäviä tai kestäviä hankintoja koskevia tavoitteita, 

jotka koskevat joko kaikkia hankintoja tai yksittäisiä 

tuote- ja palveluryhmiä. 

 

Eräät valtiot ja alueet ovat myös laatineet 

ympäristöä säästävien tai kestävien julkisten 

hankintojen kriteerejä. Ne ovat monissa 

tapauksissa samanlaisia kuin EU:n GPP-kriteerit, 

mutta niitä on muutettu niin, että niissä otetaan 

huomioon erityiset olosuhteet tai ne laatineiden 

viranomaisten prioriteetit. Useimmat kriteereistä 

perustuvat elinkaariarvioinnista saatuihin 

                                                 
10

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm 

Ympäristöystävälliset tarjouskilpailut 

Irlannissa 

Irlanti hyväksyi vuonna 2012 ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevan 

toimintasuunnitelman Green Tenders. 

Toimintasuunnitelmassa asetetaan 

tavoitteeksi tehdä puolet kaikista 

hankinnoista ympäristöä säästävästi 

kahdeksassa tuote- ja palveluryhmässä. 

Ympäristönsuojeluvirasto julkaisi 

vuonna 2014 viranomaisille tarkoitetut 

kattavat kriteerit ja ohjeet tavoitteen 

saavuttamiseksi. Kriteerit perustuvat EU:n 

tasolla asetettuihin vaatimuksiin, mutta 

niissä otetaan huomioon erityiset 

hankintatavat ja markkinarakenne 

Irlannissa. Ohjeissa käsitellään sekä EU:n 

että kansallista ympäristölainsäädäntöä. 



tietoihin, jos sellaisia on saatavilla, sekä ympäristömerkkeihin ja niiden perusteisiin
11

.  

 

Paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotason yksittäiset hankintaviranomaiset ovat myös ottaneet 

käyttöön ympäristöä säästäviä ja kestäviä hankintamenettelyjä. Joissain tapauksissa niiden 

toimet ovat vaikuttaneet kansallisiin toimintasuunnitelmiin tai niitä on käytetty esimerkkeinä 

muissa jäsenvaltioissa. Tässä käsikirjassa esitetään monia tällaisia esimerkkejä, ja uusia hyviä 

käytäntöjä otetaan jatkuvasti käyttöön kaikkialla EU:ssa. Yli sata tällaista esimerkkiä on 

koottu verkkosivulle http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm. 
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 Ks. Evans, Ewing, Mouat ja Nuttall (2010), Assessment and Comparison of National Green and Sustainable 

Public Procurement Criteria and Underlying Schemes, osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm


Ympa risto a  sa a sta va t hankinnat: 
pa a kohdat 

Tässä käsikirjassa kerrotaan, miten ympäristöä säästäviä hankintoja tehdään, ja 

tarkastellaan kutakin hankintaprosessin vaihetta. Seuraavassa luetellaan prosessin keskeiset 

vaiheet. Kuhunkin vaiheeseen on liitetty linkki siihen käsikirjan osaan, jossa asiasta annetaan 

lisätietoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto 

• Tutustutaan ympäristöä säästävien hankintojen 

soveltamisalaan ja mahdollisiin hyötyihin sekä saatavilla 

oleviin apuneuvoihin.  

 

 Sitoudutaan prosessiin ja varmistetaan sille poliittinen tuki 

ottamalla käyttöön GPP-periaatteet, jotka sisältävät selkeät 

määritelmät ja kunkin organisaation tarpeita vastaavat 

tavoitteet.  

• Asetetaan haluttuja tuote- ja palveluryhmiä koskevat prioriteetit 

nykyisten GPP-kriteerien, ympäristömerkkien ja muiden 

lähteiden perusteella.  

• Toteutetaan tiedotus-, koulutus-, verkostoitumis- ja 

seurantatoimia, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.  

 

 

 

 

Luku 1 

 

 

 

Luku 2 

• Pohditaan, miten ympäristönäkökohtia koskevat vaatimukset 

vaikuttavat valittujen tavaroiden ja palvelujen hankintaprosessiin ja 

miten ne pannaan täytäntöön lainsäädännön asettamien 

velvoitteiden mukaisesti.  

• Hankitaan yleiskuva markkinoilla saatavilla olevista tuotteista ja 

palveluista ottamalla yhteyttä toimittajiin ja tehdään ympäristöä 

säästävien hankintojen liiketoimintamalli, joka perustuu 

elinkaarikustannuksiin.  

 

• Määritellään tarjouskilpailussa hankinnan kohde ja 

hankintasopimusten tekniset eritelmät siten, että niissä otetaan 

huomioon ostettavien tavaroiden, palvelujen tai urakoiden 

ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta, ja harkitaan 

merkkien käyttöä vaatimusten määrittelyyn.  

 

 

Luku 3 

 

 

Luku 4 

 Sovelletaan tarvittaessa valintaperusteita, jotka perustuvat teknisiin 

valmiuksiin ympäristöasioissa tai ympäristönhoitotoimiin ja 

toimitusketjun hallintaan, ja suljetaan pois tarjoajat, jotka eivät 

noudata sovellettavia ympäristösäädöksiä. 

 Asetetaan sellaisia hankintasopimuksen tekoperusteita, joilla 

kannustetaan tarjoajia toimittamaan ympäristötehokkuuden 

vaatimukset ylittäviä tuotteita tai palveluja, ja sovelletaan näitä 

avoimesti. Arvioidaan elinkaarikustannukset tarjouksia 

vertailtaessa ja hylätään poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset, jos ne 

eivät täytä ympäristövaatimuksia. 

 

 

Luku 5 



 

 

 

 

 

 Laaditaan hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot, joissa 

korostetaan tavarantoimittajien tai palveluntarjoajien tekemiä 

ympäristösitoumuksia, ja määrätään asianmukaisista korjaavista 

toimista, jos niitä ei noudateta. Varmistetaan, että näitä sitoumuksia 

valvotaan ja sovelletaan myös alihankkijoihin. 

 

Luku 6 

• Määritellään erityisiä ympäristöä säästävien hankintojen toimintatapoja 

toimistorakennusten, elintarvikkeiden ja ateriapalvelujen, 

ajoneuvojen ja energiaa käyttävien tuotteiden kaltaisten 

ympäristövaikutuksiltaan suurten alojen tarjouskilpailuja varten. 

 

Luku 7 



Luku 1 – Ympa risto a  sa a sta vien 
julkisten 
hankintojen 
ka ytto  

Ympäristöä säästävien 

hankintojen käyttäminen 

edellyttää jonkin verran 

suunnittelua: on määritettävä 

organisaation ympäristöä 

säästävien hankintojen 

kohdeala, asetettava toimien 

prioriteetit ja tavoitteet, järjestettävä henkilöstön asianmukainen koulutus ja seurattava 

toteutumista. Kaikki nämä osatekijät voivat kuulua ympäristöä säästäviä hankintoja koskeviin 

periaatteisiin. Organisaation toimintamenettelyt ja sähköiset hankintajärjestelmät olisi 

laadittava niin, että niillä tuetaan näitä periaatteita. 

 

Tässä luvussa annetut ohjeet soveltuvat mille tahansa viranomaiselle, joka haluaa tehdä 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa on laadittu 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia
12

, joilla 

on todennäköisesti vaikutusta kyseisen maan viranomaisten soveltamaan strategiseen 

lähestymistapaan esimerkiksi asetettujen tavoitteiden, painotettujen tuoteryhmien ja 

seurantavaatimusten osalta. 

 

1.1 GPP-periaatteet 
Monet eurooppalaiset viranomaiset ovat hyväksyneet GPP-periaatteet tai sisällyttäneet 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan sitoumuksen muihin periaatteisiin. 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat edellyttävät tehokasta yhteistyötä organisaation eri 

osastojen ja työntekijöiden välillä. Korkeimman johdon tukea pidetään tärkeänä tällaisten 

periaatteiden onnistumiselle. 

 

GPP-periaatteiden tehokas toteutuminen edellyttää, että 

 

• asetetaan selkeät tavoitteet, painopisteet ja aikataulut (ks. kohta 1.2) 
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 Lisätietoa kansallisista toimintasuunnitelmista on saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm


• määritellään ympäristöystävällisten hankintatoimien soveltamisala (kattavatko ne 

viranomaisen kokonaisuudessaan vai ainoastaan tietyt osastot ja mitä tuote- ja palveluryhmiä 

niiden piiriin kuuluu) 

 

• ilmoitetaan, kuka vastaa periaatteiden toteuttamisesta 

 

• perustetaan mekanismi, jolla seurataan toteutumista asianmukaisesti (ks. kohta 1.5). 

 

GPP-periaatteet olisi mukautettava mahdollisesti jo olemassa oleviin periaatteisiin ja 

strategioihin, jotka liittyvät hankintoihin ja organisaation kestävään toimintaan. Periaatteiden 

toteuttaminen edellyttää tavallisesti sisäisten käyttäjien, toimittajien ja johdon panosta. 

Lisäksi voi olla tarpeen hankkia ulkoista neuvontaa tai vertaisarviointia muilta ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja tekeviltä julkisen sektorin organisaatioilta tai kohdassa 1.7 

mainituilta verkostoilta.  

 

Kun periaatteet on määritelty, olisi laadittava jonkinlainen toiminnallinen 

toteutussuunnitelma, jossa hahmotellaan konkreettiset tehtävät, vastuut ja aikataulu. Tämän 

jälkeen periaatteista ja toteutussuunnitelmasta tiedotetaan mahdollisimman laajasti, 

erityisesti niille työntekijöille ja toimittajille, jotka vaikuttavat periaatteiden toteutumiseen. 

 

1.1.1 Työryhmän perustaminen 

Ympäristöä säästävien julkisten 

hankintojen toteuttaminen edellyttää 

organisaation eri osastojen ja 

työntekijöiden osallistumista ja 

yhteistyötä. Rahoituksesta, 

ympäristöasioista ja hankinnoista vastaavia 

virkamiehiä on todennäköisesti syytä 

kuulla, samoin kuin tiettyjä erityisalojen 

osastoja, jotka vastaavat esimerkiksi 

rakentamisesta, energiasta tai 

tietotekniikasta. 

 



Monissa virastoissa hankintatehtävät on hajautettu hallinnon eri osiin. Perustamalla 

työryhmä, johon kuuluu eri osastojen 

edustajia, voidaan varmistaa kaikkien 

osallistujien sitoutuminen ja se, että kaikkien 

tarpeet otetaan huomioon GPP-periaatteita 

laadittaessa, painopisteitä ja tavoitteita 

asetettaessa sekä koulutustarpeita arvioitaessa. 

 

1.2 Painopisteiden ja tavoitteiden 

asettaminen 
Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen 

hankintamenettelyissä edellyttää yleensä 

vaiheittaista lähestymistapaa. Yksi tapa on 

valita muutamia tuote- ja palveluryhmiä, joihin 

aluksi keskitytään. Sellaisilla osastoilla, jotka 

ovat halukkaimpia osallistumaan, toteuttavien 

pilottitoimien avulla voidaan osoittaa, miten 

toimia toteutetaan menestyksekkäästi, ja 

saavuttaa laajempaa hyväksyntää. 

 

1.2.1 Painopisteet 

Yksilöitäessä etusijalle asetettavia tuotteita, 

palveluja ja urakoita olisi alkuvaiheessa 

pidettävä mielessä kolme tärkeää tekijää
14

: 

 

• Ympäristövaikutus – Valitaan sellaisia tuotteita (esimerkiksi ajoneuvot) tai palveluja 

(esimerkiksi siivouspalvelut), joilla on suuret ympäristövaikutukset niiden elinkaaren aikana. 

 

• Merkittävyys talousarvion kannalta – 

Keskitetään toimet sellaisille aloille, joilla 

viranomaisen menot ovat huomattavat.  

 

 Mahdollisuudet vaikuttaa markkinoihin – 

Keskitytään aloihin, joilla on parhaimmat 

mahdollisuudet vaikuttaa markkinoihin. 

Tämä saattaa johtua hankintasopimuksen 

suuruudesta tai näkyvyydestä tai siitä, että 

julkisen sektorin asiakkailla on toimittajille suuri merkitys.  

 

Alojen lopullista valintaa tehtäessä olisi otettava huomioon myös joukko muita tekijöitä: 
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 Lisätietoja on osoitteessa 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf 
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 Euroopan komissio ja useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet nämä tekijät huomioon valitessaan tuote- ja 

palveluryhmiä, joille laaditaan GPP-kriteerejä. 

Kestävien elintarvikehankintojen 

suunnittelu Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa 

 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

ympäristö-, elintarvike- ja 

maaseutuasioiden ministeriö (Defra) 

kehitti vuonna 2014 kestäviä 

elintarvikehankintoja koskevan 

suunnitelman (A Plan for Public 

Procurement
13

). Suunnitelmalla on 

maan pääministerin tuki, ja siinä 

kuvataan kestäviä elintarvikehankintoja 

koskevaa visiota, tavoitteita ja tuotoksia. 

Suunnitelmaan sisältyy yhteydenpito 

toimittajiin ja tuki, jolla autetaan 

tuottamaan ja tarjoamaan kestäviä 

elintarvikkeita ja ateriapalveluja. 

Suunnitelmassa pyritään tasapainotetun 

arvioinnin (Balanced Scorecard) avulla 

saamaan rahoille paras vastine, jossa 

otetaan huomioon energian, veden ja 

jätteiden kaltaisten resurssien käyttö, 

ympäristövaikutukset, valikoima ja 

kausiluonteisuus, eläinten hyvinvointi 

sekä oikeudenmukainen ja eettinen 

kaupankäynti. 



 

• Poliittiset painopistealueet. Onko olemassa erityisiä paikallisia ympäristöprioriteetteja, 

kuten kaupunkien ilmanlaatu, energian- tai vedenkulutus, jätehuolto tai ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen, joihin toimet voitaisiin kytkeä? 

 

• Ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen 

saatavuus markkinoilla. Markkina-analyysin avulla 

voidaan selvittää, onko saatavilla asianmukaisia 

vaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutukset ovat muita 

vähäisemmät. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa 

alalla käytettävät ympäristömerkit ja -sertifikaatit.  

 

• Kustannusnäkökohdat. Ovatko 

ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot 

kustannusvaikutuksiltaan neutraaleja vai vaikuttavatko 

ne talousarvioon? Arvioitaessa kustannuksia olisi 

otettava huomioon kaikki elinkaaren aikana syntyvät 

kustannukset: hankintahinta, käyttökustannukset 

(energian- ja vedenkulutus, huolto) ja 

hävittämiskustannukset (ks. kohta 5.3). Toisinaan 

ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja koskeviin investointeihin voi olla saatavilla avustuksia tai 

tukia, joten kannattaa etsiä aiheeseen liittyviä ohjelmia.  

 

• Kriteerien saatavuus. Monille tuote- ja palveluryhmille on laadittu ympäristöä säästävien 

hankintojen kriteerit, jotka voidaan liittää sellaisenaan tarjousasiakirjaan ilman, että täytyy 

tehdä aikaa vievää markkina-analyysia ja tutkimusta ympäristöominaisuuksista. EU:n GPP-

kriteerit kattavat 21 tuote- ja palveluryhmää (tilanne käsikirjan laadintahetkellä), ja ne ovat 

saatavilla sekä perus- ja lisävaatimuksina (ks. kohta 1.4.1). Monissa EU:n jäsenvaltioissa on 

saatavilla myös kansallisia tai alueellisia kriteerejä. 

 

• Näkyvyys. Huomaavatko suuri yleisö, markkinat, muut hankintaviranomaiset ja henkilöstö 

ympäristöä säästävät hankintatoimet? Ymmärtävätkö ne, että toiminnalla pyritään 

parantamaan ympäristötehokkuutta? Ulospäin näkyvät muutokset, kuten viranomaisen 

käyttämä ajoneuvotyyppi tai luomuruoan tarjoaminen ruokalassa, 

voivat auttaa lisäämään GPP-toimien tuntemusta ja parantamaan organisaation 

julkisuuskuvaa. 

 



• Käytännön näkökohdat. Onko joidenkin merkittävien sopimusten voimassaoloaika 

umpeutumassa, vai onko tietyissä tuote- tai palveluryhmissä tehty pitkäaikaisia sopimuksia? 

Kuinka paljon aikaa ja varoja on käytettävissä toimeenpanoon? Onko joitain tiettyjä tuote- tai 

palveluryhmiä, joissa on jo olemassa ympäristöasiantuntemusta? 

 

1.2.2 Ympäristöä säästävien hankintojen 

tavoitteiden asettaminen 

Selvät tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, jotta 

voidaan arvioida edistymistä ja tiedottaa aikeista 

organisaation sisällä ja suurelle yleisölle. 

 

Tavoitteet voivat olla seuraavanlaisia: 

• Hankintoja yleisesti koskevia tavoitteita – 

esimerkiksi että vuoteen 2018 mennessä 

80 prosentissa hankinnoista (hankintojen arvona 

ja tarjoajien määränä mitattuna) olisi sovellettava 

GPP-kriteerejä. Tavoitteet voivat vaihdella 

kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 

 

• Tuote- tai palvelukohtaisia tavoitteita – esimerkiksi että vuoteen 2017 mennessä 

60 prosenttia kouluruokaloissa tarjottavista aterioista on luomuruokaa tai että vuoteen 2018 

mennessä kaikissa siivouspalveluissa olisi käytettävä tuotteita, jotka täyttävät EU-

ympäristömerkin kriteerit. 

 

• Toiminnallisia tavoitteita – esimerkiksi että kaikki hankinnoista vastaavat työntekijät saavat 

GPP-koulutusta vuoteen 2017 mennessä tai että julkisen organisaation intranetissä tarjotaan 

GPP-ohjeita koko henkilöstölle. 

 

Hankintatavoitteita pohdittaessa on tärkeää, että on olemassa selvä ja käytännöllinen 

määritelmä siitä, mitä pidetään ympäristöä säästävinä hankintoina. Monien jäsenvaltioiden 

kansallisella tasolla asettamissa tavoitteissa tarjouksia pidetään ympäristöystävällisinä, jos ne 

sisältävät kansalliset tai EU:n GPP-kriteerit.   

 

1.3 Koulutus ja ohjaus 
Jotta henkilöstö voi tehdä menestyksekkäästi ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja, sillä 

on oltava tarvittavat käytännön taidot, tietämystä ja mahdollisuus saada tietoa. Koulutusta ja 

ohjausta saatetaan tarvita esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

 

• miten ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tarjousmenettelyissä (ks. luvut 2–7) 

 

• mistä saa apua ympäristökriteerien laadintaan (ks. kohta 1.4 ja luku 3) 

 

• miten arvioidaan tarjoajien esittämiä ympäristöväittämiä ja miten ne todennetaan (ks. 

kohdat 3.6 ja 5.2) 

Flanderin aluehallitus tähtää 

kestäviin hankintoihin 

 

Flanderin aluehallitus Belgiassa on 

asettanut tavoitteeksi, että kaikki sen 

julkiset hankinnat täyttävät määritellyt 

kestävien hankintojen kriteerit 

vuoteen 2020 mennessä. Toimenpiteet 

tavoitteen saavuttamiseksi esitetään 

toimintasuunnitelmissa, jotka kattavat 

vuodet 2009–2011, 2012–2014, 2015–

2017 ja 2018–2020. Jokainen 

toimintasuunnitelma sisältää ohjeita, 

kriteerejä ja seurantamekanismeja, joilla 

varmistetaan, että kaikki hallintoyksiköt 

pystyvät saavuttamaan tämän tavoitteen.  



 

• miten tarjousmenettelyssä arvioidaan 

elinkaarikustannuksia (ks. kohta 5.3). 

 

Tämä käsikirja muodostaa johdatuksen näihin 

kysymyksiin, ja siinä osoitetaan lähteitä, joista 

saa lisää tietoja ja ohjausta, jos sellaisia on. 

Käsikirja ei kuitenkaan korvaa perusteellista 

GPP-koulutusta. 

 

Useilla EU:n jäsenvaltioilla ja alueilla on 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia 

koulutusohjelmia, joita tarjotaan joko erillisinä 

koulutusmoduuleina tai upotettuina yleisempään 

julkisia hankintoja koskevaan koulutukseen. 

 

Eräät viranomaiset ovat myös laatineet ohjeita 

siitä, miten ympäristönäkökohdat olisi otettava 

huomioon hankintatoiminnassa. Tällaiset ohjeet 

voivat sisältää esimerkiksi erityisiä GPP-

kriteerejä, joita on sovellettava tiettyihin tuote- ja 

palveluryhmiin. 

 

Kansallisella tasolla käsikirjoja ja 

työskentelyvälineitä on usein saatavilla 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

käsittelevillä verkkosivuilla, ja eräissä maissa on 

kansallisia GPP-neuvontapalveluja. Myös 

Euroopan tasolla on saatavilla neuvontapalveluja, 

joiden yhteystiedot ilmoitetaan EU:n GPP-

sivustolla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.ht

m.  

 

1.4 GPP-kriteerien lähteet 

Käsite ’GPP-kriteerit’ sisältää valintaperusteiden 

ja hankintasopimuksen tekoperusteiden lisäksi 

tekniset eritelmät ja sopimuksen toteuttamisen 

ehdot, joiden avulla hankintasopimuksessa 

voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökohtia. 

GPP-kriteerien määrittäminen on tärkeä vaihe 

ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa. 

 

GPP-koulutus Sardiniassa, Italiassa 

 

GPP Ecosportelli, joka kuuluu Sardinian 

alueelliseen GPP-verkostoon, tukee 

aluehallintoja, kuntia, muita 

viranomaisia ja paikallisia yrityksiä 

ympäristöä säästävissä ja kestävissä 

hankinnoissa. Toimintaan sisältyy 

teknisiä laboratorioita eli 

koulutustyöpajoja, joita järjestetään 

kaikilla alueilla ja joissa autetaan 

osallistujia suunnittelemaan ja 

toteuttamaan konkreettisia toimia, kuten 

ympäristöystävällisiä 

hankintamenettelyjä, periaatteita, 

strategioita tai käytäntöjä. Koulutuksen 

ansiosta GPP-periaatteet on otettu 

laajalti käyttöön hankintaviranomaisten 

keskuudessa, myös pienissä kunnissa. 

Analyysi osoittaa lisäksi, että paikalliset 

yritykset ovat osallistuneet aikaisempaa 

enemmän ympäristöystävällisiin 

tarjouskilpailuihin.    

Kestävien julkisten hankintojen ja 

innovaatiohankintojen osaamiskeskus 

Alankomaissa 

PIANOo on alankomaalainen julkisten 

hankintojen osaamiskeskus, joka 

edustaa noin 3 500 julkisten hankintojen 

ammattilaisen verkostoa ja työskentelee 

sen parissa. Kaikki alankomaalaiset 

julkisten hankintojen ammattilaiset 

voivat saada keskuksesta tietoa ja 

välineitä kestäviä julkisia hankintoja ja 

innovaatiohankintoja varten. PIANOo 

tarjoaa työkaluja ja resursseja, kuten 

yksityisen keskustelufoorumin, 

oppimistyökaluja ja hyviä käytäntöjä, 

toteutukseen liittyvää ohjausta, 

työryhmiä sekä hankintalainsäädäntöä 

käsittelevän PIANOo-kurssin. 

Osaamiskeskus edistää hankintojen 

ammattimaisuutta Alankomaissa, 

parantaa hankintojen kestävyyttä ja 

helpottaa vuorovaikutusta markkinoiden 

kanssa.   

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm


1.4.1 EU:n GPP-kriteerit 

Kuten johdannossa todettiin, EU on laatinut useille tuote- ja palveluryhmille GPP-kriteerit, 

joita tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Kriteerit on laadittu niin, että ne voidaan liittää 

sellaisenaan tarjousasiakirjoihin, ja ne sisältävät tietoa siitä, miten kriteerien noudattaminen 

todennetaan. Useimmat kriteerit ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 

Käsikirjan laadintahetkellä GPP-kriteerejä on laadittu seuraaville tuote- ja palveluryhmille
15

: 

 

 puhdistustuotteet ja -palvelut  

 kopio- ja painopaperi 

 sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

 toimistorakennukset 

 sähkö- ja elektroniikkalaitteet terveydenhuollossa 

 sähkö  

 elintarvikkeet ja ateriapalvelut  

 kalusteet 

 puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut 

 tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet 

 sisävalaistus 

 toimistojen tietotekniikkalaitteet  

 teiden suunnittelu, rakentaminen ja hoito   

 vesijohtokalusteet 

 katuvalaistus ja liikennevalot 

 tekstiilit 

 huuhtelevat wc- ja urinaalilaitteistot 

 kuljetusala 

 seinäpaneelit 

 jätevesi-infrastruktuuri 

 vesikiertoiset lämmittimet. 

 

GPP-kriteerit perustuvat eri lähteistä peräisin oleviin tietoihin. Kunkin tuoteryhmän osalta 

laaditaan tekninen taustaraportti, jossa määritetään huomioon otettavat näkökohdat. 

Tietoperustassa käytetään saatavilla olevaa tieteellistä tietoa, sovelletaan elinkaariajattelua ja 

hyödynnetään erilaisten sidosryhmien osaamista. Useimpia tuoteryhmiä koskevien kriteerien 

laadintaprosessia on vuodesta 2011 lähtien johtanut komission Yhteinen tutkimuskeskus, joka 

toimii Sevillassa, Espanjassa
16

.  

EU:n GPP-kriteereissä on kutakin alaa kohti kaksi ”tasoa”: 

 

• Perusvaatimukset on suunniteltu siten, että ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Niissä keskitytään tuotteen tai palvelun 

ympäristötehokkuuden yhteen tai useampaan keskeiseen osa-alueeseen ja pyritään 

minimoimaan yritysten hallinnolliset kustannukset.  
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 Ajantasainen luettelo kriteereistä on saatavilla GPP-sivustolla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  
16

 Lisätietoa kehitteillä olevista kriteereistä on saatavilla osoitteessa 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html  



• Lisävaatimuksissa otetaan huomioon useampia näkökohtia tai vaaditaan parempaa 

ympäristötehokkuutta. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat viedä pidemmälle 

ympäristö- ja innovaatiotavoitteiden tukemisen. 

 

Kaikki EU:n GPP-kriteerit sekä tekniset taustaraportit, joissa esitetään kriteerien valinnan 

keskeiset perusteet, ovat ladattavissa GPP-sivustolta (http://ec.europa.eu/environment/gpp). 

GPP-neuvontapalvelu antaa apua kriteerien tulkinnassa ja soveltamisessa. 

 

1.4.2 Muut kriteerien lähteet 

EU:n GPP-kriteerien lisäksi monet kansainväliset, kansalliset ja alueelliset elimet ovat 

laatineet kriteerejä, jotka kattavat monia erilaisia tuote- ja palveluryhmiä. Näiden kriteerien 

hyväksyntämenettelyt vaihtelevat, mutta monet ovat samankaltaisia kuin EU:n GPP-

järjestelmä. EU:n GPP-verkkosivustolla on linkkejä joihinkin tärkeimpiin kriteereihin. 

 

1.4.3 Merkit 

Tarjolla on useita ympäristömerkkejä, jotka auttavat hankintaviranomaisia tunnistamaan 

kestäviä tuotteita tai palveluja. Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kannalta 

hyödyllisimpiä ovat sellaiset merkit, jotka perustuvat objektiivisiin ja läpinäkyviin 

kriteereihin ja joiden myöntämisestä vastaa riippumaton kolmas osapuoli. Näillä merkeillä 

voi olla tärkeä asema teknisten eritelmien ja sopimuksen tekoperusteiden laadinnassa sekä 

vaatimustenmukaisuuden todentamisessa. 

Merkkien käyttöön hankintojen yhteydessä 

liittyy erityisiä sääntöjä, joita tarkastellaan 

käsikirjan asiaa koskevissa luvuissa
17

.  

 

Erityyppisiä ympäristömerkkejä ovat seuraavat: 

 

Useaan kriteeriin perustuvat 

ympäristömerkit – Nämä ovat yleisimpiä ja 

myös useimmiten ympäristöä säästävissä 

hankinnoissa käytettyjä ympäristömerkkejä. 

Usean kriteerin ympäristömerkit perustuvat 

tieteelliseen tietoon tietyn tuotteen tai palvelun 

ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana 

raaka-aineen louhimisesta tuotantoon, jakeluun, 

käyttöön ja lopulta jätteen hävittämiseen. Niissä 

sovelletaan useita kriteerejä, joiden mukaisesti 

muodostuu kyseistä merkkiä koskeva standardi. Kutakin 

järjestelmään kuuluvaa tuote- tai palveluryhmää varten 

vahvistetaan omat perusteet. Esimerkkejä tämän tyyppisistä 

ympäristömerkeistä ovat EU-ympäristömerkki (kukka)
18

, 
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 Ks. kohdat 3.5 ja 5.2.3. 
18

 Lisätietoja on verkkosivulla http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

EU-ympäristömerkki 

EU-ympäristömerkki perustettiin 

vuonna 1992 kannustamaan yrityksiä 

tuomaan markkinoille 

ympäristöystävällisempiä tuotteita ja 

palveluja. Tuotteet ja palvelut, joille on 

myönnetty EU-ympäristömerkki, saavat 

käyttää kukkalogoa, jonka avulla 

kuluttajat – julkis- ja yksityissektorin 

hankkijat mukaan lukien – voivat 

tunnistaa ne helposti. Nykyisin EU-

ympäristömerkkijärjestelmään kuuluu 

34 tuotetta ja palvelua, kuten paperi, 

tekstiilituotteet, puhdistustuotteet, 

voiteluaineet, kodinkoneet, kodin ja 

puutarhan työkalut ja majoituspalvelut.  

Järjestelmään lisätään jatkuvasti uusia 

tuote- ja palveluryhmiä. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp


pohjoismainen ympäristömerkki (joutsen)
19

 ja Saksan ympäristömerkki sininen enkeli
20

. 

 

Yhden asian merkit – Nämä merkit perustuvat yhteen tai useampaan hyväksyntä- tai 

hylkäyskriteeriin, jotka liittyvät tiettyyn kysymykseen, kuten energiatehokkuuteen. Jos tuote 

täyttää nämä kriteerit, siinä saa käyttää merkkiä. Tämäntyyppisiä merkkejä ovat esimerkiksi 

EU:n luomumerkki tai toimistolaitteiden Energy Star -merkki. 

 

Alakohtaiset merkit – Alakohtaisia merkkejä ovat muun muassa 

metsäsertifiointijärjestelmät, kuten FSC:n (Forest Stewardship Council)
21

 tai PEFC:n 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification)
22

 merkinnät. 

 

Tuotteita luokittelevat merkit – Näissä ympäristömerkkijärjestelmissä tuotteet tai palvelut 

luokitellaan tiettyyn asiaan perustuvan ekologisen kestävyyden perusteella sen sijaan, että 

käytettäisiin hyväksyntä- tai hylkäyskriteerejä. Tätä tyyppiä edustaa esimerkiksi EU:n 

energiamerkki
23

, jossa energiaan liittyvät tuotteet luokitellaan energiatehokkuuden 

perusteella.  

 

Kaikkien edellä mainittujen ympäristömerkkien peruskriteerit ovat julkisesti saatavilla. Kuten 

jäljempänä kohdassa 3.5 todetaan, hankintadirektiiveissä erotetaan toisistaan merkit, joiden 

kaikki kriteerit liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen, ja merkit, jotka sisältävät laajempia, 

esimerkiksi yleisiin hallintokäytänteisiin liittyviä kriteerejä. 

 

1.5 Sähköisten hankintajärjestelmien käyttö 

Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä säädetään, että kaikissa hankinnoissa on siirryttävä 

sähköiseen menettelyyn vuoteen 2018 mennessä (yhteishankintayksiköiden osalta 

vuoteen 2017 mennessä)
24

. Sähköisten hankintajärjestelmien käyttöä on edistetty tehokkaasti 

useimmissa jäsenvaltioissa, ja niistä voi olla paljon hyötyä myös ympäristöä säästävissä 
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 Lisätietoja on verkkosivulla http://www.svanen.se/en  
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 Lisätietoja on verkkosivulla http://www.blauer-engel.de/en 
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 Lisätietoja on verkkosivulla http://www.fsc.org 
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 Lisätietoja on verkkosivulla http://www.pefc.org 
23

 Lisätietoja on verkkosivulla http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm. 

Komissio ehdotti heinäkuussa 2015 energiatehokkuusmerkintöjen muuttamista siten, että otetaan käyttöön 

luokittelu A–G, missä A on tehokkain ja G vähiten tehokas. Ehdotus esitetään asiakirjassa COM(2015) 341 

final.  
24

 Direktiivin 2014/24/EU 22 artikla ja 90 artiklan 2 kohta  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


julkisissa hankinnoissa. Sähköisten hankintajärjestelmien avulla hankintaviranomaiset voivat 

seurata GPP-kriteerien käyttöä ja varmistaa, että toimittajat ovat antaneet vaaditut tiedot 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Näin on helpompi vahvistaa GPP-periaatteiden 

tehokkuus ja edistää myös seuranta- ja arviointitoimintaa, jota kuvataan jäljempänä. 

 

Valitessaan sähköistä hankintajärjestelmää tai mukauttaessaan sitä ympäristöä säästäviin 

hankintoihin hankintaviranomaiset voivat tarkastella seuraavia näkökohtia: 

 

 Voidaanko hankintasopimukset, joihin sovelletaan GPP-kriteerejä, merkitä selvästi ja 

voidaanko niitä seurata? 

 Voidaanko järjestelmään integroida GPP-kriteerien lähteitä (kuten tietokanta tai 

merkki), jotta nämä voidaan sisällyttää helposti sopimuksiin? 

 Helpottaako järjestelmä elinkaarikustannusten laskentaa? Kuuluuko siihen 

esimerkiksi laskentatyökalu? 

 Onko uusien toimittajien helppo löytää järjestelmästä tietoa sopimusta koskevista 

GPP-vaatimuksista? 

 

Sähköiset järjestelmät vaikuttavat hankintaprosesseihin, joten on tärkeää pohtia, miten niillä 

voidaan helpottaa ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja.  

 

1.6 Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen seuranta ja arviointi 

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

koskevien tavoitteiden saavuttamista voidaan 

seurata vain, jos käytössä on tehokas 

seurantajärjestelmä. Sen olisi kirjattava tietoja 

siitä, mitkä tarjoukset ja/tai tehdyt sopimukset 

ovat sisältäneet GPP-kriteerejä. 

Ihannetapauksessa käyttöön otettavassa 

seurantajärjestelmässä olisi oltava myös tietoja 

tehtyjen hankintapäätösten 

ympäristövaikutuksista. 

 

Useissa EU:n jäsenvaltioissa on otettu tai 

ollaan ottamassa käyttöön kansallisia 

seurantajärjestelmiä, joissa voidaan määrätä 

erityisistä tiedonkeruumenettelyistä. 

 

Edistymisen määrällisen seuraamisen lisäksi 

myös ympäristöä säästävien hankintatoimien 

laatua kannattaa arvioida. Arvioinnin kohteena 

voivat olla vastaan tulleet ongelmat, tarvittavat 

korjaavat toimet ja parannukset sekä uudet 

tavoitteet.  

Ympäristöä säästävien julkisten 

hankintojen kehittäminen seurannan 

avulla Barcelonassa  
Barcelonan kaupunki sitoutui yli 

15 vuotta sitten toteuttamaan ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja. Se arvioi ja 

kehitti osallistavalla tavalla uusia 

sääntöjä, jotka koskevat 

kestävyyskriteerien sisällyttämistä 

julkisiin hankintasopimuksiin. Tämän 

jälkeen hyväksyttiin uusi vastuullisia 

julkisia hankintoja koskeva kunnallinen 

asetus vuonna 2013. 

Ympäristövaatimusten tarkastelu on nyt 

pakollista kaikille hankintaelimille, jotka 

järjestävät ajoneuvoja, sähköä, 

elintarvikkeita ja ateriapalveluja, 

rakentamista, puutavaraa ja useita muita 

painopistealoja koskevia 

tarjouskilpailuja. Useilla näillä 

painopistealoilla on myös päivitetty 

seurantajärjestelmiä, ja kehitteillä on 

automaattinen seurantajärjestelmä. 



 

1.7 Verkostoituminen 

Monet ympäristöä säästävien julkisten hankintojen yhteydessä kohdattavista ongelmista ovat 

yhteisiä kaikille viranomaisille, ja verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä voidaan 

saavuttaa suuria etuja. Esimerkiksi tiedon jakaminen tarjouskilpailuissa käytetyistä 

ympäristövaatimuksista tai ympäristöystävällisten tuotteiden saatavuudesta markkinoilla voi 

auttaa säästämään aikaa ja vaivaa. 

 

Kansallisella tai alueellisella tasolla on perustettu useita verkostoja, jotka keskittyvät 

ympäristöä säästäviin ja kestäviin julkisiin hankintoihin. Hankintaviranomaiset voivat vaihtaa 

tietoa esimerkiksi Tanskan ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kumppanuuden 

puitteissa (www.groenneindkoeb.dk, ks. laatikko), Länsi-Ranskan alueellisessa verkostossa 

(http://www.reseaugrandouest.fr) ja useissa Italian alueellisissa verkostoissa. Euroopan 

tasolla Procura+-kampanjan tavoitteena on jakaa kokemuksia ympäristöä säästävistä 

hankinnoista yli rajojen, ja sillä tuetaan yksittäisiä osallistujia ympäristöystävällisten 

hankintojen toteuttamisessa paikallistasolla (http://www.procuraplus.org). 

 

Lisätietoa kansainvälisistä ja kansallisista ympäristöä säästävien tai kestävien julkisten 

hankintojen verkostoista on saatavilla GPP-sivustolla.  

Ympäristöä säästävien julkisten 

hankintojen innoittaminen – selkeä 

vaikutus Tanskassa 

Tanskan ympäristöä säästävien 

julkisten hankintojen kumppanuus on 

hallintoelinten yhteenliittymä, johon 

kuuluvat viranomaiset tekevät noin 

13 prosenttia vuotuisista julkisista 

hankinnoista Tanskassa. Kaikki 

kumppanuuteen kuuluvat jäsenet 

ilmoittavat vuosittain, miten ne ovat 

saavuttaneet kumppanuuden GPP-

tavoitteet, mukaan lukien kullekin 

organisaatiolle asetetut 

ympäristöystävälliset 

hankintatavoitteet ja -kriteerit. Joka 

vuosi neljä kumppanuuden jäsentä 

laatii tapaustutkimuksen, jossa 

esitetään tietyn ympäristöä säästävän 

hankinnan vaikutukset energiaan ja 

ympäristöön sekä kustannussäästöt. 

Näillä tapaustutkimuksilla innoitetaan 

muita järjestämään 

ympäristöystävällisiä 

tarjouskilpailuja. 

http://www.reseaugrandouest.fr/


Luku 2 – Hankintaprosessi 

Tiivistelmä 
• Julkisiin hankintoihin sovelletaan EU:n perussopimuksesta johdettuja yleisperiaatteita ja 

direktiiveissä vahvistettuja erityissääntöjä. Molemmat oikeuslähteet ovat olennaisia 

ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa.  

 

• Valmisteluvaihe on ratkaisevan tärkeä. Perusteellinen analysointi ja suunnittelu ennen 

tarjousmenettelyn käynnistämistä on välttämätöntä, jos ympäristötavoitteet halutaan 

saavuttaa. Näin voidaan myös varmistaa, että menettelyt toimivat tehokkaasti, ja saada 

rahoille parasta vastinetta koko elinkaaren ajan. 

 

• Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja voidaan toteuttaa käyttäen erilaisia menetelmiä, 

jotka riippuvat hankintasopimuksen kohteesta ja ennen hankintavaihetta kerätyistä tiedoista. 

Esimerkiksi tarjousperusteinen 

neuvottelumenettely ja kilpailullinen 

neuvottelumenettely voivat soveltua tilanteisiin, 

joissa ratkaisua on voitava mukauttaa 

erityistarpeisiin.  

 

• Elinkaarikustannusmalli, yhteishankinnat, 

puitejärjestelyt tai energiatehokkuutta koskevat 

sopimukset saattavat auttaa osoittamaan 

ympäristöä säästävillä hankinnoilla saavutettavat kustannussäästöt tai poistamaan 

investointien esteitä.   

 

2.1 Johdanto 
Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen toimivuuden varmistaminen edellyttää julkisten 

hankintamenettelyjen hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Ellei ekologista 

hankintapolitiikkaa toteuteta huolellisesti, se voi kariutua käytännön asioihin, kuten siihen, 

mitä menettelyä kannattaa käyttää, mitä perusteita tulee soveltaa ja miten 

ympäristöväittämät arvioidaan ja todennetaan asianmukaisesti. 

 

2.2 Julkisten hankintojen perusperiaatteet 
Julkisissa hankinnoissa on kyse kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisesta, jotta voidaan 

toimittaa niitä tavaroita, palveluja ja urakoita, joista julkinen sektori on vastuussa. Rahalle on 

olennaista saada vastinetta, minkä lisäksi on tärkeää varmistaa asianmukainen kilpailun taso 

sekä EU:n ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen. Ympäristöä säästävät julkiset 

hankinnat voidaan yhdistää näihin tavoitteisiin esimerkiksi vähentämällä 

elinkaarikustannuksia tai kannustamalla toimittajia päivittämään tuote- tai 

palveluvalikoimaansa, ja usein niillä onkin myönteinen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.  

 



Vastinetta rahalle 

Hankintaviranomaiset ovat vastuussa siitä, että veronmaksajien rahalle saadaan paras 

mahdollinen vastine kaikissa hankinnoissa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 

määrittäminen ei välttämättä tarkoita aina halvimman tarjouksen valitsemista. Se merkitsee 

sellaisen ratkaisun löytämistä, joka täyttää asetetut vaatimukset – myös ympäristövaatimukset 

– kustannustehokkaimmalla tavalla. Arvioitaessa parasta vastinetta rahalle ei mitata vain 

tavaroiden ja palvelujen hintaa, vaan otetaan huomioon myös laadun, tehokkuuden, 

vaikuttavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kaltaisia tekijöitä. Ympäristönsuojelu voi olla 

yksi näistä tekijöistä, ja se voi siten olla muiden näkökohtien kanssa samanarvoinen 

näkökohta päätettäessä, kenen kanssa hankintasopimus tehdään. 

 

Oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisesti toimiminen merkitsee sisämarkkinaperiaatteiden noudattamista. Nämä 

periaatteet muodostavat perustan hankintadirektiiveille ja niihin pohjautuvalle kansalliselle 

lainsäädännölle. Tärkeimmät niistä ovat seuraavat: 

 

• Syrjimättömyys – Hankintaviranomaisten on varmistettava, että kaikkien EU:n 

jäsenvaltioiden ja vastaavat oikeudet omaavien valtioiden toimijoilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet kilpailla sopimuksesta.
25

 

 

• Yhdenvertainen kohtelu – Toisiaan vastaavia tilanteita ei saa käsitellä eri tavoin ja 

erilaisia tilanteita ei pidä käsitellä samalla tavoin, jollei tällainen käsittely ole objektiivisesti 

perusteltua. Kaikkiin tarjoajiin on esimerkiksi sovellettava samoja määräaikoja ja niille on 

annettava samat tiedot, mutta tarjoajille, joiden tarjouksissa ympäristötehokkuuden tasot ovat 

erilaiset, tulee antaa eri määrä pisteitä ympäristönäkökohtien arvioinnissa. 

 

• Avoimuus – Tarjouskilpailuista on ilmoitettava riittävän laajasti kilpailun varmistamiseksi. 

Hankintaa koskevan päätöksenteon on myös oltava avointa, jotta estetään tilanne, jossa 

hankintaviranomainen suosii jotain 

tarjoajaa tai toimii mielivaltaisesti. 

Hankintaviranomaisilla on 

velvollisuus kertoa hylätyille 

tarjoajille syyt, joiden vuoksi tarjous 

on hylätty
26

. 

 

• Suhteellisuus – Tämä merkitsee 

sitä, että hankintaprosessissa 

toteutettavien toimien olisi oltava 

oikeassa suhteessa tavoitteisiin 

nähden eivätkä ne saisi mennä 
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 Tämä velvollisuus koskee myös sellaisten maiden toimijoita, jotka ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan 

sopimuksen osapuolia. Luettelo näistä maista löytyy verkkosivulta 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
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 Direktiivin 2014/24/EU 55 artiklan 2 kohta.  



pidemmälle kuin mikä on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

2.3 Menettelyn valinta 
Hankintamenettelyn valmisteluvaihe on aina ratkaisevan tärkeä. Menettelyä valittaessa olisi 

pohdittava, missä vaiheissa ympäristövaatimukset tai -näkökohdat voidaan ottaa huomioon. 

 

Esimerkkejä: 

 

• Avoimessa menettelyssä kaikki toimijat 

voivat jättää tarjouksen. Kaikkien niiden 

tarjoajien tarjoukset arvioidaan, jotka täyttävät 

tarjouskilpailussa asetetut hyväksyntä- tai 

hylkäysperusteet. Näin saadaan 

mahdollisimman laaja valikoima mahdollisia 

ympäristöystävällisiä ratkaisuja, mutta 

tarjouskilpailuun kutsuttavia tarjoajia ei voida 

valita esimerkiksi niiden ympäristöasioita 

koskevien teknisten valmiuksien perusteella.  

 

• Rajoitetussa menettelyssä ympäristöasioita 

koskevia teknisiä valmiuksia voidaan arvioida 

varhaisessa vaiheessa ja myös rajoittaa niiden 

toimijoiden määrää, jotka saavat jättää 

tarjouksen. Vähintään viisi toimijaa on 

kutsuttava tarjouskilpailuun, jos sopivia 

ehdokkaita on tarpeeksi
27

. Tämän vaiheittaisen 

menettelyn avulla saattaa olla helpompi 

määrittää sopiva ympäristötehokkuuden taso, 

johon teknisissä eritelmissä, 

hankintasopimuksen tekoperusteissa ja 

sopimuksen toteuttamisen ehdoissa pyritään. 

Kilpailijoiden määrän rajoittamisen vuoksi on 

kuitenkin mahdollista, että 

ympäristötehokkuudeltaan hyvät tarjoukset jäävät huomioimatta. 

 

•  Viranomaiset voivat käyttää 

tarjousperusteista neuvottelumenettelyä ja 

kilpailullista neuvottelumenettelyä 

hankinnoissa, jotka edellyttävät olemassa 

olevien ratkaisujen mukauttamista, suunnittelua 

tai innovointia, tai tietyissä muissa 
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Sähkökäyttöistä lauttaa koskeva 

kilpailullinen neuvottelumenettely 

Norjassa 
Norjan yleisten teiden virasto päätti 

hankkia uuden lautan, joka olisi 15–

20 prosenttia käytössä olevaa lauttaa 

energiatehokkaampi. Virasto aloitti 

kaksivaiheisessa hankintamenettelyssä 

kilpailullisen neuvottelumenettelyn, jolla se 

pyrki selvittämään energiatehokkaita 

lauttoja koskevia innovatiivisia ratkaisuja. 

Menettelyä varten perustettiin neuvoa-

antava ryhmä ja laadittiin tarjousasiakirjat 

ja arviointiperusteet. Tarjouskilpailussa ei 

edellytetty mitään tiettyä teknologiaa.  

Kilpailun voitti lauttaoperaattoreiden, 

insinööriyritysten ja telakoiden 

muodostaman kumppanuuden 

sähkökäyttöistä lauttaa koskeva tarjous. 

Uusi lautta otettiin käyttöön vuonna 2015. 

Sen ansiosta polttoainekustannuksia on 

vähennetty 70 prosenttia ja 

hiilidioksidipäästöjä 89 prosenttia 

vuodessa.  
 

”Kilpailullisen neuvottelumenettelyn 

ansiosta saatoimme pitää yhteyttä 

toimittajiin ja luoda innovatiivisia ja 

vähähiilisiä ratkaisuja yhdessä.” Edvard 

Thonstad Sandvik, Norjan yleisten teiden 

virasto 



olosuhteissa
28

;   Nämä menettelyt saattavat tarjota etuja ympäristöä säästävien hankintojen 

yhteydessä, sillä niissä on tiettyä joustavuutta, joka avoimesta ja rajoitetusta menettelystä 

puuttuu. Niiden avulla on lisäksi mahdollista ymmärtää ja hallita paremmin 

ympäristövaatimusten kustannusvaikutuksia. Molemmat niistä edellyttävät kuitenkin parhaan 

tuloksen saavuttamiseksi jonkin verran osaamista ja kokemusta toimimisesta toimittajien 

kanssa.  

 

Jos hankintaviranomainen haluaa hankkia tavaroita tai palveluja, joita ei sillä hetkellä ole 

saatavilla markkinoilla, se voi perustaa yhden tai useamman kumppanin kanssa 

innovaatiokumppanuuden. Jäsennellyn kumppanuuden avulla voidaan toteuttaa tutkimus- 

ja kehittämistyötä (T&K), pilottihankkeita ja hankkia sen jälkeen uusi tuote, palvelu tai 

urakka
29

. Menettely voi soveltua erityisesti tilanteisiin, joissa alan tekniikka ei ole riittävän 

kehittynyttä, jotta sillä voitaisiin vastata viranomaisen määrittämiin ympäristöhaasteisiin, 

kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai luonnonvarojen hallintaan.  

 

Kussakin edellä mainitussa menettelyssä on 

useita vaiheita, joissa ympäristönäkökohdat 

voidaan ottaa huomioon: 

 

• kohde ja tekniset eritelmät 

 

• valintaperusteet ja poissulkemisperusteet 

(kuten ympäristölainsäädännön noudattaminen, 

tekniset ja ammatilliset valmiudet) 

 

• hankintasopimuksen tekoperusteet 

 

• sopimuksen toteuttamisen ehdot. 

 

Tämän käsikirjan loppuosassa käsitellään 

kutakin vaihetta omassa luvussaan, 

tarkastellaan tapoja ottaa ympäristö huomioon 

kussakin kohdassa ja annetaan käytännön 

esimerkkejä sekä suosituksia. 

 

2.4 Markkinoiden kuuleminen 
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 Innovaatiokumppanuuden perustamismenettely vahvistetaan direktiivin 2014/24/EU 31 artiklassa. 

Hankittaessa ainoastaan T&K-palveluja voidaan tietyissä tilanteissa poiketa direktiivien säännöksistä ja soveltaa 

menetelmää, jota kutsutaan esikaupallisiksi hankinnoiksi. Tätä kuvataan asiakirjassa KOM(2007) 799, 

Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen 

varmistamiseksi Euroopassa.  

Vuoropuhelu kalustetoimittajien kanssa 

Baskimaassa 

Vuonna 2006 Baskimaan ympäristöhallintoviranomainen 

IHOBE aloitti avoimen vuoropuhelun eräiden 

kalustetoimittajien kanssa auttaakseen laatimaan 

ympäristövaatimuksia ja valmistellakseen markkinoita 

tulevaa tarjouskilpailua varten. Nykyisin IHOBE pitää 

säännöllisesti tavarantoimittajille tarkoitettuja 

seminaareja, joissa esitellään tulevissa tarjouskilpailuissa 

käytettäviä ympäristövaatimuksia ja keskustellaan niistä 

kiinnostuneiden toimittajien kanssa. 

Esikaupalliset hankinnat  

Jos markkinoilla ei ole haluttuja vaatimuksia täyttävää 

ratkaisua, voidaan myös harkita sellaisten tutkimus- ja 

kehittämispalvelujen (T&K) hankkimista, jotka auttavat 

löytämään sopivimman ratkaisun. Esikaupalliset 

hankinnat on menettely, jota hankintaviranomaiset voivat 

päättää käyttää T&K-palvelujen hankkimiseksi, kunhan 

direktiivin 2014/24/EU 14 artiklan ehdot täyttyvät. 

Niiden avulla voidaan asteittain yksilöidä parhaat 

mahdolliset ratkaisut pyytämällä 

toteutettavuustutkimuksia, suunnitelmia ja prototyyppejä 

useilta yrityksiltä. Varsinaisen aikaan saadun ratkaisun tai 

ratkaisujen hankinta on sen jälkeen suoritettava 

tavanomaisten julkisten hankintamenettelyjen perusteella.  

 



Päätettäessä, mitä menettelyä käytetään ja miten ympäristönäkökohdat voidaan parhaiten 

sisällyttää edellä esitettyihin vaiheisiin, on hyödyllistä hankkia jonkin verran tietoa 

markkinoista, kuten ympäristöystävällisten vaihtoehtojen saatavuudesta, hinnasta ja 

mahdollisista käytännön vaikutuksista. 

 

Jo pelkällä verkossa tehtävällä markkinatutkimuksella voidaan hankkia eräitä perustietoja. 

Tarkemman kuvan saamiseksi markkinoista voidaan ennen tarjouskilpailua myös käydä 

vuoropuhelua mahdollisten toimittajien kanssa. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos 

halutaan soveltaa kunnianhimoisia ympäristövaatimuksia tai harkita markkinoille suhteellisen 

äskettäin tulleita innovatiivisia ratkaisuja. 

 

Hankintadirektiiveissä sallitaan nimenomaisesti toimittajien kanssa tehtävä alustava 

markkinakartoitus sellaisten tietojen hankkimiseksi, joita voidaan käyttää menettelyn 

valmisteluvaiheessa
30

. Tällainen prosessi on toteutettava avoimesti ja syrjimättömästi.   

 

Kartoituksen tuloksissa ei saa antaa perusteetonta 

etua millekään siihen osallistuneista toimittajista. 

Tämän välttämiseksi olisi varmistettava, että 

tiedot saatetaan kaikkien mahdollisten 

ehdokkaiden ja tarjoajien saataville ja tarjousten 

valmisteluun varataan riittävästi aikaa. 

 

On suositeltavaa tiedottaa markkinoille hyvissä 

ajoin etukäteen tarjouskilpailuista, joihin sisältyy 

ympäristövaatimuksia. Näin toimittajille 

annetaan riittävästi aikaa valmistautua 

vaatimuksiin. Yksi tapa on julkaista 

ennakkoilmoitus. Lisäksi voidaan harkita tietojen 

julkaisemista organisaation verkkosivustolla tai 

tiedotuspäivän järjestämistä kiinnostuneille 

toimittajille. 

 

2.5 Ympäristöä säästävien julkisten 

hankintojen taloudelliset perustelut 

Ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa 

voidaan käyttää monia hankintavälineitä, joiden 

tunnustetaan parantavan taloudellista tehokkuutta 

ja joiden avulla voidaan taloudellisesti perustella 

tiukempien ympäristövaatimusten käyttöä. 

 

Tällaisia toimintatapoja ovat muun muassa 

seuraavat: 
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Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen 

keskitetyissä julkisissa hankinnoissa Unkarissa 
Unkarin julkisten hankintojen virasto vastaa lähes 

tuhannen eri puolilla maata toimivan viranomaisen 

käyttämien hankintasopimusten tekemisestä. 

Vuosina 2010–2011 toteutettiin 12 hankintamenettelyä, 

jotka sisälsivät ympäristövaatimuksia ja joiden 

kokonaisarvo oli 90 miljardia Unkarin forinttia 

(338,6 miljoonaa euroa). Käytetyt vaatimukset koskivat 

esimerkiksi henkilökohtaisten tietokoneiden 

energiankulutusta ja paperituotteiden 

ympäristösertifiointijärjestelmien (esimerkiksi FSC) 

peruskriteerien noudattamista. 

Sähköajoneuvojen yhteishankinta Ruotsissa 
Vuonna 2011 aloitettiin sähköajoneuvojen 

yhteishankinta, johon osallistui 296 organisaatiota 

Tukholman kaupungin johdolla. 

Yhteishankintamenettelyllä pyrittiin 

 vähentämään osallistuville organisaatioille 

aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia 

 saamaan hinnanalennuksia 

 tiedottamaan markkinoille selvästi kysynnästä 

 varmistamaan, että sähköajoneuvoja olisi myös 

pienten kuntien saatavilla.  

 

Kumppanit laativat yhdessä ajoneuvoja koskevat 

eritelmät, joihin sisältyi hiilidioksidipäästöjä ja 

elinkaarikustannuksia koskevia vaatimuksia. 

Ensimmäinen hankinta toteutettiin vuonna 2012, ja sen 

ansiosta hiilidioksidipäästöjä vähennettiin 34 tonnia eli 

95 prosenttia verrattuna vastaaviin bensiinikäyttöisiin 

ajoneuvoihin.  

 

”Taitojen ja tietojen jakaminen ja kysynnästä 

ilmoittaminen toimittajille ovat keskeisiä tekijöitä, joilla 

varmistetaan ajoneuvojen mahdollisimman suuri 

tehokkuus.”  

Eva Sunnerstedt, Clean Vehicles in 

Stockholm -hankkeen johtaja 



 

• Elinkaarikustannusmalli – Hankintapäätökset tehdään edelleen usein hankintahinnan 

perusteella. Monien tuotteiden ja urakoiden kohdalla käytön ja hävittämisen aikana voi 

kuitenkin myös syntyä hyvin huomattavia kustannuksia, jotka johtuvat esimerkiksi 

energiankulutuksesta, huollosta ja vaarallisten aineiden hävittämisestä. Elinkaarikustannusten 

huomioon ottaminen hankinnoissa on selvästi taloudellisesti järkevää. Koska ostohinta ja 

energia- ja huoltokustannukset saattavat kuulua julkisen organisaation eri osastojen 

maksettaviksi, elinkaarikustannusten määrittäminen hankintamenettelyissä edellyttää 

todennäköisesti eri osastojen välistä yhteistyötä koko organisaatiossa. 

 

Lisätietoja elinkaarikustannuksista on luvussa 5 sekä EU:n GPP-verkkosivustolla 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). 

 

• Yhteishankinta – Yhteishankinnoilla tarkoitetaan 

useiden viranomaisten hankintatoimien yhdistämistä, 

jotta saadaan aikaan säästöjä ostamalla suuria eriä, 

vähentämällä hallintokuluja ja yhdistämällä 

ympäristöasioihin liittyvää, teknistä ja markkinoita 

koskevaa osaamista. Yhteishankinnat saattavat olla 

hyvin arvokkaita ympäristöä säästävissä 

hankinnoissa, joissa voidaan jakaa 

ympäristöosaamista ja ympäristöystävällisten 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden tuntemusta. 

Yhteishankintoja voivat käyttää esimerkiksi alue- tai 

valtiotason keskitetyt hankintaelimet, jotka tekevät 

julkisia hankintoja viranomaisten puolesta.  

 

• Energiatehokkuutta koskeva 

sopimus – Energiatehokkuutta 

koskeva sopimus on rakennuksen 

omistajan tai haltijan (viranomaiset mukaan lukien) 

sekä energiapalveluyrityksen (ESCO) välinen 

sopimusjärjestely, jolla parannetaan rakennuksen 

energiatehokkuutta. Investointikustannuksista vastaa 

yleensä energiapalveluyritys tai jokin kolmas 

osapuoli, kuten pankki, joten viranomaiselle ei 

Energiatehokkuutta koskevalla 

sopimuksella säästöjä energiankäytössä 

kunnallisissa rakennuksissa Vantaalla, 

Suomessa  
Vantaan kaupunki teki vuonna 2011 

energiapalveluyrityksen (ESCO) kanssa 

sopimuksen energiatehokkuuden parantamisesta 

14 kunnallisessa rakennuksessa. 

Energiatehokkuutta koskevalla sopimuksella 

varmistettiin, että energiansäästötoimenpiteet ja 

niihin liittyvät kustannussäästöt toteutettaisiin 

tavallista nopeammassa aikataulussa kaupungin 

varoista. Teknisiin eritelmiin sisältyi 

energiapalveluyrityksen antama takuu 

energiansäästöistä ja takaisinmaksuaikataulu. 

Kahdeksanvuotisella sopimuskaudella on tarkoitus 

vähentää yhteensä 7 500 tonnia 

hiilidioksidipäästöjä ja säästää kaupungin vuotuisia 

energiakustannuksia 200 000 euroa. Ylimääräiset 

säästöt jaetaan kaupungin ja 

energiapalveluyrityksen kesken. 

Puitejärjestelyllä toteutetut GPP-

ratkaisut Saksassa 
Saksan sisäministeriön hankintavirasto julkaisi 

vuonna 2013 tarjouskilpailun, joka koski 

50 000 kevytpäätejärjestelmän hankintaa ja jonka 

arvo oli 15 miljoonaa euroa. Avoimessa 

tarjouskilpailussa ilmoitettiin tekniset standardit 

ja sopimusehdot, joihin sisältyi takuu 

rakenneosia, melua ja jätehuoltoa koskevien 

ympäristönäkökohtien täyttymisestä. 

Puitejärjestely tehtiin kahdeksi vuodeksi, ja sitä 

voitiin pidentää vuodella. Viisivuotisten 

energiansäästöjen laskettiin olevan 

58 750 000 kWh sähköä, mikä vastaa 

29 000:ta tonnia hiilidioksidia.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


aiheudu kuluja. Energiapalveluyritys saa maksun, joka on tavallisesti kytketty taattuun 

energiansäästöön.  

 

Määritellyn sopimuskauden päätyttyä rakennuksen energiatehokkuutta parantavien toimien 

synnyttämät säästöt palautetaan viranomaiselle. Energiatehokkuutta koskevia sopimuksia 

tehdään yleensä useille rakennuksille kerrallaan, jotta sopimukset olisivat houkuttelevampia 

potentiaalisten sijoittajien kannalta. 

 

2.6 Puitejärjestelyt 

Yksi keino tehostaa ympäristöä säästävien hankintojen tarjousmenettelyjä voi olla 

puitejärjestelyjen käyttäminen. Puitejärjestely voidaan tehdä yhden tai usean toimijan kanssa, 

ja sen avulla on mahdollista tehdä 

useita hankintasopimuksia 

toistamatta koko 

hankintamenettelyä
31

. 

Puitejärjestelyillä voidaan edistää 

ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja, sillä ne tarjoavat 

sopimusten tekovaiheessa 

joustavuutta ja joissain tapauksissa 

yhdistävät kysyntää usean 

viranomaisen kesken tai pidemmällä 

aikavälillä. Lisäksi puitejärjestelyillä 

voidaan kannustaa toimittajia tarjoamaan ympäristön kannalta tehokkaita ratkaisuja, sillä 

niillä on mahdollisuus voittaa useita sopimuksia ja kattaa siten ratkaisujen toteutukseen 

liittyviä mahdollisia lisäkustannuksia. 
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Luku 3 – Hankintasopimuksen 
vaatimusten ma a ritteleminen 

Tiivistelmä 
 Hankintaviranomaisilla on hankintasopimuksen kohdetta määritellessään suuri vapaus 

sen suhteen, mitä ne haluavat hankkia. Tämä antaa runsaasti mahdollisuuksia ottaa 

ympäristönäkökohdat huomioon, kunhan se tehdään vääristämättä markkinoita eli 

esimerkiksi rajoittamatta tai estämättä markkinoille pääsyä. 

 

 Perusteellisen tarveanalyysin avulla, johon 

asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat, voidaan 

määrittää mahdollisuudet ottaa 

ympäristönäkökohdat huomioon 

hankintasopimuksessa – ja välttää tarpeettomia 

hankintoja.  

 

 Tarpeen vaatiessa voidaan yksilöidä vaadittavat 

ympäristötehokkuustasot sekä erityiset materiaalit 

ja tuotantomenetelmät. Eritelmät voivat liittyä 

mihin tahansa elinkaaren vaiheeseen, kuten raaka-

aineiden louhintaan, käsittelyyn, pakkaamiseen, 

jakeluun, käyttöön tai hävitykseen. 

 

 Se, että tarjoajien sallitaan tehdä vaihtoehtoisia 

tarjouksia, voi auttaa löytämään 

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, 

jonka ympäristötehokkuus on myös hyvä.  

 

 Tekniset standardit, merkit sekä EU:n ja kansalliset GPP-kriteerit ovat kaikki 

arvokkaita tietolähteitä teknisiä eritelmiä laadittaessa. Merkin edellyttäminen 

tarjoajilta on kuitenkin mahdollista vain tietyin edellytyksin, ja tällöin on 

hyväksyttävä myös vastaavat merkit. 

 

3.1 Kohteen määritteleminen 
Hankintasopimuksen ’kohteella’ tarkoitetaan tavaraa, palvelua tai rakennusurakkaa, joka on 

tarkoitus hankkia. Määrittelyprosessin tuloksena on yleensä kuvaus tavarasta, palvelusta tai 

urakasta, mutta se voidaan esittää myös toiminnallisena tai suoritukseen perustuvana 

määritelmänä (ks. kohta 3.2.3). Kohteen valinta on tehtävä erityisen huolellisesti, sillä se 

määrittää teknisten eritelmien ja muiden mahdollisten kriteerien sallittavan laajuuden. Tämä 

johtuu siitä, että kriteerien on liityttävä hankintasopimuksen kohteeseen, kuten todetaan 

luvussa 5. 

 

3.1.1 Oikeus valita 

Periaatteessa hankintasopimuksen kohde voidaan määritellä vapaasti millä tahansa tarpeisiin 

soveltuvalla tavalla. Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ei niinkään puututa 



siihen, mitä hankintaviranomaiset ostavat, vaan pikemminkin siihen, miten ne ostavat. Tästä 

syystä hankintadirektiiveissä ei rajoiteta itse hankintasopimuksen kohdetta.  

 

Joissain tapauksissa tietyn tavaran, palvelun tai urakan valitseminen voi kuitenkin vääristää 

EU:n yritysten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintamenettelyihin. 

Joitakin suojatoimia on siksi oltava. Yksi suojatoimista on se, että perussopimukseen 

sisältyviä syrjimättömyyden, tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen 

vapauden vaatimuksia sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joihin liittyy tietty rajat ylittävä etu, 

ja mahdollisesti myös sellaisiin sopimuksiin, jotka jäävät hankintadirektiivien kynnysarvojen 

alapuolelle tai jotka eivät täysimääräisesti kuulu direktiivien soveltamisalaan
32

. 

 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että hankintaviranomaisen on varmistettava, ettei 

hankintasopimus rajoita muiden EU:n toimijoiden tai vastaavat oikeudet omaavien maiden 

toimijoiden mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun
33

. Toinen suojatoimi on se, että 

julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaan teknisillä eritelmillä ei saa luoda 

perusteettomia esteitä kilpailulle
34

. Tähän sisältyy vastineiden hyväksyminen silloin, kun 

viitataan tiettyyn standardiin. Lisäohjeita siitä, miten tämä velvoite voidaan täyttää 

ympäristöperusteisia vaatimuksia sovellettaessa, annetaan kohdassa 3.2.  

 

3.1.2. Todellisten tarpeiden määrittäminen 

Ennen hankintaprosessin aloittamista on keskeisen 

tärkeää määrittää todelliset tarpeet 

hankintasopimuksen mahdollisten 

ympäristövaikutusten valossa. Sisäisten käyttäjien 

tai loppukäyttäjien asianmukainen kuuleminen 

saattaa paljastaa, että pienempien määrien tai 

ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttö 

onkin täysin mahdollista. Joissain tapauksissa paras 

ratkaisu saattaa olla, ettei osteta mitään. Esimerkiksi 

resursseja tai laitteita voi olla mahdollista jakaa 

muiden viranomaisten kanssa. 

Uudelleenkäytettyjen, kierrätettyjen tai 

uudelleenvalmistettujen tuotteiden hankinnalla 

voidaan myös tukea kiertotalousperiaatetta
35

.  

 

Saavuttamalla yhteisymmärrys 

tarpeiden laajuudesta voidaan 

auttaa hankintaviranomaisia 

tekemään ympäristönäkökohdat huomioon ottavia päätöksiä 

hankintaprosessin myöhemmissä vaiheissa. On esimerkiksi paljon 

helpompaa ottaa käyttöön ympäristöystävällinen siivous-, ateriapalvelu- 

tai painosopimus, jos näiden palvelujen ja tuotteiden käyttäjät tietävät 

mitä odottaa ja ymmärtävät syyt muutoksen taustalla.  Vastaavasti 
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Painopalvelujen tarvearviointi Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa 

Portsmouthin kaupunginvaltuusto ja WRAP-

ohjelma laativat vuonna 2012 tarvearvioinnin, 

jonka tarkoituksena oli parantaa painoresurssien 

käyttöä ja selvittää mahdollisuutta vähentää 

kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Arviointi 

sisältyi jätteitä vähentävään Zero Waste to 

Landfill -strategiaan. Painovaatimusten 

tarkastelussa havaittiin, että tehokkuussäästöjä 

voitaisiin saada suunnittelu-, paino- ja 

tuotantovaiheissa. Tehokkuuskertoimet 

sisällytettiin tarjouspyyntöön, jossa vaadittiin 

tarjoajia osoittamaan jätteen määrän 

vähentyminen. Kaupunginvaltuusto voi nyt 

tarvittaessa järjestää uusia tarjouskilpailuja 

hankkiakseen painopalveluja, jotka tuovat sekä 

taloudellista että ympäristöön liittyvää lisäarvoa. 



sopimalla etukäteen rakennuksen hyväksyttävästä sisälämpötilasta voidaan auttaa 

saavuttamaan korkeampia energiatehokkuusvaatimuksia – ja myös taloudellisia säästöjä – 

jälkiasennuksia tai laitosten huoltoa koskevassa hankintasopimuksessa.  

 

Koska tarpeet määritetään yleensä ennen hankintaprosessin käynnistämistä, kaikkia 

hankintasopimuksen ympäristövaikutusten arviointiin tarvittavia tietoja ei välttämättä ole 

käytettävissä. Jotta saadaan yleiskuva tietyn tuotteen tai palvelun koko elinkaaren 

ympäristövaikutuksista, on usein hyödyllistä tutustua niitä koskeviin GPP-kriteereihin (ks. 

kohta 3.5) varhaisessa vaiheessa. Ennen hankintaa tehty markkinakartoitus voi myös auttaa 

löytämään mahdollisia ratkaisuja hankittavien tavaroiden tai palvelujen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi (ks. kohta 2.4).  

 

3.1.3 Tärkeimpien ympäristövaikutusten yksilöiminen 

Kunkin yksittäisen hankintasopimuksen yhteydessä on otettava huomioon erilainen joukko 

ympäristövaikutuksia. Tavarahankintoja, palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin 

sopimuksiin liittyy yleensä hieman erilaisia näkökohtia. 

Tavarahankintasopimukset: 

 tuotteen valmistukseen käytettävien 

materiaalien ympäristövaikutukset 

(esimerkiksi uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevat raaka-aineet)  

 tuotantoprosessien ympäristövaikutukset 

 energian- ja vedenkulutus tuotteen käytön 

aikana 

 tuotteen kestävyys/elinkaari 

 mahdollisuudet tuotteen kierrättämiseen tai 

uusiokäyttöön käyttöiän päättyessä 

 tuotteen pakkaus ja kuljetus. 

 

Palveluhankintasopimukset: 

 henkilöstön tekninen asiantuntemus ja 

pätevyys sopimuksen toteuttamiseksi 

ympäristöä säästävällä tavalla 

 palvelun toteutuksessa käytetyt tuotteet tai 

materiaalit 

 palvelun ympäristövaikutusten 

minimoimiseksi käyttöön otetut 

hallintomenettelyt 

 palvelun toteutuksen yhteydessä 

kulutettava energia ja vesi sekä syntyvä 

jäte. 

 

Rakennusurakkasopimukset: 

 Edellä esitettyjen näkökohtien lisäksi 

rakennusurakoita koskevilla hankintasopimuksilla voi 

olla merkittäviä 

ympäristövaikutuksia esimerkiksi maankäytön tai 

liikennesuunnittelun suhteen. 

Viherpesun välttäminen 

Yhä useammat yritykset markkinoivat itseään 

ympäristöystävällisinä tai kestävinä, vaikka 

niillä ei aina ole esittää väitteensä tueksi näyttöä. 

 

Tavarantoimittajat voivat esimerkiksi liioitella 

energiatehokkuutta tai keskittyä johonkin 

suhteellisen vähäiseen ympäristövaikutukseen 

väittäessään olevansa ympäristöystävällisiä. 

Tästä syystä on tärkeää, että 

 

• tutustutaan suunnitellun hankinnan 

ympäristövaikutuksiin ennen tarjouskilpailun 

käynnistämistä 

 

• tekninen eritelmä perustuu tuotteen koko 

elinkaaren ympäristövaikutusten arviointiin 

(joka voi perustua esimerkiksi kolmannen 

osapuolen ympäristömerkkiin) 

• toimittajilta pyydetään asianmukaiset todisteet 

niiden väittämästä ympäristötehokkuudesta (ks. 

kohta 3.6). 



 Joistakin hankkeista on tehtävä virallinen ympäristövaikutusten arviointi, jonka 

tulokset on otettava hankinnassa huomioon. 

 Lisäohjeita rakennusurakoita koskevista sopimuksista annetaan luvussa 7. 

 

Tietyn sopimuksen ympäristövaikutuksista voi 

hankkia yleiskuvan tutustumalla asiaa koskeviin 

EU:n GPP-kriteereihin ja teknisiin 

taustaraportteihin, joissa selitetään keskeiset 

vaikutukset ja niiden käsittely hankinnoissa.   

 

3.1.4 Ympäristöystävällisyyttä korostavan nimen 

valitseminen hankintasopimukselle 

Ympäristöystävällisyyttä korostava nimi kertoo 

tarjoajille nopeasti sen, mitä halutaan, ja viestii siitä, 

että tavaran tai palvelun ympäristötehokkuus on 

merkittävä osa hankintasopimusta. 

Ympäristöystävällisyyttä korostavan nimen 

käyttäminen on viesti paitsi mahdollisille 

toimittajille myös paikallisyhteisölle ja muille 

hankintaviranomaisille. 

 

Kun todelliset tarpeet on määritetty, tarvittava 

markkinakartoitus tehty ja hankintasopimukselle on 

valittu sopiva nimi, voidaan aloittaa vaatimuksia 

koskevien teknisten eritelmien laatiminen. 

 

 

3.2. Ympäristöasioita koskevat tekniset eritelmät 
3.2.1 Tekniset eritelmät 

Kun sopimuksen kohde on määritelty, se on ilmaistava teknisissä eritelmissä, jotka liitetään 

hankinta-asiakirjoihin. Tätä voidaan verrata siihen, että luonnoksesta tehdään taulu. 

Teknisillä eritelmillä on kaksi tehtävää:  

 

 Niiden avulla kuvataan hankinnan kohde markkinoille, jotta yritykset voivat päättää, 

kiinnostaako tarjouspyyntö niitä. Näin ne auttavat määrittelemään kilpailun tason. 

 

 Niissä annetaan mitattavissa olevia vaatimuksia, joiden perusteella tarjouksia voidaan 

arvioida. Ne muodostavat vähimmäisvaatimukset. Jos eritelmät eivät ole selkeät ja 

virheettömät, ne johtavat väistämättä epäsopiviin tarjouksiin. Tarjoukset, joissa ei 

noudateta teknisiä eritelmiä, on hylättävä, paitsi jos eritelmissä nimenomaisesti 

hyväksytään vaihtoehdot.  

Ympäristöystävällisyyttä korostavat 

hankintasopimusten nimet Euroopassa 

Tarjouskilpailuissa käytetään yhä enemmän 

ympäristöystävällisyyttä korostavia nimiä, 

jotka viestivät siitä, että sopimuksessa otetaan 

huomioon ympäristövaikutukset. Tällaisia 

ovat esimerkiksi seuraavat:  

    

 Energiatehokkaan katuvalaistuksen 

tarjonta Kerryn kreivikunnassa (Kerryn 

kreivikunnanvaltuusto, Irlanti) 

 Sisäiset pintakäsittelyurakat, joissa käytetään 

ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja ja 

-tuotteita (Maltan yliopisto) 

 Kahdentoista koulun energiansäästöjä 

koskeva palvelusopimus (Katalonian 

koulutusministeriö, Espanja) 

 Ekologisen ja kierrätyspaperin toimitus 

(SCR Piemonte, Italia) 



 

Teknisten eritelmien on liityttävä hankittavan rakennusurakan, tavaran tai palvelun 

ominaisuuksiin – ne eivät saa liittyä toimijan yleisiin valmiuksiin tai ominaisuuksiin
36

.  

On myös tärkeää, että ne ovat selviä, että kaikki toimijat ymmärtävät ne samalla tavoin ja että 

niiden noudattaminen voidaan todentaa tarjouksia arvioitaessa (ks. kohta 3.6). Avoimuuden 

velvoite edellyttää, että tekniset eritelmät ilmoitetaan selvästi itse hankinta-asiakirjoissa
37

. 

 

Tekniset eritelmät voidaan laatia viittaamalla kansainvälisiin, eurooppalaisiin tai kansallisiin 

standardeihin ja/tai suorituskykyä koskevien tai 

toiminnallisten vaatimusten perusteella
38

. Niissä voidaan 

myös viitata merkeissä määriteltyihin asiaa koskeviin 

kriteereihin
39

. Hankintadirektiivien nojalla tekniset 

eritelmät voidaan laatia tuotteen, palvelun tai urakan 

ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden tason perusteella
40

. 

Voidaan esimerkiksi vaatia, että tietokone saa kuluttaa 

enintään tietyn määrän energiaa tunnissa tai että ajoneuvo 

saa aiheuttaa enintään tietyn määrän saastepäästöjä. 

Eritelmissä voidaan myös määritellä tavaran, palvelun tai 

urakan tuotantoprosessit tai -menetelmät. Tätä 

mahdollisuutta käsitellään jäljempänä kohdassa 3.3.  

 

3.2.2 Standardit ja muut tekniset viitejärjestelmät 
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 Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 1 kohta ja liite VII.  Direktiivin 2014/25/EU 60 artikla ja liite VIII.  
37

 Ks. asia C-225/98, komissio v. Ranska, 81–83 kohta, jossa teknisten eritelmien, jotka oli määritelty vain 

viittaamalla Ranskan lainsäädännön mukaisiin luokituksiin, katsottiin olevan välillisesti syrjiviä. 
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 Direktiivin 2014/24/EU 43 artiklan 3 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 3 kohta.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 43 artiklan 1 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 61 artiklan 1 kohta.  
40

 Direktiivin 2014/24/EU liite VII. Direktiivin 2014/25/EU liite VIII. 

Luxemburg vaatii kestäviä puhdistustuotteita  

 

Luxemburgin kaupunki järjesti vuonna 2013 

avoimen tarjouskilpailun puhdistustuotteiden 

ja -palvelujen tarjonnasta. Tekniset eritelmät 

laadittiin varhaisessa vaiheessa Luxemburgin 

ympäristönsuojeluviraston kanssa. Selvitysten 

mukaan ainoastaan 15 prosenttia aikaisemmin 

käytetyistä tuotteista ei sisältänyt haitallisia 

aineita. Uuden tarjouskilpailun teknisissä 

eritelmissä annettiin luettelo aineista, joita ei saa 

käyttää tuotteissa, ja sopimuksen tekoperusteiksi 

asetettiin muiden haitallisten aineiden 

vähentäminen. Markkinat mukautuivat 

vaatimuksiin nopeasti ja neljä yritystä teki 

tarjouksen. Luxemburg kykeni menettelyä 

käyttäen parantamaan kaupungin työskentely- ja 

asuinympäristön terveellisyyttä. 



Standardeilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja prosessien suunnitteluun, ja moniin 

standardeihin sisältyy ympäristöominaisuuksia, kuten materiaalien käyttöä, kestävyyttä tai 

energian ja veden käyttöä koskevia ehtoja. Teknisessä eritelmässä voidaan viitata suoraan 

teknisiin standardeihin ja myös ympäristönäkökohtiin, jotka auttavat määrittelemään 

hankinnan kohteen selvästi. Hankintadirektiiveissä todetaan, että kansainväliset, 

eurooppalaiset tai kansalliset standardit ja muut tekniset viitejärjestelmät ovat yksi tapa laatia 

eritelmät
41

. Jokaiseen standardia koskevaan viittaukseen on liitettävä ilmaus ”tai vastaava”
42

.  

 

Tämä tarkoittaa, että hankintaviranomaisen on hyväksyttävä todisteet vastaavan standardin 

vaatimusten täyttymisestä. Todisteina voidaan esittää testausseloste tai 

vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen antama todistus. Tarjoaja voi myös esittää 

valmistajan tekniset asiakirjat, jos se ei pysty hankkimaan kolmannen osapuolen todisteita 

asetettujen määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu tarjoajasta. Hankintaviranomaisen 

on sen jälkeen päätettävä, riittävätkö ne vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
43

.   

 

3.2.3 Suoritukseen perustuvat tai 

toiminnalliset eritelmät 

Hankintadirektiiveissä todetaan erikseen, että 

hankintaviranomaiset voivat laatia eritelmiä, 

jotka perustuvat suorituskykyä koskeviin tai 

toiminnallisiin vaatimuksiin
44

. Suoritukseen 

perustuvassa tai toiminnallisessa eritelmässä 

kuvataan haluttu tulos ja odotetut tuotokset 

(esimerkiksi laadun, määrän ja luotettavuuden 

suhteen) ja se, miten niitä mitataan. Siinä ei 

määrätä, millaisia tuotantopanoksia tai 

menetelmiä tarjoajan on käytettävä. Tarjoaja voi 

vapaasti ehdottaa sopivinta ratkaisua.  

 

Suoritukseen perustuva lähestymistapa jättää 

enemmän tilaa innovaatiolle ja joissain 

tapauksissa haastaa markkinat kehittämään uusia 

teknisiä ratkaisuja. Suorituskykyyn perustuvia 

eritelmiä laadittaessa on pohdittava tarkasti, 

miten tarjouksia arvioidaan ja vertaillaan 

oikeudenmukaisesti ja avoimesti. Tarjoajaa 

voidaan pyytää esittämään, miten toivottu tulos 

saavutetaan, ja täyttämään hankinta-asiakirjoissa 

määritellyt laatuvaatimukset.   

 

Jos esimerkiksi toimistorakennuksessa halutaan pitää tietty lämpötila, voidaan laatia hyvin 

yksityiskohtaiset eritelmät lämmitysjärjestelmää varten. Vaihtoehtoisesti voidaan todeta, että 

rakennuksen sisälämpötilan on oltava jatkuvasti 18–20 celsiusastetta, ja antaa tarjoajien 

esittää erilaisia vaihtoehtoja. Tarjoajat voivat valita innovatiivisia lämmitys- ja 

ilmanvaihtojärjestelmiä, joilla vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tarjoajilta 
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 Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 3 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 3 kohta. 
42

  Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 3 kohdan b alakohta. Direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 3 kohdan b 

alakohta. 
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 Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 5 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 5 kohta.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 3 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 3 kohta.  

Energiatehokkuuden 

palkitseminen Maltan kouluissa  

Pembrokessa, Maltassa, kouluista 

vastaava kansallinen elin 

(Foundation for Tomorrow’s Schools 

– FTS) edellytti, että uusi 

koulurakennus on nollaenergiatalo ja 

tuottaa itse tarvitsemansa energian 

uusiutuvista energialähteistä. 

Tarjoajat saivat esittää tätä varten 

erilaisia ratkaisuja. Eritelmissä 

asetettiin myös tiettyjä, esimerkiksi 

energia- ja vesitehokkuutta koskevia 

vähimmäisvaatimuksia, joiden 

ylittämisestä sai lisäpisteitä 

sopimuksen tekovaiheessa. Voittanut 

tarjoaja asensi aurinkokennoja ja 

tuuliturbiineja, joilla tuotettiin 

35 000 kWh sopimuksen 

voimassaolon kymmenen 

ensimmäisen kuukauden aikana. 



voidaan pyytää teknisiä tietoja, joilla he osoittavat ehdotettujen menetelmien 

toteutettavuuden. On myös tärkeää pohtia, miten tarjouksen tarkat ehdot sisällytetään 

sopimusehtoihin. Lisäohjausta tästä aiheesta annetaan luvussa 6.  

 

3.3 Materiaalien ja tuotantomenetelmien määrittäminen 
Se, mistä ja miten tuote valmistetaan tai miten 

palvelu tai urakka toteutetaan, voi muodostaa 

merkittävän osan sen ympäristövaikutuksesta. 

Hankintadirektiivien nojalla materiaalit ja tuotanto- 

tai toteutusmenetelmät voidaan ottaa huomioon 

määriteltäessä teknisiä eritelmiä, myös silloin, jos ne 

eivät ole osa hankinnan kohdetta, kuten uusiutuvista 

energialähteistä tuotettu sähkö tai luonnonmukaisesti 

viljellyt elintarvikkeet
45

.  

 

Koska teknisten 

eritelmien on kuitenkin 

aina liityttävä 

hankintasopimuksen 

kohteeseen, niihin 

voidaan sisällyttää 

vain sellaisia 

vaatimuksia, jotka 

liittyvät hankittavan 

tavaran, palvelun tai 

urakan tuotantoon. 

Vaatimukset eivät saa 

liittyä toimijan yleisiin menetelmiin tai periaatteisiin. 

Hankintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että 

perussopimukseen sisältyviä syrjimättömyyden, 

yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja 

suhteellisuuden periaatteita noudatetaan materiaaleja 

tai tuotantomenetelmiä määritettäessä, kuten 

muidenkin vaatimusten kohdalla. 

 

3.3.1 Materiaalien määrittäminen 

Hankintaviranomaisella on oikeus vaatia, että 

ostettava tavara valmistetaan tietystä materiaalista tai sisältää tietyn osuuden kierrätettyä tai 

uudelleenkäytettyä materiaalia. Lisäksi se voi vaatia rajoittamaan vaarallisten aineiden 

käyttöä tuotteessa. Tämä tehdään lähtökohtaisesti viittaamalla vaarallisten aineiden käyttöä 

rajoittavaan lainsäädäntöön, kuten RoHS-direktiiviin
46

 tai REACH- ja CLP-asetuksiin
47

.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 42 artiklan 1 kohta ja direktiivin 2014/25/EU 60 artiklan 1 kohta.  
46

  Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 

(RoHS-direktiivi). 
47

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, 

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, 

merkinnöistä ja pakkaamisesta. 

Sataprosenttisesti kierrätetyn paperin 

hankinta Bulgariassa 

Bulgarian ympäristö- ja vesiministeriö 

päätti paperitilausta tehdessään, että sen 

toimistoissa käytettävän paperin on 

koostuttava sataprosenttisesti 

kierrätyskuidusta.  Ennen hankintaa 

tehdyssä markkina-analyysissa selvisi, 

että siirtyminen 

ympäristöystävällisemmän paperin 

käyttöön on mahdollista ilman hinnan 

nousua. Ministeriön onnistuneen 

hankinnan jälkeen myös Bulgarian 

yhteishankintayksikkö teki 

puitejärjestelyn sataprosenttisesti 

kierrätetyn paperin hankkimisesta useille 

viranomaisille. 

Unkarilainen kaupunki valitsee 

vaarattomampia kemikaaleja 

Unkarilainen Miskolcin kaupunki on 

pyrkinyt hankkimaan moniin tarpeisiinsa 

ekologisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi 

katujen liukkaudentorjunnassa kaupunki 

siirtyi käyttämään natriumkloridin sijasta 

kalsiummagnesiumasetaattia (CMA), joka 

on vähemmän syövyttävä aine eikä nosta 

juomaveden natriumpitoisuutta. Nämä 

vaatimukset on sisällytetty kaupungin 

tarjousasiakirjojen teknisiin eritelmiin.  



Ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa 

pyritään tyypillisesti vähentämään vaarallisten 

aineiden käyttöä puhdistustuotteissa ja 

tekstiileissä tai edellyttämään toimijoilta 

todistusta puutavaran kestävyydestä. Jotta 

varmistetaan perussopimukseen sisältyvän 

syrjimättömyyden periaatteen noudattaminen, 

tällaisten rajoitusten olisi perustuttava 

objektiiviseen riskinarviointiin. Merkit ja GPP-

kriteerit ovat hyödyllisiä viitekohtia, koska ne 

perustuvat tieteelliseen tietoon ja hankittavissa 

tuotteissa ja palveluissa käytettävien 

materiaalien ja aineiden elinkaariarviointiin. 

 

3.3.2 Tuotantoprosessit ja -menetelmät 

Hankintadirektiivien mukaan tavara- ja 

palveluhankintoja sekä rakennusurakoita 

koskevien sopimusten teknisiin eritelmiin 

voidaan liittää tuotanto- tai tarjontaprosesseja 

ja -menetelmiä koskevia vaatimuksia. On 

kuitenkin kiellettyä vaatia sellaisen 

tuotantoprosessin käyttämistä, johon jollakin 

toimittajalla on yksinoikeus tai joka muista 

syistä on vain yhden toimittajan – tai yhden 

maan tai alueen toimittajien – käytettävissä, 

paitsi jos tällainen vaatimus voidaan perustella 

hankintasopimuksen poikkeuksellisilla 

olosuhteilla ja siihen liitetään ilmaus ”tai 

vastaava”.  

Suhteellisuusperiaate on 

erityisen tärkeä: 

miten varmistetaan, että 

tuotantoprosesseja 

koskevat vaatimukset 

todella edistävät niitä 

ympäristötavoitteita, 

joita halutaan edistää? 

Hankittavien tavaroiden, palvelujen tai urakoiden huolellinen elinkaariarviointi auttaa 

määrittämään asianmukaiset tuotantoprosesseja ja -menetelmiä koskevat eritelmät. 

Elinkaariarvioinnin avulla on mahdollista analysoida tuotteiden ympäristövaikutuksia 

”kehdosta hautaan”. Se kattaa raaka-aineiden louhimisen ja jalostuksen, valmistuksen ja muut 

tuotantovaiheet sekä tuotteiden käytön ja hävittämisvaiheen. 

 

Elinkaariarvioinnin tekeminen yksittäistä hankintasopimusta varten merkitsee huomattavaa 

lisätyötä. Tyypin I merkkien (ks. kohta 3.5.1) peruskriteereissä hyödynnetään tavallisesti 

merkkien kattamien tuote- ja palveluryhmien elinkaariarviointia, ja ne voivat olla avuksi 

määritettäessä tuotantoprosesseihin ja -menetelmiin sovellettavia vaatimuksia. EU:n GPP-

kriteereissä otetaan huomioon nämä tulokset ja määritetään tuotantomenetelmiä eräille tuote- 

ja palveluryhmille, kuten sähkölle, tekstiileille ja elintarvikkeille. 

 

Euroopan komissio asettaa 

kalustetoimittajien riman korkealle 

Euroopan komissio liittää kalusteita koskeviin 

tarjouskilpailuihinsa monia 

ympäristövaatimuksia, jotka koskevat 

kalusteiden koko elinkaarta. Tarjoajien on 

sitouduttava noudattamaan 

kestävyysvaatimuksia, jotka koskevat 

kalusteiden elinkaaren kaikkia vaiheita ja 

liittyvät esimerkiksi seuraaviin näkökohtiin: 

– puun alkuperä on ilmoitettava 

– vähintään 50 prosenttia puutavarasta on 

sertifioitua  

– käytetty sertifioitu ja sertifioimaton puu on 

voitava jäljittää  

– vaarallisten aineiden käyttöä on vähennettävä 

– kalusteiden pintakäsittelyyn on käytettävä 

parhaita mahdollisia tekniikoita  

– nahantuotannossa on torjuttava tehokkaasti 

ilman ja veden saastumista  

– haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja 

formaldehydin päästöjä (≤ ½ E1) on 

vähennettävä.  

 

Muut elinkaarivaatimukset liittyvät 

pakkausmateriaaleihin, ruuhkien optimointiin 

kuljetuksen ja varastoinnin aikana sekä 

yhdistetyn maantie-rautatiekuljetuksen 

käyttöön. Jokaiseen kalusteeseen on liitettävä 

sen huoltoa ja käsittelyä käytön päättyessä 

koskeva ohje, jolla pyritään erottelemaan yli 

50 grammaa painavat osat, merkitsemään 

muoviosat talteenottoa varten ja keräämään ja 

hyödyntämään käytetyt kalusteet. 

 



3.4 Vaihtoehtojen käyttö 
Vaihtoehdot ovat keino lisätä teknisten eritelmien 

joustavuutta, mikä saattaa johtaa siihen, että tarjoajat 

ehdottavat ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. 

Vaihtoehtojen käyttö tarkoittaa sitä, että tarjoajat voivat 

ehdottaa vaihtoehtoista ratkaisua, joka täyttää tietyt 

asetetut vähimmäisvaatimukset mutta ei välttämättä 

kaikkia teknisen eritelmän vaatimuksia. Eritelmissä 

voidaan esimerkiksi ilmoittaa tavanomaisia polttoaineita 

(bensiini tai diesel) käyttävät ajoneuvot mutta sallia 

vaihtoehdot, kuten sähkö- tai hybridiajoneuvot. Sekä 

vaihtoehtoja sisältävät että muut tarjoukset arvioidaan 

samojen hankintasopimuksen tekoperusteiden pohjalta kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen määrittämiseksi. 

 

Tämä voi olla hyödyllinen toimintatapa, jos hankintaviranomainen on epävarma jonkin 

vaihtoehtoisen tuotteen tai palvelun kustannus- tai muista vaikutuksista, kuten siitä, 

viivästyttääkö tiukempien lämpöeristysvaatimusten liittäminen rakennusurakkasopimukseen 

urakan valmistumista.  Tarjoajille voidaan myös antaa mahdollisuus jättää useampia kuin 

yksi tarjous: standardivaatimuksiin perustuva ja vaihtoehtoinen ratkaisu.  Myös vaihtoehtojen 

on luonnollisesti liityttävä hankintasopimuksen kohteeseen, eli ne eivät voi koskea hankinnan 

kannalta epäolennaisia näkökohtia.  

 

Jotta vaihtoehdot voitaisiin hyväksyä julkisessa hankintamenettelyssä, on
48

 

 

 ilmoitettava hankintailmoituksessa, että vaihtoehtoja hyväksytään 

 

 määritettävä, mitkä ovat vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen on täytettävä ja 

 

 ilmoitettava, mitkä ovat vaihtoehtojen esittämiselle mahdollisesti asetetut erityiset 

vaatimukset (esimerkiksi vaihtoehto voidaan esittää vain, jos esitetään myös 

vakiovaatimuksiin perustuva tarjous). 

 

3.5 GPP-kriteerien ja merkkien käyttö 
Kuten kohdassa 1.4 todetaan, merkit sekä EU:n ja kansalliset GPP-kriteerit ovat hyödyllisiä 

tietolähteitä laadittaessa tarjouskilpailun vaatimuksia. EU:n GPP-kriteerit on laadittu niin, 

että ne voidaan liittää sellaisenaan tarjousasiakirjoihin, ja ne sisältävät tietoa siitä, miten 

kriteerien noudattaminen todennetaan. Useimmat kriteerit ovat saatavilla kaikilla EU:n 

virallisilla kielillä. Merkkejä voidaan käyttää kahdella 

eri tavalla teknisten eritelmien yhteydessä
49

: 

 

 teknisten eritelmien laatimisen apuna 

määriteltäessä hankittavan tavaran tai palvelun 

ominaisuuksia 
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 Direktiivin 2014/24/EU 45 artikla. Direktiivin 2014/25/EU 64 artikla.  
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 Merkkien mahdollisia käyttötapoja hankintasopimuksen tekoperusteiden arvioinnissa käsitellään luvussa 5. 



 vaatimusten toteutumisen tarkistamisessa: merkki voidaan hyväksyä keinoksi osoittaa 

teknisten vaatimusten noudattaminen. 

 

Merkkien ansiosta vaatimustenmukaisuus todennetaan kolmannen osapuolen toimesta, mikä 

voi säästää aikaa ja auttaa varmistamaan, että julkisiin hankintoihin sovelletaan tiukkoja 

ympäristövaatimuksia.  

 

3.5.1 Merkkien käytön edellytykset 

Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä esitetään useita tapoja käyttää kolmannen osapuolen 

merkkejä, ja tietyissä tapauksissa merkkiä voidaan vaatia teknisissä eritelmissä. Tällaisen 

käytön yhteydessä on syytä tarkastella merkin 

myöntämisvaatimuksia sen varmistamiseksi, että 

 

i. ne koskevat ainoastaan perusteita, jotka 

liittyvät hankinnan kohteeseen 

ii. ne perustuvat puolueettomasti 

todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 

perusteisiin  

iii. ne vahvistetaan avoimessa menettelyssä, 

johon kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, 

kuten viranomaiset, kuluttajat, 

työmarkkinaosapuolet, valmistajat, kaupan 

edustajat ja valtioista riippumattomat 

organisaatiot, voivat osallistua 

iv. kaikkien asianomaisten osapuolten on 

mahdollista saada merkki 

v. merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas 

osapuoli, jonka suhteen merkkiä hakeva 

talouden toimija ei voi käyttää ratkaisevaa 

vaikutusvaltaa.
50

 

Useimmat ISO:n tyypin I
51

 mukaan luokitellut 

merkit täyttävät nämä edellytykset, mutta ne voivat sisältää myös kriteerejä, jotka eivät ole 

olennaisia hankittavan tuotteen tai palvelun kannalta, kuten yleisiä hallintovaatimuksia. 

Tämän selvittämiseksi on tarkasteltava kaikkia merkin peruskriteerejä ennen siihen 

viittaamista asiakirjoissa. Useimmat näistä ovat maksutta saatavilla verkossa.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 43 artiklan 1 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 61 artiklan 1 kohta. 
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 ISO 14024:1999 Ympäristömerkit ja -selosteet. Tyypin I ympäristömerkintä. Periaatteet ja menettelyt. 

Tanskalainen kaupunki käyttää 

ympäristömerkkejä 

Koldingin kaupunki Tanskassa sisällyttää EU-

ympäristömerkin kriteerit yhdessä muiden 

ympäristömerkkien kanssa kaikkiin 

ympäristömerkkien piiriin kuuluvien tuotteiden 

hankintoihinsa, mikä on osoittautunut varsin 

tulokselliseksi käytännöksi. Käytettävät 

ympäristömerkkien kriteerit sisällytetään 

sellaisenaan teknisiin eritelmiin ja/tai 

hankintasopimuksen tekoperusteisiin. Niissä 

todetaan, että ympäristömerkin todistuskopiota 

pidetään täysin hyväksyttävänä todistuksena 

kriteerien täyttymisestä, mutta myös muita sen 

todistavia asiakirjoja hyväksytään. Viime aikoina 

järjestetyt tarjouskilpailut, joissa on käytetty 

ympäristömerkkien kriteerejä, ovat koskeneet 

muun muassa puhdistustuotteita, kopiointipaperia, 

univormuja, pesulapalveluja (käytetyn pesuaineen 

osalta), painopalveluja (käytetyn paperin osalta), 

pehmopaperia ja kaluston huoltoa (käytettyjen 

voiteluaineiden osalta). 



Jos merkki täyttää mainitut edellytykset, se voidaan sisällyttää teknisiin eritelmiin. Edelleen 

on kuitenkin hyväksyttävä myös muut vastaavat vaatimukset sisältävät merkit, joilla 

osoitetaan samojen objektiivisten kriteerien 

täyttyminen. Jos tarjoaja voi osoittaa, ettei se 

pystynyt hankkimaan merkkiä asetettujen 

määräaikojen kuluessa
52

 syistä, jotka eivät johdu 

tarjoajasta, hankintaviranomaisen on otettava 

huomioon tämän toimittamat vaihtoehtoiset 

todisteet, kuten tekniset asiakirjat, joilla 

osoitetaan merkin vaatimusten täyttyminen.  

 

Jos merkki sisältää hankintasopimuksen kannalta olennaisia vaatimuksia sekä aiheeseen 

liittymättömiä vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi yleisiä hallintokäytänteitä, 

hankintaviranomainen ei saa vaatia merkkiä mutta voi viitata niihin merkin kriteereihin, jotka 

liittyvät sopimuksen kohteeseen
53

. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin hyvän käytännön 

mukaista viitata merkin peruskriteereihin sen varmistamiseksi, että ne ovat olennaisia ja 

selkeitä kaikkien tarjoajien kannalta
54

.  

 

3.6 Teknisten eritelmien noudattamisen todentaminen  

                                                 
52

 Jotta voidaan maksimoida toimijoiden mahdollisuudet hankkia vaadittu merkki, asiasta olisi tiedotettava 

mahdollisimman varhain. Esimerkiksi mahdollisessa ennakkoilmoituksessa voidaan viitata yhteen tai 

useampaan käytettävään merkkiin. Lisäksi hankintaviranomainen voi ostajan profiilissa tai verkkosivullaan 

korostaa aikomustaan käyttää merkkiä.  
53

 Direktiivin 2014/24/EU 43 artiklan 2 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 61 artiklan 2 kohta.  
54

 Asiassa C-368/10, komissio v. Alankomaat, unionin tuomioistuin vaikutti katsovan, että teknisissä eritelmissä 

olisi aina mainittava merkin taustalla olevat perusteet sen sijaan, että viitataan ainoastaan merkkiin, paitsi jos 

nämä perusteet asetetaan lainsäädännössä (tuomion 67–70 kohta).  On kuitenkin huomattava, että kyseinen 

tuomio annettiin ennen merkkejä koskevien uusien ja aiempaa tiukempien vaatimusten vahvistamista 

vuoden 2014 hankintadirektiiveissä.  

Ympäristömerkityt tuotteet sisältyvät Tšekin 

ympäristöä säästäviin hankintoihin  

Tšekin kansallisten ministeriöiden on 

sisällytettävä ympäristövaatimuksia 

tarjouskilpailuihin. Samaa suositellaan muille 

valtiollisille elimille, ja maan 

ympäristöministeriö vastaa asiaa koskevien 

tietojen keräämisestä. Tietotekniikkatuotteiden 

ja kalusteiden hankintaa varten on kehitetty 

erityisiä menetelmiä.  Tuoreimpien lukujen 

mukaan ministeriöt käyttävät vuosittain noin 

20 miljoonaa euroa ympäristömerkittyihin 

tuotteisiin, ja lämmityskattilat, 

tietotekniikkalaitteet ja paperituotteet 

muodostavat suurimman osan 

ympäristömerkityistä hankinnoista. 



Riippumatta siitä, käytetäänkö 

teknisten eritelmien laatimisessa 

teknisiä standardeja, merkkejä vai 

EU:n tai jäsenvaltioiden GPP-

kriteerejä, on kiinnitettävä erityistä 

huomiota siihen, miten todennetaan 

tarjoajien väitteet 

vaatimustenmukaisuudesta. 

Tarjousasiakirjoissa olisi ilmoitettava 

etukäteen, millaista näyttöä 

vaatimusten noudattamisesta tarjoajat 

voivat esittää. Tämä tehdään usein 

esittämällä ohjeellinen luettelo ja 

toteamalla, että myös muut vastaavat todisteet hyväksytään. Ympäristövaatimukset ovat usein 

monimutkaisia, ja niiden noudattamisen arviointi saattaa joskus edellyttää teknistä 

asiantuntemusta. Monien ympäristövaatimusten noudattamisen todentamiseksi on kuitenkin 

olemassa keinoja, jotka eivät edellytä teknisten asiantuntijoiden palveluja.  

 

Esimerkkejä: 

 

 Lähtökohtaisesti viitataan sovellettavaan ympäristölainsäädäntöön, jota kaikkien EU:n 

toimijoiden on noudatettava, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan 

direktiiviin
55

 tai puutavara-asetukseen
56

. Todisteet tämän lainsäädännön tai 

kansallisten täytäntöönpanosäädösten noudattamisesta saadaan yleensä tarjoajalta, 

sillä tämä on EU:ssa harjoitettavan liiketoiminnan ehto. 

 

 Merkeillä voidaan todentaa muiden ympäristövaatimusten noudattaminen edellä 

esitetyllä tavalla. 

 

 Tarvittaessa voidaan edellyttää testausselostetta tai vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen antamaa todistusta edellyttäen, että hyväksytään myös vastaavien 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten todistukset. Tämä on yksi keino vahvistaa, 

että tuote täyttää tietyt eritelmät tai suorituskykyvaatimukset. Hankintaviranomaisen 

on samoin kuin merkkien kohdalla otettava huomioon tekniset asiakirjat tai 

muuntyyppiset todisteet, jos tarjoaja ei pysty hankkimaan testausselostetta tai 

todistusta asetettujen määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu tarjoajasta
57

.  

 

 Joissain tapauksissa voi olla tarpeen hyväksyä tarjoajan oma lausunto 

ympäristövaatimusten täyttymisestä, jos vaatimustenmukaisuutta ei voida todistaa 

puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta tarjousmenettelyn aikana
58

. Jos tämä 

sallitaan, on varmistettava yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta ja suhteellisuutta 

koskevien periaatteiden noudattaminen ja pyydettävä tarjoajalta tarvittaessa 

selvennystä sen varmistamiseksi, ettei tarjousta hyväksytä tai hylätä perusteettomasti.  
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 Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.   
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 Asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien 

vahvistamisesta (puutavara-asetus). 
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 Direktiivin 2014/24/EU 44 artikla. Direktiivin 2014/25/EU 62 artikla.  
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 Jos tarjoaja ei esimerkiksi pysty hankkimaan merkkiä tai muita todisteita asetettujen määräaikojen kuluessa 

syistä, jotka eivät johdu tarjoajasta.  



Todentamista valintaperusteiden ja sopimuksen tekoperusteiden yhteydessä käsitellään 

lähemmin Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön pohjalta 

luvuissa 4 ja 5.



Luku 4 – Tarjoajien valinta ja 
poissulkeminen  

Tiivistelmä 

 Hankintamenettelyn ulkopuolelle voidaan sulkea yritykset, jotka ovat rikkoneet 

ympäristölainsäädäntöä tai joiden ympäristötehokkuudessa on muita vakavia 

puutteita, mutta näille yrityksille on annettava mahdollisuus puhdistaa maineensa 

(self-clean). Lisäksi ne voidaan tällä perusteella sulkea ulkopuolelle enintään kolmen 

vuoden ajaksi. 

 

 Ympäristönäkökohtia voidaan arvioida ottamalla huomioon yrityksen aiempi 

kokemus ja henkilöstön ammatillinen pätevyys. Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä 

otetaan lisäksi käyttöön uusi mahdollisuus pyytää todisteita toimitusketjun 

hallintatoimista, joita yritykset voivat soveltaa ja jotka voivat olla olennaisia 

ympäristön kannalta.  

 

 Hankintaviranomaiset voivat varmistaa, että tarjoajat kykenevät selviytymään 

hankintasopimukseen liitetyistä ympäristönhoitotoimenpiteistä, pyytämällä niitä 

osoittamaan tekniset valmiutensa siihen. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, 

kuten EMAS tai ISO 14001, voivat toimia yhtenä (mahdollisena) keinona osoittaa 

kyseisen alan tekninen pätevyys.  

 

4.1 Johdanto 

Valintaperusteissa keskitytään talouden 

toimijan kykyyn toteuttaa 

hankintasopimus, jota varten se on 

esittänyt tarjouksensa. Arvioidessaan 

kykyä toteuttaa hankintasopimus 

hankintaviranomaiset voivat ottaa 

huomioon hankintasopimuksen kohteen 

kannalta olennaisiin 

ympäristönäkökohtiin liittyvän 

nimenomaisen kokemuksen ja pätevyyden. Hankintaviranomaiset voivat pyytää toimijoilta 

tietoja niiden valmiuksista toteuttaa ympäristön ja toimitusketjun hallintatoimia sopimusta 

toteuttaessaan. Ne voivat myös sulkea pois sellaisia toimijoita, jotka rikkovat 

ympäristölainsäädäntöä.  

 

4.2 Poissulkemisperusteet 

Poissulkemisperusteissa on kyse tilanteista, joihin yritys voi joutua ja joiden vuoksi 

hankintaviranomainen ei yleensä voi harjoittaa liiketoimintaa yrityksen kanssa. Tapaukset, 

joissa hankintaviranomainen voi sulkea tietyn tarjoajan pois hankintamenettelystä, on lueteltu 



hankintadirektiiveissä. Joissain erityisen vakavissa rikostapauksissa tarjoajien 

poissulkeminen voi olla jopa pakollista
59

.  

 

Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kannalta olennaisimpia poissulkemisperusteita 

ovat seuraavat: 

 sovellettavan kansainvälisen, EU:n tai kansallisen ympäristölainsäädännön 

noudattamatta jättäminen
60

  

 ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe, joka kyseenalaistaa toimijan 

rehellisyyden
61

  

 merkittäviä tai toistuvia puutteita aikaisemman hankintasopimuksen keskeisen 

vaatimuksen toteuttamisessa, mikä on johtanut sopimuksen ennenaikaiseen 

irtisanomiseen tai vastaaviin rangaistuksiin
62

 

 edellä mainittuja seikkoja koskevien väärien tietojen antaminen tai täydentävien 

asiakirjojen toimittamatta jättäminen
63

. 

Hankintaviranomaiset voivat sulkea pois toimijan, jos ne voivat asianmukaisesti osoittaa, että 

kyseinen toimija on rikkonut sovellettavan EU:n tai kansallisen lainsäädännön mukaisia 

ympäristövelvoitteita. Lisäksi vuoden 2014 hankintadirektiiveissä sallitaan poissulkeminen 

seuraavien kansainvälisten ympäristöalan yleissopimusten rikkomisen perusteella: 

 otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus 

 vaarallisia jätteitä koskeva Baselin yleissopimus 

 pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus 

 vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskeva PIC-yleissopimus.
64
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 Esimerkiksi jos yritys tai joku sen edustajista on tuomittu osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan, 

korruptiosta, terrorismirikoksista, lapsityövoimasta, ihmiskaupasta, petoksesta tai rahanpesusta (direktiivin 

2014/24/EU 57 artiklan 1 kohta). 
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 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan a alakohta. 
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 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan c alakohta 
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 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan g alakohta. 
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 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdan h alakohta. 
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 Direktiivin 2014/24/EU liite X.  



Jotkin jäsenvaltiot voivat säätää, että näiden säädösten rikkominen on pakollinen 

poissulkemisperuste. Ympäristölainsäädännön 

rikkomisen perusteella voidaan myös kieltäytyä 

sopimuksen tekemisestä toimijan kanssa, 

hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous tai 

edellyttää alihankkijan korvaamista. Näitä 

mahdollisuuksia käsitellään luvuissa 5 ja 6.   

Mainittujen poissulkemisperusteiden 

enimmäiskesto on kolme vuotta 

asiaankuuluvasta tapahtumasta, paitsi jos 

kansallisessa lainsäädännössä säädetään 

lyhyemmästä kestosta tai tuomioistuin on 

määrännyt toimijaa koskevasta pidemmästä 

kestosta
65

. Toimijoille on myös annettava 

mahdollisuus puhdistaa maineensa eli osoittaa 

luotettavuutensa siitä huolimatta, että 

poissulkemisperuste on olemassa. Tätä varten talouden toimijan on esitettävä näyttö siitä, että 

se on 

 maksanut tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista vahingoista, joita 

rangaistavasta teosta tai virheestä on aiheutunut 

 selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti toimimalla aktiivisesti yhteistyössä 

tutkintaviranomaisten kanssa ja  

 toteuttanut konkreettiset tekniset sekä organisaatioon ja henkilöstöön liittyvät 

toimenpiteet, joilla voidaan tarkoituksenmukaisesti estää uudet rangaistavat teot tai 

virheet.
66

 

Hankintaviranomaisen tehtävänä on arvioida toteutetut toimenpiteet ja päättää, ovatko ne 

riittäviä, jotta toimija voi osallistua menettelyyn. Sen on myös perusteltava päätös toimijan 

poissulkemisesta. 

   

4.3 Valintaperusteet 

Valintaperusteilla arvioidaan talouden toimijan soveltuvuutta hankintasopimuksen 

toteuttamiseen. Kaksiosaisessa menettelyssä ne kuuluvat ensimmäiseen 

kiinnostuksenilmaisuvaiheeseen, ja niiden perusteella voidaan myös valikoida tai vähentää 

niiden ehdokkaiden määrää, joilta pyydetään tarjous. Avoimessa menettelyssä 

valintaperusteita voidaan arvioida hyväksyntä- tai hylkäyskriteerien perusteella joko ennen 

tarjousten arviointia tai sen jälkeen. Hankintadirektiiveissä annetaan täydellinen luettelo 
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 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 7 kohta. 
66

 Direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 6 kohta.  

Tarjoajien poissulkeminen 

ympäristölainsäädännön 

rikkomisen vuoksi  
Hankintaviranomainen voi sulkea pois 

tarjouskilpailusta toimijan, joka on 

rikkonut sovellettavaa 

ympäristölainsäädäntöä.  Esimerkiksi 

jätteitä laittomasti tyhjentänyt 

jätehuoltoyritys voitaisiin sulkea pois 

jätteiden keruupalveluja koskevasta 

tarjouskilpailusta.  

Hankintaviranomainen voi osoittaa 

rikkomukset millä tahansa 

asiamukaisella tavalla. Toimijalle on 

kuitenkin annettava mahdollisuus 

todistaa, että se täyttää direktiiveissä 

vahvistetut vaatimukset luotettavuuden 

osoittamiseksi.  



kriteereistä, joiden perusteella toimijoita voidaan valita, ja pyydettävien todisteiden eri 

tyypeistä
67

. 

Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kannalta olennaisimmat valintaperusteet liittyvät 

tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen: 

 henkilöstö- ja tekniset voimavarat 

 kokemus ja referenssit 

 henkilöstön koulutus ja ammatillinen pätevyys (edellyttäen että niitä ei arvioida 

sopimuksen tekoperusteena)
68

 

 ympäristöasioiden hallintajärjestelmät (esim. EMAS, ISO 14001) 

 toimitusketjun hallinta- ja seurantajärjestelmät 

 tuotenäytteet 

 vaatimustenmukaisuustodistukset. 

Näiden näkökohtien perusteella arvioidaan, onko toimija kelpoinen toteuttamaan sopimuksen 

ympäristönäkökohdat, kuten jäljempänä selitetään.  

 

Kaikissa valintaperusteissa on ensisijaisen tärkeää, 

että ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen ja 

ovat oikeassa suhteessa siihen. Tämä tarkoittaa, 

että käytettävä menetelmä on räätälöitävä 

sopimuksen erityisvaatimuksiin, mukaan lukien 

hankinnan arvo ja siihen liittyvät ympäristöriskit. 

Esimerkiksi rakennusurakkasopimukseen voidaan 

yleensä soveltaa useampia ympäristöön liittyviä 

valintaperusteita kuin tavanomaiseen 

tavarahankintasopimukseen, ellei 

tavarantoimitukseen liity erityistä ympäristöriskiä, 

kuten turvallista säilytystä edellyttäviä kemikaaleja tai 

polttoaineita. 

 

4.3.1 Tekniset valmiudet ympäristöasioissa 

GPP-vaatimusten täyttäminen voi olla monimutkaista 

riippumatta siitä, liittyvätkö ne energiatehokkaiden 

rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen tai jätteen 

määrää vähentävien painopalvelujen tarjoamiseen. 

Toimijoilta kannattaa tiedustella aikaisemmasta 

kokemuksesta sekä henkilöstö- ja teknisistä voimavaroista 
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 Direktiivin 2014/24/EU liitteessä XII olevan II osan f alakohdassa todetaan, että koulutusta ja ammatillista 

pätevyyttä koskevaa näyttöä voidaan arvioida valintavaiheessa vain siinä tapauksessa, että niitä ei arvioida 

sopimuksen tekoperusteena.  

Rakennusten kunnossapitopalvelujen 

ympäristövaatimukset Espanjassa 
Gipuzkoan maakunnanvaltuusto teki kahden 

rakennuksen kunnossapitoa koskevan sopimuksen, 

jossa määrättiin tarjottavien palvelujen 

ympäristökestävyydestä. Valintaperusteissa 

pyydettiin tarjoajia nimeämään insinööri tai 

tekninen arkkitehti, joka vastaa 

kunnossapitopalvelujen koordinoinnista. 

Kyseisellä henkilöllä on oltava asianmukainen 

koulutus, tietämystä ja kokemusta kunnossapitoon 

liittyvistä ympäristöasioista, kuten 

energiatehokkuudesta ja jätehuollosta. 



sen varmistamiseksi, että niillä on valmiudet täyttää vaatimukset.  

 

Tekninen pätevyys ympäristöasioissa voi kattaa esimerkiksi tekniset valmiudet minimoida 

jätteen syntyminen, välttää saastuttavien tuotteiden leviäminen ja vuotaminen, vähentää 

polttoainekustannuksia ja estää luonnon elinympäristöjen häiritseminen. Käytännössä 

kyseeseen tulevat tyypillisesti esimerkiksi seuraavat asiat: 

 

 Onko yrityksellä aiempaa kokemusta hankintasopimusten toteuttamisesta kestävästi? 

 

 Onko yrityksen palveluksessa tai käytettävissä henkilöitä, joilla on tarvittava koulutus 

ja ammatillinen pätevyys hankintasopimukseen liittyvien ympäristöasioiden 

hoitamiseksi? 

 

 Omistaako yritys tai onko sen käytettävissä tarvittavat tekniset laitteet tai välineet 

ympäristönsuojelua varten? 

 

 Onko yrityksellä keinot varmistaa hankintasopimukseen liittyvien 

ympäristönäkökohtien laatu (esimerkiksi mahdollisuus hyödyntää asiaan kuuluvia 

teknisiä elimiä ja toimenpiteitä)? 

 

Hyvä keino saada ympäristökriteerit mukaan 

perusteisiin on pyytää tiedot aiemmin 

toteutetuista hankintasopimuksista. Tämän 

kriteerin perusteella voidaan kysyä yritysten 

aiempia kokemuksia vastaavista sopimuksista 

sekä (urakkasopimusten osalta) todistuksia 

urakoiden asianmukaisesta toteuttamisesta ja 

lopputuloksesta. Näin tehtäessä on kuitenkin 

määriteltävä selvästi, minkälaista tietoa pidetään 

merkityksellisenä ja miten sitä arvioidaan. 

Hankintadirektiiveissä säädetään, että 

urakkasopimusten osalta tarkastelujakso voi olla 

enintään viisi vuotta ja tavarantoimitus- ja 

palvelusopimusten osalta enintään kolme vuotta, 

paitsi jos pidempi aika on tarpeen riittävän 

kilpailun varmistamiseksi
69

. 

 

Henkilöstön koulutus, ammatillinen pätevyys ja 

kokemus voivat myös olla olennaisia ympäristöä 

säästävissä hankinnoissa. Esimerkiksi 

tiekuljetuspalveluja hankittaessa voi olla kannattavaa 

tarkistaa, että kuljettajilla on taloudellista ajotapaa 

                                                 
69

 Direktiivin 2014/24/EU liitteessä XII olevan II osan a alakohta.  

Asbestinpurkajien ammatillisen pätevyyden 

varmistaminen  
Monissa rakennuksissa kaikkialla Euroopassa on 

edelleen asbestieristyksiä. Näitä rakennuksia 

kunnostettaessa on tärkeää, että pätevät urakoitsijat 

purkavat asbestin turvallisesti. Joissain 

jäsenvaltioissa käytetään lupajärjestelmiä, joilla 

osoitetaan tällaiseen työhön erikoistuneiden 

urakoitsijoiden pätevyys. Valintaperusteissa on 

tärkeää edellyttää, että urakoitsijoilla on riittävä 

kokemus tällaisesta työstä, mikä todistetaan asiasta 

vastaavan viranomaisen myöntämällä luvalla tai 

muulla vastaavalla todisteella, jotta voidaan 

minimoida urakkaan liittyvät terveys-, turvallisuus- 

ja ympäristöriskit.  



koskeva koulutus, jonka avulla vähennetään polttoaineen kulutusta ja päästöjä. 

Ateriapalveluja tarjoavalla henkilöstöllä on oltava elintarvikkeiden asianmukaista käsittelyä 

koskeva pätevyys, jotta taataan turvallisuus ja vähennetään elintarvikejätettä. Joitakin 

ympäristönäkökohtia voi kuitenkin olla järkevämpää arvioida sopimuksen tekoperusteiden 

yhteydessä, jolloin ne eivät voi kuulua valintaperusteisiin
70

. Sopimuksen tekovaiheessa 

voidaan vapaammin määritellä kriteerejä ja vaadittavia todisteita (ks. luku 5).  

 

4.3.2 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät 

Organisaatio (valtion elin tai yritys), joka haluaa parantaa yleisten ympäristötoimiensa tasoa, 

voi ottaa käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmän. Ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmät ovat organisaatioon liittyviä välineitä, joilla pyritään parantamaan 

ympäristönäkökohtien huomioon ottamista osallistujaorganisaatiossa. Niiden ansiosta 

organisaatio saa selkeän käsityksen omista ympäristövaikutuksistaan, ja ne auttavat 

organisaatiota puuttumaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin ja kehittämään 

ympäristöasioiden hoitoa jatkuvasti. Parantamista vaativia merkityksellisiä aloja voivat olla 

esimerkiksi veden ja energian kaltaisten luonnonvarojen käyttö, työntekijöiden koulutus, 

ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käyttö ja ekologisten toimistotarvikkeiden 

hankinta.  

 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää toteuttava organisaatio voi pyytää todistusta, joka 

perustuu toiseen EU:ssa käytössä olevista kahdesta pääasiallisesta ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmästä: ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS)
71

 tai 

eurooppalaiseen/kansainväliseen ympäristöjärjestelmästandardiin (EN/ISO 14001)
72

. EMAS-

järjestelmään osallistuvat lähinnä organisaatiot, joilla on toimipaikka EU:ssa tai Euroopan 

talousalueella, mutta sitä voivat käyttää myös muualla sijaitsevat organisaatiot ja toimipaikat 

(todentamista valvoo kuitenkin aina eurooppalainen akkreditointielin). ISO-järjestelmä on 

avoin kaikille maailman organisaatioille.  

 

Koko maailmassa on noin 250 000 ISO 14001 -sertifioitua organisaatiota, ja EMAS-

järjestelmään on rekisteröitynyt yli 4 000 organisaatiota ja 7 500 toimipaikkaa. 

EN/ISO 14001 -standardin vaatimukset ovat osa EMAS-sertifiointia, minkä lisäksi siihen 

sisältyy muita elementtejä, kuten ympäristölainsäädännön noudattamisen todentaminen, 

sitoutuminen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen, työntekijöiden 

osallistuminen ja todentamiselimen vahvistamaa vuotuista suorituskykyä 

(ympäristöselonteko) koskeva pakollinen julkinen tiedote. Viimeinen vaatimus erottaa 

EMAS-järjestelmän olennaisesti muista järjestelmistä, sillä sen avulla tiedotetaan julkisesti ja 

avoimesti rekisteröityneen organisaation ympäristönsuojelun tasosta.  

 

                                                 
70

 Direktiivin 2014/24/EU liitteessä XII olevan II osan f alakohta. 
71

 Asetus (EY) N:o 1221/2009 organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden 

hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä). 
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 ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita. Standardia tarkistetaan 

parhaillaan, ja uusi versio on määrä hyväksyä vuoden 2015 loppuun mennessä.  



Vuoden 2014 hankintadirektiivien mukaan hankintaviranomaiset voivat vaatia todisteita 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä, jota toimija toteuttaa tietyn hankintasopimuksen 

osalta, edellyttäen, että tämä on oikeassa suhteessa ja liittyy sopimuksen kohteeseen
73

. 

Vastaavat todistukset on hyväksyttävä, ja kuten merkkien osalta, testausselosteet ja 

muuntyyppiset todisteet (kuten organisaation sisäinen järjestelmä) on otettava huomioon, jos 

toimija ei pysty hankkimaan kolmannen osapuolen todistusta lainkaan tai asetettujen 

määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu toimijasta (ks. kohta 3.5.1).  

 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä voidaan osoittaa myös muita seikkoja kuin tekninen 

valmius toteuttaa ympäristönhoitotoimenpiteitä. Jos hankintaviranomainen asettaa muita 

ympäristöasioihin liittyviä valintaperusteita, kuten kohdassa 4.3.1 mainittuja vaatimuksia 

(esimerkiksi teknistä laitteistoa tai koulutusta koskevat vaatimukset), ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmää voidaan käyttää todisteena, mikäli siihen sisältyy kyseisiin vaatimuksiin 

liittyvää merkityksellistä tietoa. 

 

Myös tässä yhteydessä on tärkeää tarkastella 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kattaman 

teknisen pätevyyden todellisia osatekijöitä, jotka 

ovat merkityksellisiä hankintasopimuksen 

kohteen kannalta, eikä vain sitä, onko yrityksellä 

jonkin kolmannen osapuolen antama 

sertifiointi
74

. Asetettaessa toteutettavia 

ympäristönhoitotoimia koskevia vaatimuksia on 

pidettävä mielessä suhteellisuusperiaate. 

Arvoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisessä 

hankintasopimuksessa ei välttämättä ole asianmukaista 

asettaa tällaisia vaatimuksia. 

 

4.3.3 Toimitusketjun hallintatoimet 

Useat ympäristövaikutukset syntyvät lopputuotteen 

toimituksen tai palvelun suorittamisen sijaan 

toimitusketjun aikaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi 

tietotekniikkalaitteissa on tavallisesti osia, jotka ovat 

peräisin eri puolilta maailmaa, kuten metalleja ja muita 

aineita, joiden louhinta ja käsittely aiheuttavat suuren 

ympäristöriskin. Rakennusurakoitsija voi työskennellä 

useiden pienten yritysten kanssa, ja näistä jokaisen on 

toimittava urakassa kestävien menetelmien mukaisesti.  
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 Asiassa T-331/06, Evropaїki Dynamiki v. Euroopan ympäristökeskus (76 kohta), EU:n tuomioistuin totesi, 

että kolmannen osapuolen antaman todistuksen olemassaolo voi muodostaa perusteen myöntää lisäpisteitä 

arvioitaessa yrityksen ympäristöasioiden hallintajärjestelmän laatua. Tapausta käsitellään lähemmin luvussa 5. 

 

Liettuan tieviranomainen edellyttää 

ympäristöalan valmiuksia 
Tienrakennusta koskevissa 

tarjousmenettelyissään Liettuan 

tieviranomainen pyytää todisteita kyvystä 

toteuttaa ympäristönhoitotoimia. Sitä 

arvioidaan osana teknistä kelpoisuutta 

koskevia perusteita, ja todisteeksi hyväksytään 

EMAS- tai ISO 14001 -sertifiointi tai jokin 

muu vastaava sertifiointi tai todiste.  



Tällaisten sopimusten osalta hankintaviranomaisten kannattaa tarkastella ensisijaista 

urakoitsijaa pidemmälle varmistaakseen ympäristövaatimusten täyttymisen. Yksi keino on 

sisällyttää hankintasopimukseen alihankkijoita koskevia erityisehtoja. Asiaa käsitellään 

luvussa 6.  

Valintavaiheessa hankintaviranomaiset voivat pyytää seuraavia tietoja: 

 ilmoitus hankintasopimuksen osasta, 

jonka talouden toimija aikoo 

mahdollisesti antaa alihankkijoille, ja 

 selvitys toimitusketjun hallinnoinnista ja 

seurantajärjestelmistä, joita talouden 

toimija voi soveltaa hankintasopimuksen 

toteuttamisen yhteydessä.
75

 

 

Näiden tietojen avulla voidaan määrittää, miten 

ympäristövaikutuksia hallinnoidaan tietyn 

hankintasopimuksen puitteissa, ja valita 

toimijat, joilla on käytössä toimivia järjestelmiä.  

 

4.3.4 Tuotenäytteet, tarkastukset ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointi 

Jos hankintasopimukseen sisältyy tuotteiden tai 

materiaalien toimitusta, valintavaiheessa 

voidaan pyytää näyte (tai kuvaus tai valokuva). 

Lisäksi voidaan vaatia todistusta 

vaatimustenmukaisuudesta tai laadusta.
76

 

Näiden avulla voidaan todentaa, että tuotteet täyttävät mahdolliset hankinnan 

ympäristövaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi kestävyyteen tai energiankulutukseen.  

 

Vaihtoehtoisesti hankintaviranomaiset voivat suorittaa tarkastuksen, joka koskee 

tavarantoimittajan tuotantokapasiteettia tai palveluntarjoajan teknistä suorituskykyä sekä 

tämän käytössä olevia tutkimusjärjestelmiä ja laadunvalvontatoimenpiteitä
77

. Tämä kuitenkin 

edellyttää, että toimitettavat tuotteet tai palvelut ovat monimutkaisia tai niitä tarvitaan 

poikkeuksellisesti vain tiettyä tarkoitusta varten. Tarkastuksen voi suorittaa 

hankintaviranomainen tai sen maan toimivaltainen virallinen laitos, johon toimija on 

sijoittautunut.  

 

4.4 Todistuskeinot  

Vaikka vuoden 2014 hankintadirektiiveissä säädetään aiempaa useammista näkökohdista, 

joita valintavaiheessa voidaan tarkastella, niissä rajoitetaan myös tietyssä määrin sellaisten 

todisteiden tyyppiä, joita menettelyn alkuvaiheessa voidaan pyytää. Hankintaviranomaisten 
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 Liitteessä XII olevan II osan e alakohta.  

Toimittajien osallistuminen tehokkaisiin 

ympäristöä säästäviin hankintoihin 

Italiassa 
Torinon kaupunki sisällytti vuonna 2013 koulujen 

ateriapalvelusopimukseen toimenpiteitä ja 

kriteerejä, joilla pyrittiin pienentämään palvelujen 

hiilijalanjälkeä. Toimittajia pyydettiin antamaan 

tietoja sellaisista toimitusketjun osista, joissa on 

parhaat mahdollisuudet vähentää 

hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi 

kaupunkikuljetusten osuus oli vain yksi prosentti 

koko hiilijalanjäljestä viiden eniten käytetyn 

elintarvikkeen osalta. Tuotantoprosessien osuus oli 

75–95 prosenttia koko hiilijalanjäljestä, mikä 

paljasti maatalouskäytäntöjen merkityksen 

tehokkaiden GPP-toimenpiteiden toteutuksessa 

elintarvike- ja ateriapalveluissa.  

 
”Seurannan tulokset yllättivät, mikä osoittaa 

toimitusketjun osallistumisen merkityksen.” Elena 

Deambrogio, poliittinen virkamies, Torinon kaupunki 
 



on etenkin hyväksyttävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja alustavana näyttönä 

poissulkemis- ja valintaperusteiden noudattamisesta (http://ec.europa.eu/growth/espd)
78

. 

Kyseessä on sähköisessä vakiomuodossa oleva päivitetty oma lausunto, jolla toimijat voivat 

vahvistaa poissulkemis- ja valintaperusteiden noudattamisen. Asiakirja sisältää linkin yhteen 

tai useampaan tietokantaan, jossa täydentävät asiakirjat ovat saatavilla, tai siinä vahvistetaan, 

että toimija kykenee pyydettäessä toimittamaan viipymättä kyseiset asiakirjat.  

 

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja toimii omana lausuntona hakukelpoisuudesta, 

millä pyritään vähentämään joka menettelyssä toistuvaan todisteiden toimitukseen ja 

tarkastukseen liittyvää rasitusta. Hankintaviranomaiset voivat pyytää alkuperäisiä asiakirjoja 

tarpeen mukaan varmistaakseen menettelyn asianmukaisen kulun, jos asiakirjat eivät ole 

niiden saatavilla
79

. E-Certis (http://ec.europa.eu/growth/ecertis) on verkkopalvelu, jonka 

avulla hankintaviranomaiset ja toimijat voivat yksilöidä erilaisia todistuksia, joita pyydetään 

usein hakukelpoisuuden osoittamiseksi EU:ssa, Turkissa, Islannissa, Liechtensteinissa ja 

Norjassa järjestetyissä hankintamenettelyissä.  

 

4.5 Ryhmittymien arviointi 
Toimijoiden teknisen suorituskyvyn arvioinnissa 

olisi otettava huomioon, että toimijoiden on 

voitava käyttää hyväksi muiden yksiköiden 

voimavaroja. Tämä tarkoittaa, että jos vähintään 

kaksi yritystä haluaa toteuttaa sopimuksen 

yhdessä – riippumatta siitä, ovatko ne 

muodostaneet muodollisen yhteenliittymän tai 

onko niillä oikeudellisia yhteyksiä – 

hankintaviranomaisen on otettava huomioon 

niiden yhteiset valmiudet. Toimijan on kyettävä 

osoittamaan, että sillä on käytettävissään toisen 

yksikön voimavarat hankintasopimusta toteutettaessa, esimerkiksi hankkimalla asiaa koskeva 

allekirjoitettu sitoumus. Jos yritys käyttää hyväksi toisen yksikön (mukaan lukien emoyhtiö 

tai tytäryhtiö) voimavaroja, sen on myös osoitettava hankintasopimuksen 

poissulkemisperusteiden ja asiaankuuluvien valintaperusteiden noudattaminen
80

. 
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Ympäristöystävällisten hankintasopimusten 

teko ryhmittymien kanssa 

Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvat 

yritykset voivat päättää hankkia erityisosaamista 

ympäristövaatimusten käsittelyä varten. 

Esimerkiksi tilahallintayritys voi tehdä 

yhteistyötä ympäristöasioiden neuvonantajan 

kanssa lisätäkseen rakennusten hallinnan 

kestävyyttä. Tällöin valintavaiheessa olisi 

arvioitava molempien yritysten teknistä 

suorituskykyä ja kokemusta.  

http://ec.europa.eu/growth/espd
http://ec.europa.eu/growth/ecertis


Luku 5 – Hankintasopimuksen 
tekeminen 

Tiivistelmä 
 Ympäristöasioihin liittyviä hankintasopimuksen tekoperusteita voidaan käyttää, mikäli ne 

 liittyvät sopimuksen kohteeseen 

 eivät anna hankintaviranomaiselle rajoittamatonta valinnanvapautta 

 mahdollistavat todellisen kilpailun  

 nimenomaisesti mainitaan hankintailmoituksessa ja tarjousasiakirjoissa 

painotuksineen ja mahdollisine alaperusteineen ja 

 ovat perussopimuksen periaatteiden mukaisia.  

 

 Sopimuksen tekovaiheessa voidaan myöntää lisäpisteitä teknisissä eritelmissä asetetut 

vähimmäisvaatimukset ylittävästä ympäristötehokkuudesta. Ympäristöperusteille 

annettavalle painotukselle ei ole asetettu mitään enimmäisrajaa. 

 

 Elinkaarikustannusmallin käyttäminen paljastaa hankintasopimuksen todelliset 

kustannukset. Kun energian ja veden 

kulutuksesta, kunnossapidosta ja 

hävittämisestä koko elinkaaren aikana 

aiheutuvat kustannukset otetaan 

arvioinnissa huomioon, saattaa 

osoittautua, että 

ympäristöystävällisempi vaihtoehto on 

myös halvempi. 

 

 Merkit ja muuntyyppiset kolmannen 

osapuolen todisteet auttavat 

arvioimaan, miten tarjous vastaa valittuja sopimuksen tekoperusteita, ja todentamaan 

tarjoajan väitteet.  

 

5.1 Hankintasopimuksen tekoa koskevat yleiset säännöt 

5.1.1 Sopimuksen tekoperusteet 

Sopimuksen tekovaiheessa hankintaviranomainen arvioi tarjousten laatua ja vertailee hintoja. 

Tarjousten laadun arviointiin ja parhaimman tarjouksen valintaan käytetään ennalta 

määritettyjä perusteita, jotka on julkaistu etukäteen. Vuoden 2014 hankintadirektiivien 

nojalla kaikki hankintasopimukset on tehtävä kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen perusteella. Tämä yleissääntö kattaa useita erilaisia menetelmiä, joista osa voi 

soveltua erityisen hyvin ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin.  

 



Kustannukset tai hinta kuuluvat arviointiin menettelystä riippumatta
81

, ja ne voidaan laskea 

elinkaarikustannusten perusteella, kuten jäljempänä esitetään. Kustannusten lisäksi myös 

monet muut tekijät, kuten erilaiset ympäristönäkökohdat, saattavat vaikuttaa tarjouksen 

arvoon hankintaviranomaisen näkökulmasta.  

Jokaisen yksittäisen sopimuksen tekoperusteen ei tarvitse tuoda hankintaviranomaiselle 

taloudellista etua
82

. Sopimuksen tekoperusteiden (samoin kuin valintaperusteiden, teknisten 

eritelmien ja sopimuksen toteuttamisen ehtojen) on kuitenkin liityttävä hankintasopimuksen 

kohteeseen. Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä säädetään, että hankintasopimuksen 

tekoperusteiden on katsottava liittyvän hankinnan 

kohteeseen, jos ne liittyvät sopimuksen 

perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, 

tavaroihin tai palveluihin miltä tahansa osin ja 

missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa, 

mukaan lukien tekijät, jotka ovat osana  

a) kyseisten rakennusurakoiden, tavaroiden tai 

palvelujen tiettyä tuotanto-, suorittamis- tai 

kaupankäyntiprosessia tai  

 

(b) tiettyä prosessia niiden elinkaaren jossakin 

muussa vaiheessa.
83

.  

 

Näiden tekijöiden ei tarvitse kuulua hankintaan 

’fyysisenä osana’, mikä tarkoittaa, että niiden ei 

tarvitse olla näkyviä tai havaittavia 

lopputuotteessa tai -palvelussa. Näin ollen 

sopimuksen tekoperusteet voivat teknisten 

eritelmien tavoin liittyä kestävyysnäkökohtiin, 

kuten uusiutuvaan tai luonnonmukaiseen 

tuotantoon, tai tietyn tuotteen tai 

palvelun kasvihuonekaasupäästöihin.  

 

Tekniset eritelmät ja sopimuksen 

tekoperusteet eroavat toisistaan 

pääasiassa sen osalta, että teknisiä 

eritelmiä arvioidaan hyväksyntä- tai 

hylkäyskriteerien perusteella, kun taas 

sopimuksen tekoperusteita painotetaan 

ja pisteytetään siten, että parhaan 

ympäristönsuojelun tason 
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 Direktiivin 2014/24/EU 67 artiklan 2 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 82 artiklan 2 kohta.  
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Ks. asia C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab v. Helsingin kaupunki, 55 kohta (asia Concordia Bus). 
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 Direktiivin 2014/24/EU 67 artiklan 3 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 82 artiklan 3 kohta. 

Yhteyden olemassaolo tai 

puuttuminen  
Eräässä bussiliikenteen 

palveluhankintaa koskevassa asiassa 

(asia Concordia Bus) yhteisöjen 

tuomioistuin katsoi, että 

liikennepalvelujen tarjoamista 

koskevassa kilpailussa käytetyt linja-

autojen typpioksidipäästöjen tasoa ja 

melutasoa koskevat perusteet täyttivät 

kyseisen vaatimuksen eli liittyivät 

hankinnan kohteeseen.
 1
   

 

Asiassa EVN Wienstrom yhteisöjen 

tuomioistuin ei hyväksynyt sopimuksen 

tekoperustetta, joka liittyi 

hankintaviranomaisen vahvistetun 

vuosikulutusarvion ylittävään, 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön määrään, koska se ei liittynyt 

hankinnan kohteeseen.
1
 

Hankintaviranomainen ei tässä 

tapauksessa myöskään kyennyt 

todentamaan perustetta tehokkaasti.  



mahdollistaville tarjouksille voidaan antaa lisäpisteitä.  

 

On kunkin hankintaviranomaisen tehtävä päättää, mitä hankintasopimuksen tekoperusteita se 

käyttää ja miten kutakin niistä painotetaan. Tässä luvussa nostetaan esiin joitakin keskeisiä 

näkökohtia siitä, millaisia ympäristöasioihin liittyviä sopimuksen tekoperusteita voidaan 

käyttää ja miten niitä painotetaan.  

5.1.2 Sopimuksen tekoperusteiden laatiminen ja ilmoittaminen 

Hankintadirektiiveissä vahvistetaan joitakin sopimuksen tekoperusteiden avoimuutta 

koskevia perussääntöjä. Nämä perustuvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja myös 

jäljempänä esitettyihin asioihin, joissa käsitellään ympäristöasioihin liittyviä sopimuksen 

tekoperusteita. 

 

1. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät saa antaa rajoittamatonta valinnanvapautta 

Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät koskaan saa antaa hankintaviranomaisille 

rajoittamatonta valinnanvapautta
84

. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden on tarjottava 

objektiivinen perusta tarjousten erottamiseksi toisistaan ja oltava täsmällisiä. Yhteisöjen 

tuomioistuimen mukaan sopimuksen tekoperusteet on muotoiltava siten, että ”kaikki 

kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset tarjoajat” voivat tulkita niitä samalla tavalla
85

.  

 

Toinen sopimuksen tekoperusteita koskevaan objektiivisuuden vaatimukseen liittyvä seikka 

on todennettavuus. Jos sopimuksen tekoperusteet liittyvät seikkoihin, joiden 

paikkansapitävyyttä hankintaviranomainen ei voi tarkistaa, on vaikeaa osoittaa, että perusteita 

on sovellettu objektiivisesti. Sen vuoksi hankintaviranomaisen on selvitettävä etukäteen, 

millaisia todisteita tarjoajat voivat kuhunkin sopimuksen tekoperusteeseen tarjota ja miten 

niitä arvioidaan.
86

 

 

Asiassa Concordia Bus Helsingin kaupunki oli ennen tarjousten arvioimista määritellyt 

tarkoin ja julkaissut järjestelmän, jonka mukaisesti alemmista melu- ja 

typpioksidipäästötasoista myönnetään lisäpisteitä
87

. Yhteisön tuomioistuin piti järjestelmää 

riittävän täsmällisenä ja objektiivisena. 

 

2. Hankintasopimuksen tekoperusteilla on varmistettava todellisen kilpailun 

mahdollisuus 

Ympäristöasioihin liittyviä sopimuksen tekoperusteita ei pitäisi laatia siten, että niillä 

keinotekoisesti suljetaan markkinoita. Sopimuksen tekoperusteiden yksi tavoitteista on 
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 Vuoden 2014 hankintadirektiiveissä todetaan seuraavaa: ”Epäselvissä tapauksissa hankintaviranomaisten on 

tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys” Direktiivin 2014/24/EU 

67 artiklan 4 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 82 artiklan 4 kohta. Tämä viittaa siihen, että tarjoajien väitteitä ei 

aina ole tarpeen tarkistaa. Ympäristöä säästävien hankintojen yhteydessä se voi kuitenkin olla erityisen tärkeää, 

jotta vältetään ”viherpesua” ja varmistetaan, että ympäristönsuojelun luvattu taso todella toteutuu.  
87

 Kyseisessä tapauksessa lisäpisteitä myönnettiin muun muassa sellaisten bussien käyttämisestä, joiden 

typpioksidipäästöt ovat alle 4 g/kWh (+2,5 pistettä/bussi) tai alle 2 g/kWh (+3,5 pistettä/bussi) tai joiden 

ulkomelu on alle 77 dB (+1 piste/bussi). 



kannustaa markkinoita kehittämään ja tarjoamaan ympäristön kannalta parempia ratkaisuja, 

joten eri toimijoilla olisi aina oltava mahdollisuus saada pisteitä tällaisilla perusteilla. Tämä 

voidaan varmistaa esimerkiksi keskustelemalla ympäristöasioihin liittyvistä sopimuksen 

tekoperusteista mahdollisten tarjoajien kanssa ennen hankintaa tehtävän 

markkinakartoituksen yhteydessä, kuten todetaan luvussa 2.  

 

3. Hankintasopimuksen tekoperusteet on 

ilmoitettava etukäteen 

Hankintadirektiiveissä edellytetään, että 

hankintasopimuksen tekoperusteet ja niiden 

painotus on ilmoitettava joko 

hankintailmoituksessa tai -asiakirjoissa
89

. 

Oikeuskäytäntö on auttanut määrittelemään, 

kuinka tarkasti hankintasopimuksen 

tekoperusteet on ilmoitettava. 

Hankintailmoituksessa tai tarjousasiakirjoissa 

on mainittava 

 käytettävät perusteet, joiden perusteella 

määritetään kokonaistaloudellisesti 

edullisin tarjous 

 

 perusteiden painotus joko täsmällisinä 

lukuina tai ilmoittamalla asianmukainen 

kohtuullinen vaihteluväli
90

 ja 

 

 mahdolliset osaperusteet ja useimmiten niiden painotus
91

. 

 

5.2 Ympäristöasioihin liittyvien 

hankintasopimuksen tekoperusteiden 

soveltaminen 
Lainsäädäntökehys antaa runsaasti 

mahdollisuuksia soveltaa ympäristöön liittyviä 

sopimuksen tekoperusteita, ja tässä voidaan 

käyttää monia erilaisia menetelmiä ja 

toimintatapoja: 
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 Yksi asiaan liittyvistä tosiseikoista oli se, että kantelija Concordia Bus voitti kilpailun toisesta kohteesta, 

johon myös sovellettiin samaa maakaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttövaatimusta.  
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 Unionin tuomioistuin on tarkastellut osaperusteita koskevien tietojen julkistamista useissa asioissa, kuten 

asiassa C-532/06, Lianakis ym., asiassa C-331/04, ATI EAC ja Viaggi di Maio v. ACTV Venezia SpA, ja 

asiassa T-70/05, Evropaïki Dynamiki v. EMSA. Osaperusteiden painotusten ilmoittamatta jättäminen on 
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vaikuttaa tarjousten valmisteluun, iii) eivätkä vaikuta syrjivästi johonkin tarjoajista (asia C-331/04, ATI EAC). 

Tarkan määrittelyn ja syrjinnän välinen 

ero asiassa Concordia Bus  
Yksi nimenomaisista esille otetuista ongelmista 

asiassa Concordia Bus oli syrjintä. Yksi 

Concordia Busin valitusperusteista oli se, että 

Helsingin kaupungin asettamat perusteet olivat 

syrjiviä, koska kaupungin omistama bussilaitos 

HKL oli ainoa yhtiö, jolla oli 

maakaasukäyttöisiä ajoneuvoja ja joka saattoi 

siten saada täydet pisteet tämän perusteen 

nojalla. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että se, 

että vain yksi yhtiö sai täydet pisteet yhdestä 

hankintaviranomaisen asettamasta perusteesta, 

ei sinänsä ollut syrjintää. Ratkaistaessa, onko 

syrjintää tapahtunut, on otettava huomioon 

kaikki tapaukseen liittyvät asianhaarat88. 



5.2.1 Tekniset eritelmät vai sopimuksen 

tekoperusteet?  

Arvioitaessa, olisiko jonkin 

ympäristöominaisuuden oltava 

vähimmäisvaatimus (tekninen eritelmä) vai 

lisäperuste (sopimuksen tekoperuste), on 

otettava huomioon useita näkökohtia. 

Ekologisten sopimusten tekoperusteiden 

käyttö voi olla järkevää esimerkiksi silloin, 

kun ei olla varmoja tietyt ympäristötavoitteet 

täyttävien tuotteiden, urakoiden tai palvelujen 

hinnasta ja/tai saatavuudesta markkinoilla. Sisällyttämällä nämä tekijät sopimuksen 

tekoperusteisiin niitä voidaan punnita muita tekijöitä, kuten hintaa, vastaan. 

 

Teknisissä eritelmissä voidaan myös asettaa vähimmäissuoritustaso ja antaa lisäpisteitä 

sitä paremmasta suoritustasosta sopimuksen 

tekovaiheessa. Useat hankintaviranomaiset 

soveltavat menestyksekkäästi tätä 

toimintatapaa säilyttääkseen joustavuuden 

ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa.   

 

5.2.2 Painotustavat 

Kunkin sopimuksen tekoperusteen vaikutus 

lopulliseen arviointiin määräytyy sille annetun 

painotuksen mukaan. Ympäristönsuojeluun 

liittyvien sopimuksen tekoperusteiden 

painotus
92

 voi heijastaa sitä, missä määrin 

ympäristönäkökohdat on otettu huomioon jo 

teknisissä eritelmissä. Jos eritelmissä on 

tiukkoja ympäristövaatimuksia, niitä voidaan 

sopimuksen tekoperusteissa painottaa 

vähemmän, ja päinvastoin. 
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 Asiassa EVN Wienstrom (C-448/01) yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että uusiutuvista energialähteistä peräisin 

olevaa sähköä koskevasta perusteesta saatavien pisteiden painottaminen 45 prosentilla oli hyväksyttävää, mikäli 

muita hankintasopimuksen tekoperusteita koskevia sääntöjä noudatettiin. 

Ympäristöystävälliset sopimuksen 

tekoperusteet Alankomaissa  
Rijkswaterstaat järjesti tarjouskilpailun 

moottoritien osan uudelleenrakentamisesta ja 

kunnossapidosta Alankomaissa. Kilpailun voitti 

tarjous, joka valittiin hinnan ja laadun perusteella. 

Yksi kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen laatukriteereistä oli kestävyys, johon 

sisältyi työmenetelmien hiilidioksiditaso ja 

käytettyjen tuotteiden elinkaariarviointi. Nämä 

säästöt muutettiin rahaksi ja vähennettiin 

tarjouksen hinnasta. Kilpailun voittaneeseen 

tarjoukseen sisältyi suunnittelun yleinen 

optimointi, jolla vähennetään 8 944 tonnia 

hiilidioksidipäästöjä 50 vuoden aikana.  
 

”Tarjoajat arvostavat vapautta valita omia kestäviä 

suunnitteluratkaisuja tietyn teknisen kehyksen 

puitteissa.” 
Cuno van Geet, resurssitehokkuuden vanhempi 

neuvonantaja, Rijkswaterstaat 



Ympäristöperusteille annettavalle painotukselle ei ole asetettu mitään enimmäisrajaa. 

Asianmukaisen painotuksen määrittämiseksi olisi pohdittava, 

 kuinka tärkeitä ympäristötavoitteet ovat 

hankintasopimuksen kannalta suhteessa 

muihin näkökohtiin, kuten hintaan ja 

yleiseen laatuun 

 

 missä määrin nämä näkökohdat kannattaa 

sisällyttää sopimuksen tekoperusteisiin 

joko teknisten eritelmien, 

valintaperusteiden ja sopimuksen 

toteuttamisen ehtojen lisäksi tai niiden 

sijasta 

 

 kuinka paljon sopimuksen tekovaiheessa 

myönnettäviä pisteitä on ”varaa” jakaa – 

tämä riippuu tuotteesta/palvelusta ja 

markkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Jos 

esimerkiksi jonkin tuotteen hinnoissa ei 

ole paljonkaan vaihtelua, mutta sen eri mallien ympäristötehokkuus vaihtelee suuresti, on 

järkevää osoittaa enemmän pisteitä ympäristöominaisuuksien arviointiin. 

5.2.3 Merkkien käyttö 

Merkkejä, jotka koskevat hankittavan tuotteen, 

urakan tai palvelun ympäristöominaisuuksia, 

voidaan käyttää apuna laadittaessa ja 

arvioitaessa hankintasopimuksen tekoperusteita. 

Samat säännöt koskevat merkkien käyttöä 

sopimuksen tekoperusteissa kuin muissakin 

hankintaprosessin vaiheissa: 

 

 Tiettyä merkkiä voidaan edellyttää vain 

silloin, jos kaikki sen vaatimukset 

liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 

ja merkki täyttää tietyt objektiivisuutta, 

avoimuutta ja saatavuutta markkinoilla 

koskevat vaatimukset (ks. kohta 3.5.1). 

 

 Vaikka vaatimuksena on tietty merkki, 

hankintaviranomaisen on hyväksyttävä 

myös vastaavat vaatimukset täyttävät 

merkit. Lisäksi on hyväksyttävä muuntyyppiset asianmukaiset todisteet, jos tarjoajat 

eivät pysty hankkimaan merkkiä asetettujen määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät 

johdu tarjoajista. 

 

 Muuntyyppisten merkkien osalta hankintaviranomainen voi viitata yksittäisiin 

kriteereihin, jotka liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen, mutta ei vaatia itse 

merkkiä.  

Ympäristöä säästävät ja terveelliset 

siivouspalvelut Toscanassa 
Siivouspalveluja koskevassa tarjouskilpailussa 

Toscanan ympäristönsuojeluvirasto arvioi 

tarjoukset sen perusteella, mikä niistä oli 

kokonaistaloudellisesti ja ympäristön kannalta 

edullisin. Hinnasta annettiin 40 pistettä ja 

laadusta 60 pistettä. Laatukriteerejä olivat 

muun muassa ympäristöystävällisten 

puhdistusmenetelmien käyttö, pakkausjätteen 

vähentäminen, tuotteiden 

ympäristöominaisuudet (ISO:n tyypin I tai 

vastaavien merkkien vaatimukset täyttävien 

tuotteiden osuus) ja ympäristöasioita 

koskevien koulutusohjelmien laatu. 

Merkkien käyttö: kahvia koskeva tapaus 

Alankomaissa 
Asiassa C-368/10 Alankomaiden 

hankintaviranomainen viittasi tarjousasiakirjoissaan 

tiettyihin sosiaalisiin ja ympäristömerkkeihin. 

Tarjouskilpailu koski tee- ja kahviautomaatteja. 

Unionin tuomioistuin katsoi, että tapa, jolla näihin 

merkkeihin viitattiin, ei täyttänyt vuoden 2004 

hankintadirektiivien vaatimuksia. 

 

Unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin myös, että 

merkkejä voidaan lähtökohtaisesti käyttää 

sopimuksen tekoperusteiden määrittelyyn ja 

suorituskyvyn arviointiin. Vuoden 2014 

hankintadirektiiveissä merkkejä koskevia sääntöjä on 

parannettu siten, että hankintaviranomainen voi 

edellyttää tiettyjä merkkejä, jos ne täyttävät tietyt 

avoimuutta ja objektiivisuutta koskevat vaatimukset 

ja kaikki kriteerit liittyvät hankintasopimuksen 

kohteeseen.  



 

Ympäristömerkkien avulla voidaan erotella tuotteita ja palveluja, joilla säästetään energiaa ja 

vettä ja jotka tuotetaan muita kestävämmin. Sisällyttämällä joitakin merkkien vaatimuksia tai 

kaikki vaatimukset sopimuksen tekoperusteisiin voidaan punnita näitä näkökohtia suhteessa 

kustannuksiin ja muihin tekijöihin, kuten tuotteen saatavuuteen tai toimitusaikaan.  

 

5.2.4 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien käyttö   

Myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmä voi 

toimia todisteena hankintasopimuksen 

tekoperusteita arvioitaessa. Sopimuksen 

tekovaiheessa tarkastellaan sopimuksen 

toteutustapaa, joten tarjous, jossa sitoudutaan 

toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä jonkin 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 

mukaisesti, voi olla merkityksellinen. On 

kuitenkin tärkeää varmistaa, että arvioinneissa 

ei ole päällekkäisyyksiä valintavaiheessa 

tehtyjen arviointien kanssa. Lisätietoa 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä, kuten 

EMAS ja EN/ISO 14001, annetaan 

kohdassa 4.3.2.  

 

 

5.2.5 Testausselosteiden ja todistusten 

käyttö 

Joissain tapauksissa hankintaviranomainen voi pyytää tarjoajilta testausselostetta tai 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamaa todistusta, jolla osoitetaan tuotteiden 

ympäristötehokkuuden taso. Esimerkiksi valaistusta koskevassa sopimuksessa voidaan antaa 

lisäpisteitä valaistusratkaisuille, joissa on muita pidempi uusimisväli (tämä voi olla erillinen 

kriteeri tai kuulua elinkaarikustannuksiin). Tällöin tarjoajia voidaan pyytää toimittamaan 

asiaa koskeva testausseloste tai todistus. Jos tarjoajat eivät pysty hankkimaan testausselosteita 

tai todisteita syistä, jotka eivät johdu tarjoajista, hankintaviranomaisen on otettava huomioon 

myös muut todisteet, kuten tekniset asiakirjat, ja päätettävä, riittävätkö ne näytöksi.
94
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Ympäristösitoumusten arvioiminen   
 Tietotekniikka-alan konsulttipalveluja koskevassa 

tarjouskilpailussa Euroopan ympäristökeskus 

(EYK) varasi 10 prosenttia sopimuksen 

tekovaiheessa myönnettävistä pisteistä niiden 

ympäristötoimien arviointiin, joita tarjoajat 

soveltaisivat hankintasopimusta toteuttaessaan. Se 

antoi tämän kriteerin perusteella enemmän pisteitä 

eräälle yritykselle, jolla oli kolmannen osapuolen 

sertifioima ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, 

kuin niille yrityksille, joilla ei sellaista ollut. Kun 

asiasta oli nostettu kumoamiskanne, unionin 

yleinen tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että 

ympäristökeskuksella oli oikeus käyttää 

harkintavaltaansa tällä tavoin, koska se oli 

arvioinut kaikki tarjoukset niiden ansioiden 

perusteella93. Vaikka ympäristökeskus ei kuulu 

hankintadirektiivien soveltamisalaan, on syytä 

panna merkille, että unionin yleinen tuomioistuin 

hyväksyi laadullisen lähestymistavan 

hankintasopimusten ympäristöön liittyvien 

tekoperusteiden arvioinnissa. 



 

5.3 Elinkaarikustannusmalli 
Hankintamenettelyn sopimuksentekovaiheessa 

yksi tärkeimmistä tekijöistä on tavallisesti 

tarjouksen kustannukset. Mutta miten 

kustannukset määritellään? 

 

Tavaraa, palvelua tai rakennusurakkaa 

ostettaessa maksetaan aina hinta. Ostohinta on 

kuitenkin vain yksi kustannustekijä prosessissa, 

joka kattaa hankkimisen, omistamisen ja 

käytöstä poistamisen. 

Elinkaarikustannusmallilla tarkoitetaan kaikkien 

tuotteen, urakan tai palvelun elinkaaren aikana 

aiheutuvien kustannusten huomioon ottamista. 

Niitä ovat 

 ostohinta ja kaikki hankintaan liittyvät kulut (kuten toimitus, asennus, 

vakuutus) 

 käyttökustannukset, kuten energian, polttoaineen ja veden kulutus, varaosat ja 

huolto 

 käyttöiän päättymisestä aiheutuvat kustannukset, kuten käytöstä poistaminen 

ja hävittäminen. 

 

Elinkaarikustannuksiin voidaan tietyin 

edellytyksin, jotka esitetään kohdassa 5.3.2, 

sisällyttää myös ulkoiset kustannukset (kuten 

kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamat 

kustannukset). Vuoden 2014 

hankintadirektiiveissä edellytetään, että jos 

tarjouskilpailussa arvioidaan 

elinkaarikustannuksia, niiden 

laskentamenetelmä ja tarjoajilta vaaditut 

tiedot on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa. Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien 

kustannusten arviointimenetelmiin sovelletaan myös erityisiä sääntöjä, joilla pyritään 

varmistamaan, että menetelmät ovat oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä.  

 

5.3.1 Elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat 

Ympäristöystävällisempiä linja-autoja 

Romaniassa: elinkaariajattelu 

Baia Maren kaupunginvaltuusto järjesti vuonna 2012 

tarjouskilpailun 30 uuden EYA-vaatimuksen (erittäin 

ympäristöystävällinen ajoneuvo) täyttävän linja-auton 

ja kahdeksan johdinauton leasing-vuokrauksesta. 

Tarjouskilpailussa käytettiin elinkaarikustannusmallia, 

jossa otettiin huomioon hankintahinta, polttoaineen 

kulutus sekä huolto- ja toimintakustannukset. 

Hankinnan kokonaiskustannukset ovat aikaisempia 

hankintoja suuremmat, mutta tätä korvataan osittain 

uusien ajoneuvojen pienemmillä 

elinkaarikustannuksilla. Linja-autot ovat Romaniassa 

ensimmäisiä erittäin ympäristöystävällisiä linja-autoja, 

joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti 

aikaisemmin käytettyjä dieselbusseja pienemmät. 



Elinkaarikustannusten huomioon ottaminen on järkevää riippumatta siitä, mitkä julkisen 

organisaation ympäristötavoitteet ovat. Soveltamalla elinkaarikustannusmallia otetaan 

huomioon resurssien käytöstä, huollosta ja hävittämisestä aiheutuvat kustannukset, jotka eivät 

sisälly ostohintaan. Tämä johtaa usein kaikkia 

hyödyttävään ratkaisuun, jossa 

ympäristöystävällisempi tuote, urakka tai 

palvelu on myös kokonaistaloudellisesti 

halvempi. Jäljempänä esitetään tärkeimmät 

tavaran, urakan tai palvelun elinkaaren aikana 

syntyvät säästömahdollisuudet.  

 

Energian, veden ja polttoaineen kulutusta koskevat säästöt 

Energian, veden ja polttoaineen kulutuksesta käytön aikana syntyvät kustannukset 

muodostavat usein merkittävän osan tuotteen, urakan tai palvelun kokonaiskustannuksista ja 

elinkaaren aikana aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Tämän kulutuksen vähentäminen on 

selvästi järkevää sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. 

 

Huoltoa ja vaihtamista koskevat säästöt 

Joissain tapauksissa ympäristöystävällisin vaihtoehto on se, joka on suunniteltu niin, että 

vaihtoväli on mahdollisimman pitkä ja/tai huoltotyötä tarvitaan mahdollisimman vähän. 

Esimerkiksi rakennuksen tai sillan pintamateriaalien valinnalla voi olla suuri vaikutus huolto- 

ja puhdistustiheyteen. Kestävin vaihtoehto voi olla ratkaisu, jonka avulla näitä kustannuksia 

voidaan vähentää, ja tätä voidaan arvioida elinkaarikustannusten yhteydessä.  

 

Hävittämiskuluja koskevat säästöt 

Säästöjä huoltoon liittyvistä 

elinkaarikustannuksista Saksassa 
Detmoldin kaupunki käynnisti uuden linja-

autoaseman hankinnan vuonna 2012. Alustavan 

selvityksen ja markkinakartoituksen yhteydessä 

toteutettiin kestävyysanalyysi, joka perustui 

rakennuksen odotettuun vähintään 50 vuoden 

elinkaareen. Näin määritettiin hankkeeseen parhaiten 

soveltuvat tekniikat. Avoimen tarjouskilpailun 

perusteella päädyttiin käyttämään fotokatalyyttistä 

betonia, joka muuntaa ilman ja pinnan 

valumasaasteet vaarattomiksi suoloiksi. Näin 

vähennetään huoltotarvetta, puhdistuksen 

kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.  



Hävittämiskulut unohdetaan usein tuotteen 

oston tai rakennusurakan kilpailutuksen 

yhteydessä. Hävittämiskulut on lopulta 

maksettava, vaikka se joskus tapahtuukin vasta 

huomattavan pitkän ajan kuluttua. Jos näitä 

kustannuksia ei oteta huomioon ostohetkellä, 

hyvä kauppa saattaa muuttua kalliiksi 

hankinnaksi. Hävittämiskulut vaihtelevat 

fyysisestä poisviemisestä aiheutuvista 

kustannuksista turvallisen hävittämisen 

maksuihin. Jätteiden hävittämiseen sovelletaan 

usein tiukkoja vaatimuksia, joista on säädetty 

esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 

koskevassa direktiivissä
95

. Tietyissä tapauksissa 

omistajalle voi kuitenkin syntyä tuloja käyttöiän päättyessä, kun esimerkiksi ajoneuvot tai 

laitteet voidaan myydä tai kierrättää kannattavasti. 

 

5.3.2 Ulkoisten ympäristökustannusten arviointi 

Hankintaviranomaiselle suoraan koituvien 

kustannusten lisäksi voidaan ottaa huomioon 

ympäristöön kohdistuvat ulkoisvaikutukset eli 

konkreettisten ympäristövaikutusten, kuten 

ilmastonmuutoksen tai maaperän ja veden 

happamoitumisen, koko yhteiskunnalle 

aiheuttamat kustannukset. Jos 

hankintaviranomainen haluaa sisällyttää 

ulkoiset ympäristökustannukset sopimuksen 

tekoperusteisiin, käytettävän menetelmän on 

vuoden 2014 hankintadirektiivien mukaisesti 

täytettävä seuraavat ehdot: 

 se perustuu puolueettomasti 

todennettavissa oleviin ja 

syrjimättömiin perusteisiin  

 se on kaikkien asianomaisten 

osapuolten saatavilla ja 

 vaadittavien tietojen toimittaminen ei 
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 Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.   
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 Hankintaviranomaiset voivat myös soveltaa kuhunkin epäpuhtauspäästöön korkeampia kustannuksia 

edellyttäen, että ne eivät ylitä direktiivissä esitettyjä kustannuksia kerrottuina tekijällä 2 (direktiivin 2009/33/EY 

6 artikla). 

Hävittämisvaiheen järkevä suunnittelu 

rakennusalalla  
Rakennusalalla tuotetaan paljon jätettä. 

Vanhojen rakennusten purkaminen merkitsee 

paitsi suurten jätemäärien siirtelyä myös 

vaarallisten aineiden, kuten asbestin, 

hävittämisen järjestämistä. Tarjouspyynnössä 

rakennuttajia voidaankin pyytää arvioimaan, 

kuinka paljon vaarallista jätettä purkuvaiheessa 

syntyy ja kuinka paljon siitä eroon pääseminen 

maksaa. Joissain tapauksissa, kuten 

tierakennushankkeissa, olisi myös voitava laskea 

säästöt, jotka saadaan kierrätettyjen 

jätemateriaalien, esimerkiksi käytetyn asfaltin tai 

purkumateriaalin, käytöstä.  

Ulkoiset kustannukset 

elinkaarikustannuksissa: puhtaita 

ajoneuvoja koskeva direktiivi 
Puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 

velvoitetaan hankintaviranomaiset ottamaan 

energia- ja ympäristövaikutukset huomioon 

tieliikenteen moottoriajoneuvoja hankittaessa – 

joko teknisissä eritelmissä tai hankintasopimuksen 

tekoperusteissa. Direktiivissä esitetään menetelmä 

näiden vaikutusten rahallisen arvon 

määrittämiseksi, jotta voidaan arvioida käyttöön 

liittyviä elinkaarikustannuksia. Tässä mallissa 

erityyppisille päästöille – hiilidioksidin (CO2), 

typen oksidien (NOx), ei-metaanihiilivetyjen ja 

hiukkasten päästöille – määritetään rahallinen 

arvo96.  Kaikkien tarjouksiin sisältyvien 

ajoneuvojen elinkaaren aikaisille päästöille voidaan 

näin määrittää hinta, joka lisätään muihin 

välittömiin kustannuksiin, kuten ostohintaan sekä 

polttoaine- ja huoltokustannuksiin. 



vaadi kohtuuttomia ponnistuksia tavanomaista huolellisuutta noudattavilta talouden 

toimijoilta
97

. 

 

Vaikka elinkaarikustannusten laskentaa varten 

on mahdollista kehittää tiettyyn sopimukseen 

räätälöity menetelmä, se ei saa aiheettomasti 

suosia tai saattaa epäedulliseen asemaan mitään 

toimijaa. Jos jonkin yhteisen menetelmän 

käyttö elinkaarikustannusten laskemiseen on 

tehty pakolliseksi EU:n lainsäädännöllä, 

kyseistä menetelmää on sovellettava
98

. Tämä 

koskee tällä hetkellä vain tieliikenteen 

moottoriajoneuvoja, sillä puhtaita ajoneuvoja 

koskevassa direktiivissä säädetään sekä 

yhteisestä menetelmästä että 

vähimmäiskustannuksista, joita on sovellettava 

tiettyihin ulkoisiin ympäristökustannuksiin, jos 

ne muutetaan rahaksi (ks. laatikko).  

 

5.3.3 Elinkaarikustannusmallin 

soveltaminen 
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 Direktiivin 2014/24/EU 68 artiklan 2 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 83 artiklan 2 kohta. ’Tavanomaista 

huolellisuutta noudattavan talouden toimijan’ käsite sisältää tässä yhteydessä niiden kolmansien maiden 

toimijat, jotka ovat osapuolina WTO:n GPA-sopimuksessa tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa, jotka 

sitovat unionia.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 68 artiklan 3 kohta ja direktiivin 2014/25/EU 83 artiklan 3 kohta. Direktiivien 

liitteissä luetellaan elinkaarikustannusmenetelmiä koskevia säädöksiä, ja niitä voidaan päivittää tietyin väliajoin.  



Yhä useammat eurooppalaiset viranomaiset 

käyttävät elinkaarikustannuksia tarjousten 

arviointiin, ja tätä varten on kehitetty useita 

välineitä, joiden monimutkaisuus ja 

soveltamisala vaihtelevat. Asiaa koskeva 

katsaus ja linkkejä joihinkin keskeisiin 

elinkaarikustannusten laskentavälineisiin on 

saatavilla verkkosivulla 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

. 

 

Jotta elinkaarikustannukset voidaan arvioida 

asianmukaisesti, on otettava huomioon tietyt 

seikat: 

 

Elinkaari – Tuotteen vaihtoväli vaikuttaa 

merkittävästi sen kustannuksiin varsinkin 

pidemmällä aikavälillä. Halpa tuote, joka on 

vaihdettava usein, saattaa hyvinkin maksaa 

pitkällä aikavälillä enemmän kuin 

ostohinnaltaan kalliimpi tuote, joka kestää 

monia vuosia. Tämä olisi otettava huomioon 

päätettäessä, kuinka monen vuoden ajanjaksoon 

elinkaarikustannusten vertailu perustuu. 

 

Diskonttokorko – Tulevat kustannukset eivät ole ”samanarvoisia” kuin tänään aiheutuvat 

kustannukset, koska myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia painotetaan tällä hetkellä enemmän 

kuin tulevaisuudessa. Jos nyt sijoitetaan 100 euroa 5 prosentin korolla, sijoituksen arvo yhden 

vuoden kuluttua on 105 euroa. Näin ollen vuoden päästä kulutettavien 105 euron 

nettonykyarvo on tällä hetkellä vain 100 euroa. Nettonykyarvo voidaan ottaa huomioon 

elinkaarikustannusten vertailussa soveltamalla tuleviin kustannuksiin sosiaalista 

diskonttokorkoa. Korko vaihtelee eri maiden 

välillä mutta on tavallisesti 3–8 prosenttia 

(korkoa mukautetaan inflaation vaikutusten 

poistamiseksi)
99

. 

 

Tietojen saatavuus ja luotettavuus – 

Elinkaarikustannusten arviointiin liittyy 

väistämättä tiettyä ennakoimattomuutta 
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 Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto suosittelee lähtökohtaisesti soveltamaan 

viitearvona sosiaalista diskonttokorkoa, joka on 5 prosenttia koheesiomaissa (Bulgaria, Kreikka, Kroatia, 

Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari, Viro) ja 

3 prosenttia muissa jäsenvaltioissa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, 

Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta). 

Elinkaarikustannusten laskentavälineet 
Seuraavassa on ohjeellinen luettelo 

elinkaarikustannusten laskentaan saatavilla olevista 

välineistä:  

 

 Euroopan komission 

elinkaarikustannuslaskuri ajoneuvohankintoja 

varten: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban

/vehicles/directive/  
 Euroopan komission yhteinen menetelmä 

elinkaarikustannusten laskemiseksi 

rakennusalalla:  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construc

tion/support-tools-studies/index_en.htm  
 Kestäviä julkisia hankintoja koskevassa SMART 

SPP -hankkeessa kehitetty väline sekä 

elinkaarikustannusten että hiilidioksidipäästöjen 

arvioimiseksi julkisissa hankinnoissa: 

http://www.smart-spp.eu  

 Ruotsin hankintaviranomaisen tuottama 

elinkaarikustannusten laskentaväline:  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omra

den/lcc/lcc-kalkyler/  

 Buy Smart -hankkeessa kehitetty 

elinkaarikustannusten laskentaväline: 

http://www.buy-smart.info 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info/


tulevaisuudessa syntyvien kustannusten (esimerkiksi huoltokustannusten, energiankulutuksen 

ja tuotteen todellisen elinkaaren) suhteen. Siksi on tärkeää pyytää yksityiskohtaisia 

taustatietoja tarjoajien toimittamista kustannusarvioista. Tapauksissa, joissa tulevat 

kustannukset ovat toimeksisaajan hallittavissa (esimerkiksi kun ne vastaavat huollosta tai 

hävittämisestä), sopimusehtoihin voidaan sisällyttää tulevia hintoja koskevia enimmäisrajoja, 

mikä lisää elinkaarikustannuslaskelmien varmuutta.   

 

 

5.4 Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset 
Kunkin hakukelpoisen tarjouksen kustannusarvioinnin jälkeen tarjouksia verrataan ja 

pisteytetään. Toisinaan hankintaviranomainen voi saada tarjouksen, joka vaikuttaa 

epätavallisen alhaiselta muihin tarjouksiin tai tavaran, palvelun tai urakan odotettuihin 

kustannuksiin nähden. Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen näkökulmasta tarjouksen 

alhainen hinta voi herättää epäilyksiä ympäristölainsäädännön noudattamisesta ja/tai 

tarjouksen kannattavuudesta suhteessa ympäristövaatimuksiin. 

 

Hankintaviranomaisen on tällöin pyydettävä kyseiseltä tarjoajalta selitystä poikkeuksellisen 

alhaisiin hintoihin tai kustannuksiin. Kustannusten selityksenä voi olla perusteltuja tekijöitä, 

kuten tarjoajan käyttämä erityinen tuotantomenetelmä tai tekninen ratkaisu tai epätavallisen 

edulliset olosuhteet. Toisinaan tiedustelun aikana kuitenkin paljastuu, että poikkeuksellisen 

alhaiset kustannukset johtuvat siitä, ettei tarjous täytä sovellettavan kansainvälisen, EU:n tai 

kansallisen ympäristölainsäädännön vaatimuksia, sillä tietyt osat tai materiaalit on 

esimerkiksi hankittu laittomasti.  

 

Tällöin hankintaviranomaisen velvollisuus on hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous
100

.  
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 Direktiivin 2014/24/EU 69 artiklan 3 kohta. Direktiivin 2014/25/EU 84 artiklan 3 kohta.  



Luku 6 – Sopimuksen toteuttamisen 
ehdot 

Tiivistelmä 
 Sopimusehtojen avulla voidaan käsitellä ympäristönäkökohtia toteutusvaiheessa. 

Niiden on liityttävä hankintasopimuksen kohteeseen ja niistä on ilmoitettava 

etukäteen. 

 

 Hankintaviranomainen voi vaatia, että tavarat on toimitettava tai palvelut/urakat 

suoritettava tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset, ja ympäristötehokkuuteen 

voidaan sopimusehdoissa liittää sakkoja tai kannustimia.  

 

 Sopimusehtojen noudattamista olisi seurattava tarkasti toteutusvaiheessa, ja 

sopimuksessa on selvästi ilmaistava velvollisuus noudattaa sopimusehtoja ja 

raportoida sopimuksen toteuttamisesta. Ympäristösitoumusten rikkomisen estämiseksi 

sopimuksessa olisi määrättävä asianmukaisista 

seuraamuksista. 

 

 Myös alihankkijoita olisi pidettävä vastuussa niiden 

toteuttaman urakan ympäristönäkökohdista. Jos 

alihankkijoilla ja pääsopimuskumppanilla on 

yhteisvastuu, sitä olisi sovellettava myös 

ympäristösäädösten noudattamiseen. 

Hankintaviranomainen voi vaatia korvaamaan 

alihankkijan, joka ei noudata lainsäädäntöä.  

 

 Sopimusehtoja ei saa käyttää sellaisten 

ympäristövaatimusten asettamiseen, jotka 

muuttavat olennaisesti tarjouskilpailussa 

määritettyä sopimusta – tällöin on kyse 

sääntöjenvastaisesta muuttamisesta.  

 

6.1 Sopimusehtoihin sovellettavat säännöt 
Hankintasopimuksen toteuttamisen ehtojen avulla määritellään, miten hankintasopimus on 

toteutettava. Ympäristönäkökohdat voidaan sisällyttää sopimusehtoihin, kunhan ne on 

julkaistu tarjouskilpailukutsussa tai hankinta-asiakirjoissa ja liittyvät hankintasopimuksen 

kohteeseen
101

. 

 

Mahdollisista erityisistä ympäristöehdoista on ilmoitettava etukäteen, jotta varmistetaan, että 

velvoitteet ovat tarjoajien tiedossa ja ne voidaan ottaa huomioon tarjouksen hinnan 

määrittämisessä. Hankintaviranomainen voi määrätä, että talouden toimijat suljetaan pois 

tarjouskilpailusta, jos ne eivät hyväksy sopimusehtoja. Jos tällaisista pakollisista ehdoista 
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 Direktiivin 2014/24/EU 70 artikla. Direktiivin 2014/25/EU 87 artikla.  



ilmoitetaan, niitä on sovellettava kaikkiin tarjoajiin hankinta-asiakirjoissa vahvistetulla 

tavalla
102

.  

 

Hankintasopimuksen muuttaminen voi olla tärkeää ympäristöä säästävissä julkisissa 

hankinnoissa, jos hankintaviranomainen haluaa esimerkiksi siirtyä aiempaa kestävämpään 

tuotteeseen tai palvelumalliin jo tehdyn sopimuksen puitteissa tai jos jätteen vähentämisestä 

tai energiatehokkuuden parantamisesta tarjotaan lisämaksuja. Vuoden 2014 

hankintadirektiiveissä asetetaan kuitenkin erityissääntöjä jo tehtyjen sopimusten 

muuttamiselle, joten hankintaviranomaisten olisi tehtävä muutokset mahdollisuuksien 

mukaan etukäteen ja laadittava asiakirjat niiden mukaisesti
103

. Sopimusehtoihin voi sisältyä 

myös hankintaprosessin aikana tehtyjä erityisiä sitoumuksia (jotka liittyvät esimerkiksi 

tarjouksessa esitetyn ja sopimuksen 

tekoperusteissa arvioidun ympäristötehokkuuden 

tason noudattamiseen).  

 

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi laatimalla 

sopimusehdoista luonnos, jossa luetellaan 

erilaiset ympäristönäkökohdat, joiden odotetaan 

ilmenevän sopimuksen toteutuksessa. Tarjoajia 

pyydetään ehdottamaan tehokkuustasoja kutakin 

ympäristönäkökohtaa varten. 

Hankintaviranomainen voi esimerkiksi 

ateriapalvelusopimuksessa käsitellä kestävien ja 

luonnonmukaisten elintarvikkeiden tarjontaa, 

pakkausten ja jätteen vähentämistä sekä energiaa 

ja vettä tehokkaasti käyttävien laitteiden ja 

elintarvikkeiden valmistusmenetelmien käyttöä. 

Tarjoajia voidaan pyytää sitoutumaan kuhunkin 

ympäristönäkökohtaan liittyviin tavoitteisiin, 

joita arvioidaan sopimuksen tekoperusteissa ja 

jotka sisältyvät myös voittavan tarjoajan kanssa 

tehtävään lopulliseen sopimukseen. 

 

6.2 Tavarahankintasopimuksen toteuttamisen 

ehdot 
Tavarahankintasopimuksissa ympäristönsuojeluun 

liittyvät toteuttamisen ehdot voivat sisältyä 

toimitusehtoihin. Yksinkertaisia tapoja parantaa 
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 Direktiivin 2014/24/EU 72 artikla. Direktiivin 2014/25/EU 89 artikla. Sopimusten muuttaminen sallitaan 

muun muassa silloin, jos alkuperäisissä hankinta-asiakirjoissa on muutoksia koskevat selkeät, täsmälliset ja 

yksiselitteiset tarkistuslausekkeet, joilla ei muuteta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta.  

Toimistotarvikkeiden kestävä hankinta 

Belgiassa 
Gentin kaupunki järjesti vuonna 2013 

tarjouskilpailun uudesta nelivuotisesta 

puitejärjestelystä, joka koski paperin ja 

toimistotarvikkeiden toimitusta. Kaikkiin hankittaviin 

tuotteisiin liittyi ympäristöasioihin liittyviä perusteita 

ja teknisiä eritelmiä. Sopimusehdoissa vaadittiin 

vähentämään toimitustiheyttä 85 prosenttia 

(päivittäisen toimituksen sijaan kerran tai kahdesti 

kuukaudessa). Lisäpisteitä annettiin myös ympäristöä 

säästävistä ratkaisuista, minkä ansiosta tarjouksissa 

tarjottiin kestäviä pakkausvaihtoehtoja. 

Tarjouskilpailun avulla vähennettiin 

hiilidioksidipäästöjä harventamalla toimitustiheyttä ja 

ottamalla käyttöön uusia pakkausvaihtoehtoja. 

 

”Yksinkertaisella toimenpiteellä voi olla suuri 

vaikutus. Harvennamme toimitustiheyttä nykyään 

järjestelmällisesti kestävissä julkisissa 

hankinnoissa.” Aline De Tremerie, kestäviä 

hankintoja käsittelevän osaston johtaja 



ympäristöasioiden huomioon ottamista sopimuksessa ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

 Tavaroita toimitetaan sopiva määrä. Usein tämä merkitsee kertatoimitusta, sillä se on 

ympäristön kannalta tehokkaampaa kuin pienten määrien toimittaminen useammin, 

kun otetaan huomion kuljetusvaikutus yksikköä kohden. Toinen keino saavuttaa sama 

tulos on määrittää kuljetusten enimmäislukumäärä viikossa tai kuukaudessa. 

 

 Vaaditaan, että tavarat toimitetaan muulloin kuin liikenteen ruuhka-aikoina, jotta 

toimitusten vaikutus liikenteen ruuhkautumiseen minimoidaan.  

 

 Vaaditaan, että toimittaja vie pois (ja kierrättää tai käyttää uudelleen) 

pakkaustarvikkeet, jotka tuodaan tavaroiden mukana. Tästä saadaan kaksinkertainen 

hyöty siten, että pakkaustarvikkeet kerätään yhteen ennen uudelleenkäyttöä tai 

kierrätystä ja toimittajaa kannustetaan vähentämään turhaa pakkaamista. 

 

 Vaaditaan toimittajaa raportoimaan säännöllisesti tuotteen toimitusten aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmoittamaan toimenpiteistä, jotka se on niiden 

vähentämiseksi toteuttanut sopimuksen toteuttamisen aikana (jälkimmäinen ehto ei 

koske kertaluonteisia tavarahankintasopimuksia). 
 

Jos teknisessä eritelmässä on vaadittu tiettyjen materiaalien tai tuotantoprosessien tai -

menetelmien käyttöä, nämä vaatimukset voivat sisältyä myös tavarahankintasopimusten 

toteuttamisen ehtoihin. Esimerkiksi paperituotteita koskevassa sopimuksessa voidaan 

täsmentää, että tuotteiden on oltava alkuainekloorittomia tai kloorikemikaalittomia. 

 

Tavarahankintasopimuksissa on usein palveluja tai rakennusurakoita sisältäviä osia (kuten 

sijoitus, asentaminen ja huolto), joiden osalta voi olla asianmukaista soveltaa seuraavalla 

sivulla esitettäviä sopimusehtoja. 

 

6.3 Urakka- tai palvelusopimuksen toteuttamisen ehdot 
Seuraavassa on esimerkkejä mahdollisista sopimusehdoista, joita voidaan soveltaa 

rakennusurakoihin tai palvelusopimuksiin: 

 



Palvelun tai urakan suorittamistapa: 

 Toteutetaan erityisiä 

ympäristönhoitotoimia, tarvittaessa 

jonkin kolmannen osapuolen 

sertifioiman järjestelmän (kuten 

EMAS tai ISO 14001) mukaan. 

 

 Ilmoitetaan sopimuksen toteutuksesta 

aiheutuvista mahdollisista 

ympäristöongelmista (kuten vuoto tai 

vaarallisten aineiden käyttö) ja 

ryhdytään toimiin niiden 

korjaamiseksi. 

 

 Käytetään sähkön ja veden kaltaisia 

resursseja tehokkaasti 

rakennustyömailla. 

 

 Käytetään annosmittareita sen 

varmistamiseksi, että esimerkiksi 

puhdistusaineita käytetään sopiva 

määrä. 

 

Toimeksisaajan henkilöstön koulutus: 

 Henkilöstölle annetaan koulutusta, 

jossa käsitellään työn 

ympäristövaikutuksia ja sen 

viranomaisen ympäristöperiaatteita, jonka rakennuksissa he työskentelevät. 

 

 Kuljettajille annetaan taloudellista ajotapaa koskevaa koulutusta, jolla vähennetään 

päästöjä ja polttoaineen kulutusta.  

 

Tavaroiden ja välineiden kuljetus paikan päälle: 

 Tuotteet toimitetaan tiivistemuodossa ja 

laimennetaan paikan päällä. 

 

 Tavaroiden kuljetuksessa käytetään kontteja 

tai pakkaustarvikkeita, jotka voidaan käyttää 

uudelleen. 

 

 Vähennetään kuljetuksiin liittyviä 

hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen 

päästöjä. 

 

Käytettyjen tuotteiden tai pakkausten 

hävittäminen: 

 Tuotteet tai pakkaustarvikkeet viedään uudelleen käytettäviksi, kierrätettäviksi tai 

soveltuvaan jätteenkeräyspisteeseen. 

 

Sopimusehtoihin sisältyvät 

ympäristötehokkuusvaatimukset 

Toscanassa 
Toscanan ympäristönsuojeluviraston 

(ARPAT) tekemä siivouspalvelujen 

hankintasopimus sisälsi ehdon, jonka 

mukaan tarjouskilpailun voittaneen 

toimeksisaajan on sovellettava 

suoritettavaan palveluun epävirallista 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. 

Toimeksisaajan oli toteutettava 

seuraavat kolme toimenpidettä: 1) 

suoritettava palvelusta alustava 

ympäristökatselmus, 2) käynnistettävä 

ympäristöohjelma ja 3) huolehdittava 

ohjelman seurannasta. 

 

Toimeksisaajan edellytettiin toimittavan 

tietoja käytettyjen tuotteiden määrästä 

(puolen vuoden välein), jotta 

varmistetaan, että määrä vähenee tietyn 

prosenttiosuuden vuosittain, ja 

huolehtivan samalla säännöllisten 

laatutarkastusten avulla siitä, että 

palvelun laatu ei kärsi. Siltä edellytettiin 

myös henkilöstölle annettavaa 

koulutusta kestävistä 

puhdistusmenetelmistä. 



 Asetetaan kaatopaikkajätteen vähentämistavoitteita.  

 

6.4 Sopimuksen noudattamisen valvonta 
Ympäristöasioita koskevat sopimusehdot ovat 

tehokkaita vain, jos niiden noudattamista 

valvotaan tehokkaasti. Sopimuksen 

noudattamista voidaan valvoa eri tavoin: 

 

 Toimittajaa voidaan pyytää 

toimittamaan todisteita sopimuksen 

noudattamisesta. 

 Hankintaviranomainen voi tehdä 

satunnaistarkastuksia. 

 Noudattamisen valvonta voidaan antaa 

tehtäväksi jollekin kolmannelle 

osapuolelle. 

 

Sopimukseen olisi sisällytettävä asianmukaisia 

seuraamuksia sopimuksen noudattamatta jättämisestä tai bonuksia sen hyvästä 

toteuttamisesta. Useat hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin keskeisiä 

suorituskykyindikaattoreita, jotka voidaan kytkeä toimeksisaajan maksunsaantioikeuteen. 

Ympäristötehokkuuden hyvä taso auttaa toimeksisaajaa luomaan mainetta. Kannustimena voi 

olla myönteinen julkisuus, jonka avulla toimeksisaajan ympäristöansioista levitetään tietoa 

yleisölle ja muille hankintaviranomaisille.  

 

Keskeisissä suorituskykyindikaattoreissa ja myyntyyppisissä ympäristösitoumusten 

valvontamenetelmissä olisi otettava huomioon niiden toteuttamiseen tarvittava aika ja 

resurssit. Voi olla järkevää ottaa käyttöön vain muutamia indikaattoreita, joita voidaan valvoa 

tarkoituksenmukaisesti, jos pitkien sitoumusluetteloiden seuranta ei ole mahdollista. 

Keskeisten suorituskykyindikaattoreiden olisi aina ulotuttava ympäristölainsäädännön tai 

muiden sellaisten velvoitteiden noudattamista pidemmälle, jotka toimeksisaajan olisi 

täytettävä joka tapauksessa.  

 

6.4.1 Alihankkijoiden valvonta 

Hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisen valvonta Latviassa 
Latvian ympäristöministeriö myöntää 

vuosittain ilmastonmuutoksen torjuntaa 

koskevasta rahoitusvälineestä (CCFI) 

noin 50 miljoonaa euroa kestäviin 

rakennushankkeisiin.  Rahoitusta 

myönnetään kilpailun perusteella, ja 

hakijat voivat valita GPP-kriteerejä 

tarkistusluettelosta ja saada niistä 

lisäpisteitä hankehakemusten 

arviointivaiheessa. Näistä kriteereistä 

tulee edunsaajaa oikeudellisesti sitovia 

rahoituksen saamisen ehtoja.  Kaikkia 

CCFI:n varoista rahoitettuja hankkeita 

seurataan viiden vuoden ajan niiden 

valmistumisen jälkeen. Jos seurannassa 

kahden ensimmäisen vuoden aikana 

osoittautuu, että hiilidioksidipäästöt 

vähenevät aiottua vähemmän, 

edunsaajan on toimitettava suunnitelma 

asian korjaamiseksi ja toteutettava se 

omilla varoillaan. Jos hankkeen tulokset 

eivät tämän jälkeenkään ole sitoumusten 

mukaisia, voidaan katsoa, että CCFI:n 

hankkeelle maksamat varat on 

myönnetty perusteettomasti ja perittävä 

takaisin. 



Jos sopimukseen sisältyy alihankintaa, hankintaviranomaisen on hyvä varmistaa, että GPP-

sitoumuksia valvotaan koko toimitusketjussa ja että vastuualueet on selvästi määritetty. 

Vuoden 2014 hankintadirektiiveillä otetaan käyttöön uusia tapoja valvoa 

alihankintajärjestelyjä. Niiden mukaan hankintaviranomainen voi 

 

 määrätä alihankkijoiden ja pääsopimuskumppanin yhteisvastuusta, joka liittyy 

kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen ympäristövelvoitteiden noudattamiseen
104

, 

ja  

 

 vaatia korvaamaan alihankkijan, jonka ympäristövelvoitteiden noudattamista ei voida 

todentaa
105

. 

 

Rakennusurakkasopimusten ja sellaisten palvelujen osalta, jotka suoritetaan 

hankintaviranomaisen välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa, pääsopimuskumppanin on 

annettava tiedot kaikista alihankkijoista ja pidettävä ne ajan tasalla
106

. 
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Luku 7 – Ympa risto a  sa a sta vien 
julkisten hankintojen ta rkeimma t alat 

Tässä luvussa havainnollistetaan, miten ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja voidaan 

soveltaa neljällä tärkeällä julkisten hankintojen alalla eli toimistorakennuksia, elintarvikkeita 

ja ateriapalveluja, ajoneuvoja sekä energiaa käyttäviä tuotteita koskevissa hankinnoissa. Alat 

on valittu luvussa 1 esitettyjen perusteiden, eli ympäristövaikutusten, budjettivaikutusten, 

markkinoihin vaikuttamisen mahdollisuuksien ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen 

saatavuuden, pohjalta. Esitetyt toimintatavat perustuvat pääasiassa EU:n GPP-kriteereihin
107

. 

 

7.1 Rakennukset 
Rakennusalan ympäristöön liittyvän, taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen vuoksi monet 

julkiset organisaatiot ovat sitoutuneet lisäämään kestävää rakentamista. Huomattavimmat 

ympäristövaikutukset liittyvät rakennusten käyttöön ja etenkin energiankulutukseen. Muita 

huomioon otettavia tärkeitä tekijöitä ovat rakentamisessa käytetyt materiaalit, rakennuksen 

sisäilman laatu, vedenkulutus, vaikutukset liikenteeseen tai maankäyttöön ja rakennustöiden 

aikana syntyvä jäte. 

 

Rakennukset ovat hyvin monimutkaisia järjestelmiä ja koostuvat lukuisista osista, jotka 

kaikki vaikuttavat yleisiin ympäristövaikutuksiin. Ympäristöä säästäviä hankintoja koskevilla 

toimintatavoilla pyritään tavallisesti vaikuttamaan rakennuksen kokonaisvaikutuksiin sekä 

yksittäisten osien ympäristöominaisuuksiin. Yhdennetyn kuvan saamiseksi voi olla erittäin 

hyödyllistä käyttää jotakin tähän tarkoitukseen 

kehitettyä ympäristövaikutusten 

arviointivälinettä
108

. 

 

7.1.1 Ympäristöä säästävien hankintojen 

toimintatapa 

EU:n GPP-kriteerit liittyvät erityisesti 

toimistorakennuksiin (lisäkriteerejä on saatavilla 

rakennusosia, kuten eristystä ja kalusteita, varten) 

ja kattavat seuraavat näkökohdat:  

 

 Edellytetään valintakriteereissä 

hankepäälliköiltä, arkkitehdeiltä ja 

insinööreiltä kokemusta kestävästä 

rakennussuunnittelusta ja urakoitsijoilta 

kokemusta tehokkaampien suunnitelmien ja eritelmien toteuttamisesta. 
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 Tällaisia välineitä ovat muun muassa LEED, BREEAM ja klima:aktiv. Lisätietoa ympäristövaikutusten 

arviointivälineiden käytöstä rakennusten kunnostamisurakoita koskevissa julkisissa hankinnoissa on osoitteessa 

http://www.sci-network.eu 

Kestävä uusi sairaala Wienissä 
Wienin pohjoisosan uusi sairaala 

rakennetaan kestävyyttä koskevan 

peruskirjan mukaisesti, jonka sääntöjä 

sovelletaan kaikissa hankinnan ja 

rakentamisen vaiheissa ja myös 

ympäristötehokkuuden seurannassa 

sairaalan valmistumisen jälkeen. 

Peruskirjassa asetetaan tiukkoja ehtoja, 

jotka koskevat muun muassa energian 

kokonaistarvetta, ympäristönsuojelua 

paikan päällä, sisäilman laatua, 

esteettömyyttä, käytön joustavuutta, 

uusiutuvien energialähteiden käyttöä 

sekä rakentamisen aikana syntyviä 

jätteitä ja melua.  



 Määritellään energiatehokkuuden vähimmäistasot, jotka ylittävät rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin
109

 vaatimukset. 

 Edellytetään toimenpiteitä, joilla lisätään suorituskykyä ja varmistetaan tehokkuus 

hankintamenettelyn jokaisessa vaiheessa. Harkitaan lisäpisteiden myöntämistä 

vähimmäistason ylittävästä tehokkuudesta sopimuksia tehtäessä. 

 

 Sovelletaan materiaalien valinnassa kriteerejä, joilla vähennetään niiden tuotannon 

ympäristövaikutuksia ja resurssien käyttöä (kriteerit voivat perustua 

elinkaariarviointiin). 

 

 Suositaan suunnittelua, jossa käytetään tehokkaita tai uusiutuvia energialähteitä 

hyödyntäviä järjestelmiä. 

 

 Painotetaan sisäilman laatua, luonnonvalaistusta, miellyttäviä työskentelylämpötiloja 

ja riittävää ilmanvaihtoa. 

 

 Edellytetään vettä säästävien kalusteiden käyttöä (vesijohtokalusteille sekä wc- ja 

urinaalilaitteistoille on saatavilla erilliset GPP-kriteerit).Asennetaan fyysisiä ja 

sähköisiä järjestelmiä, joilla autetaan tiloista vastaavia henkilöitä ja tilojen käyttäjiä 

minimoimaan energian ja veden käyttö sekä jätteen määrä. 

 

 Sisällytetään sopimukseen ehtoja, jotka liittyvät energiajärjestelmien asentamiseen ja 

käyttöön, jätehuoltoon, materiaalien hallintaan ja sisäilman laadun seurantaan. 

 

 Velvoitetaan sopimuksessa toimeksisaajat antamaan rakennuksen käyttäjille 

koulutusta kestävästä energiankäytöstä ja seuraamaan ja hallinnoimaan 

energiatehokkuutta useita vuosia rakentamisen jälkeen, jos niiden asiaa koskevat 

vastuut jatkuvat.  

 

 

7.2 Elintarvikkeet ja ateriapalvelut 
Julkinen sektori hankkii suuria määriä 

elintarvikkeita ja juomia vuosittain 

koulujen, sairaaloiden ja vankiloiden 

aterioita varten, henkilöstöruokaloihin 

sekä kokousten ja tapahtumien 

ateriapalveluihin. Maatalous on tärkeä osa 

Euroopan taloutta, ja alalla on suuri 

ympäristöjalanjälki, joka liittyy 

kasvihuonekaasupäästöihin, maaperän ja 

veden pilaantumiseen, luonnon 
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 Direktiivillä 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu) tehdään tietyistä 

energiatehokkuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista pakollisia kaikissa uusissa rakennushankkeissa ja 

laajamittaisissa korjaushankkeissa vuodesta 2013 lähtien. 



monimuotoisuuden heikkenemiseen ja jätteisiin. Elintarvikkeiden kuljetus, pakkaus ja 

varastointi kasvattavat merkittävästi tätä jalanjälkeä.  

 

Yhä useammat kuluttajat vaativat kestävämpiä 

elintarvikkeita, eikä julkinen sektori ole tästä 

poikkeus. Suosimalla luonnonmukaista 

tuotantoa, valitsemalla kestävämpiä 

vaihtoehtoja ja vähentämällä elintarvike- ja 

pakkausjätettä voidaan saada aikaan merkittävä 

muutos. Esimerkiksi elintarvikejätteen 

arvioidaan aiheuttavan vähintään 170 miljoonaa 

tonnia hiilidioksidipäästöjä vuosittain, mikä 

vastaa Romanian tai Alankomaiden kokoisen 

maan päästöjä
110

. 

 

7.2.1 Ympäristöä säästävien hankintojen 

toimintatapa 

 Määritetään luonnonmukaisesti 

tuotettujen elintarvikkeiden vähimmäisosuus
111

. Annetaan sopimuksen tekovaiheessa 

lisäpisteitä vähimmäisvaatimuksen ylittävistä osuuksista. 

 

 Määritetään kauden hedelmien ja 

vihannesten vähimmäisosuudet ja/tai 

niistä myönnettävät pisteet. 

 

 Sisällytetään sopimukseen 

elintarvikejätteen ja elintarvikkeiden 

pakkausjätteen minimoimista koskevia 

ehtoja. 

 

 Sovelletaan ateriapalvelujen tarjoajiin 

valintaperusteita, jotka koskevat 

asianmukaisten ympäristönhoitotoimien 

toteuttamista, kuten henkilöstön 

kouluttamista. 

 

Huom.: Elintarvikkeita ja ateriapalveluja koskevat uudet EU:n GPP-kriteerit on määrä 

julkaista vuonna 2016. 
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 Lähde: Euroopan komissio (2010), Preparatory Study on Food Waste Across the EU-27, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf  
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 Jotta elintarviketta voidaan markkinoida EU:ssa luonnonmukaisena, sen on täytettävä tietyt vaatimukset ja 

oltava hyväksytyn tarkastuselimen sertifioima. Näistä vaatimuksista säädetään neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä. 

Kestävää ruokaa Malmössä, Ruotsissa 
Malmön kaupungin tavoitteena on, että kaikki 

sen julkiset ateriapalvelut tarjoavat 

sataprosenttisesti luonnonmukaista ruokaa 

vuoteen 2020 mennessä. Djupadalin koulun 

pilottihankinnassa asetettiin useita tähän 

tähtääviä ehtoja, kuten että tuotevalikoimassa 

on oltava luomutuotteita, toimitukset on tehtävä 

kerran viikossa ja ajoneuvojen on täytettävä 

kaupungin kestäviä kuljetuksia koskevat 

kriteerit. Pilottihankkeen päättyessä 

97 prosenttia ruokalassa tarjottavasta ruoasta oli 

luonnonmukaista. Budjettivaikutukset 

minimoitiin siirtymällä käyttämään 

lihatuotteiden sijasta kauden vihanneksia. 

Luomuruokaa ranskalaisissa kouluissa  

Lensin kaupunki edellytti, että 20 prosenttia 

kouluihin toimitetuista elintarvikkeista on 

tuotettu luonnonmukaisesti. Elintarvikkeilla 

on oltava luomusertifikaatti. 

Palveluntarjoajien on varmistettava 

jäljitettävyys, ja sopimusehdoissa 

määrätään sakoista, jos toimijat eivät anna 

pyydettäessä tietoa tuotantomenetelmistä ja 

tuotteen jäljitettävyydestä. 

Tarjouskilpailulla edistettiin ihmisten ja 

ympäristön terveellisyyttä ja autettiin 

lisäämään luomuruoan kysyntää.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


7.3 Tieliikenteen moottoriajoneuvot 
Liikennealan osuus EU:n 

kasvihuonekaasupäästöistä on noin 

25 prosenttia, mistä valtaosa johtuu 

tieliikenteestä
112

. Ajoneuvojen polttoaineen 

kulutus ja ympäristöhaitat ovat vähentyneet, 

mutta liikenteen määrä on kasvanut edelleen ja 

ilmansaasteet ja muut vaikutukset aiheuttavat 

vakavia ongelmia eri puolilla Eurooppaa. 

Ajoneuvon omistamisen ja käytön 

ympäristövaikutusta voidaan vähentää monin 

tavoin, kuten käyttämällä sähköajoneuvoja tai 

vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä 

ajoneuvoja, suosimalla ajoneuvojen 

yhteiskäyttöä ja kannustamalla muihin 

liikennemuotoihin.  

 

Julkisella sektorilla voidaan säästää 

merkittävästi kustannuksia panostamalla 

polttoainetehokkuuteen ja verotukseen. 

Vaihtoehtoisilla menetelmillä voidaan saavuttaa 

jopa terveyshyötyjä. Autokantojen lisäksi 

julkinen sektori vastaa lukuisista linja-autoista, 

hätäajoneuvoista ja jätteenkeräysautoista, ja 

näitä ajoneuvoja varten on kehitetty erityisiä 

ympäristöä säästävien hankintojen 

toimintatapoja.  

 

7.3.1 Ympäristöä säästävien hankintojen 

toimintatapa  

 

 Tarkastellaan ajoneuvotarpeita sen 

kannalta, voidaanko ajoneuvojen määrää 

vähentää ja/tai kokoa pienentää, ja 

pyritään ensisijaisesti vaihtamaan 

vanhoja, paljon saastuttavia ajoneuvoja 

uusiin.  

 

 Määritetään ajoneuvot, joilla on kyseisen 

ajoneuvoluokan ja -koon
113

 pienimmät 

mahdolliset hiilidioksidipäästöt ja jotka 

täyttävät hiukkaspäästöjä ja typen 
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 Lähde: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
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 Markkinoilla olevien ajoneuvomallien hiilidioksidipäästöt voidaan tarkistaa Clean Vehicle -portaalissa 

(www.cleanvehicle.eu). 

Ympäristöystävälliset ajoneuvot Sloveniassa 
Slovenian julkisten hankintojen virasto järjesti 

tieliikenteen moottoriajoneuvoja koskevan 

tarjouskilpailun ja täsmensi, että kaikkien 

ajoneuvojen on täytettävä viimeisin Euro-

päästöstandardi tai vastaavat kriteerit eikä tiettyjä 

hiilidioksidipäästöjen enimmäistasoja saa ylittää. 

Sopimuksen tekoperusteissa painotettiin 

voimakkaasti toiminnallisia elinkaarikustannuksia. 

Elinkaariajattelun ja eritelmien ansiosta toimijat 

esittivät tarjouksia ajoneuvoista, joilla on tavallista 

pienemmät hiilidioksidipäästöt. Päästöjen määrä 

väheni 3–45 g/km ajoneuvoa kohden erästä 

riippuen.  

Ympäristöystävällinen linja-autopalvelu 

Readingissa  

Readingin kaupunginvaltuusto järjesti vuonna 2012 

tarjouskilpailun linja-autopalvelusopimuksesta. 

Tarjouskilpailukutsussa ilmoitettiin 

pisteytysperusteet, joilla kannustettiin innovatiivisiin 

vaihtoehtoihin, kuten tiukkoihin päästöohjelmiin. 

Sopimuksen tekoperusteissa painotettiin laatua 

75 prosenttia ja hintaa 25 prosenttia. Viimeisimmät 

Euro-päästöstandardit, ympäristönäkökohdat ja 

innovointi muodostivat 8,6 prosenttia kaikista 

annetuista laatupisteistä. Kilpailun voittanut tarjoaja 

harjoittaa niin kutsuttua greenway-palvelua, jossa 

käytetään paineistetulla maakaasulla kulkevia linja-

autoja ja käytettävä biometaani hankitaan 

maataloudesta. Biometaanibussien typen 

oksidipäästöt ovat 30–50 prosenttia alhaisemmat 

kuin vastaavilla Euro V -dieselbusseilla, minkä 

lisäksi ne aiheuttavat vähemmän melupäästöjä. 

”Sopimus tehtiin sellaisen yrityksen kanssa, joka 

tarjosi kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen. Tarjoukseen sisältyi liikennöinti 

paineistetulla maakaasulla kulkevilla linja-autoilla.” 

Stephen Wise, Readingin kaupunginvaltuusto 



oksidipäästöjä koskevat Euro-normit. 

 

 Kannustetaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen sekä sähkö- tai 

hybridiajoneuvojen käyttöön. 

 

 Vähennetään polttoaineen kulutusta taloudellisella ajotavalla, seuraamalla 

rengaspaineita ja käyttämällä vaihtamisopastimia, viskositeetiltaan matalia 

voiteluaineita sekä pienen vierintävastuksen renkaita.  
 

 Hankitaan ajoneuvoja, joiden 

ilmastointijärjestelmissä käytettävien 

jäähdytysnesteiden 

lämmitysvaikutuskerroin (GWP) on 

pieni.  
 

 Hankitaan ympäristöystävällisiä 

renkaita ja regeneroituja 

voiteluöljyjä ja varmistetaan 

käytettyjen voiteluöljyjen ja 

renkaiden asianmukainen keräys ja käsittely.  

 

 Verrataan eri ajoneuvojen todellisia kustannuksia laskemalla elinkaarikustannukset ja 

ulkoiset ympäristökustannukset
114

. 

 

7.4 Energiaa käyttävät tuotteet 
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 Puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä (2009/33/EY) esitetään ulkoisista ympäristövaikutuksista 

(päästöt) aiheutuvien kustannusten laskentamenetelmä, jota käytetään ajoneuvohankinnoissa. 

Hankintaviranomaiset voivat käyttää näitä kustannuksia tai tekijöitä enintään kaksinkertaisesti direktiivin 

liitteessä esitettyihin arvoihin nähden.  



Useimmat viranomaiset hankkivat 

tietokoneita, tulostimia, valaisimia ja muita 

energiaa käyttäviä tuotteita. Useat 

viranomaiset vastaavat myös erikoistuotteiden, 

kuten lääkinnällisten laitteiden, hankinnoista. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteilla on suuri 

ympäristöjalanjälki, mikä johtuu käytetyistä 

raaka-aineista, laitteiden energiankulutuksesta 

ja niiden hävittämisestä käyttöiän päättyessä. 

Käytettyjen laitteiden määrä ja 

monimuotoisuus on kasvanut, minkä vuoksi 

tuotteisiin liittyvien kustannusten ja 

ympäristövaikutusten hallinnasta on tullut 

ensiarvoisen tärkeää.  

 

Tällä alalla voidaan onneksi myös saavuttaa 

todellisia hyötyjä ympäristöä säästävillä 

hankinnoilla. Markkinoilla on laaja valikoima 

ympäristöä säästäviä tuotteita, kuten 

ultratehokkaita tietotekniikkalaitteita, ledejä ja 

muita energiatehokkaita valaistusratkaisuja. 

Valitsemalla näitä vaihtoehtoja ei enää tarvitse 

tinkiä käyttäjäkokemuksen laadusta, minkä lisäksi kustannuksia säästyy laitteiden koko 

elinkaaren ajan.  

 

Vuonna 2012 hyväksytyssä energiatehokkuusdirektiivissä asetetaan valtionhallinnolle useita 

pakollisia vaatimuksia, joita on noudatettava energiaa käyttävien tuotteiden hankinnassa
115. 

Nämä vaatimukset sisällytetään asianomaisia tuoteryhmiä koskeviin GPP-kriteereihin niiden 

päivityksen yhteydessä.  

 

7.4.1 Ympäristöä säästävien hankintojen toimintatapa 

 

Tietotekniset ja kuvantamislaitteet 

 Hankitaan laitteita, jotka kuuluvat kyseisen tuoteluokan korkeimpaan 

energialuokkaan
116

. 

 

 Hankitaan tuotteita, joiden suunnittelussa on otettu huomioon resurssitehokkuus sekä 

uudelleenkäyttö ja kierrätys (esimerkiksi purettavuus). 
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 Direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta. Direktiivin liitteessä III määritellään toimenpiteet, jotka 

keskushallinnon viranomaisten on toteutettava ja joita muut viranomaiset voivat halutessaan toteuttaa.  
116

 Keskushallinnon viranomaiset velvoitetaan energiatehokkuusdirektiivin nojalla hankkimaan tällaisia 

tuotteita, jos sopimusten arvo ylittää hankintadirektiivien soveltamiskynnyksen. Vaatimusta on noudatettava 

siinä määrin kuin se on johdonmukaista kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman 

kestävyyden, teknisen soveltuvuuden ja riittävän kilpailun kanssa. 

Energiatehokkaat sähkölaitteet Itävallassa 
Itävallan hankintavirasto (FPA) järjesti 

pienelektroniikan ja kodinkoneiden tarjontaa 

koskevan tarjouskilpailun. Kyseessä oli 

3,75 miljoonan euron arvoinen kaksivuotinen 

puitejärjestely, jonka kestoa voidaan pidentää 

vuodella. Tarjouskilpailun kriteerien pohjana 

käytettiin 

 EU:n ekologista suunnittelua ja 

energiamerkkejä koskevia säännöksiä 

 kestäviä julkisia hankintoja koskevan Itävallan 

toimintasuunnitelman kriteerejä ja 

ympäristömerkkien vaatimustasoa 

 tuotteiden markkinatutkimuksia. 

 

Aikaisempaan tarjouskilpailuun verrattuna 

hankinnalla vähennettiin 124 tonnia eli 

20 prosenttia hiilidioksidipäästöjä ja 20 prosenttia 

energiankulutusta.  
 
”Selvitimme kriteerien laadintavaiheessa 

soveltuvimmat normit ja onnistuimme siten 

vähentämään tuotteiden hiilidioksidipäästöjä 

aikaisempaan tarjouskilpailuun verrattuna.” 

Johannes Naimer, Itävallan hankintavirasto 



 Asetetaan vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat tuotteen käyttöikää, varaosia ja 

takuuta, ja/tai annetaan lisäpisteitä tuotteille, joilla on tavallista pidempi tai 

kattavampi takuu. 

 

 Rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 

 

 Edellytetään käyttöohjeita ja oletusasetuksia, joilla maksimoidaan hankitun laitteen 

energiatehokkuus. 

 

Valaistus 

 Varmistetaan suunnitteluvaiheessa, 

että uuden valaistusjärjestelmän 

tehotiheys on pieni mutta järjestelmä 

täyttää näkötehtävävaatimukset (eli 

valaistusvoimakkuus on riittävä 

alueella suoritettavien tehtävien 

hoitamiseksi). 

 

 Hankitaan erittäin valotehokkaita 

vaihtolamppuja. 

 

 Vähennetään energiankulutusta 

edelleen käyttämällä valaistuksen 

ohjausjärjestelmää ja kannustetaan 

himmennettävien virranrajoittimien käyttöä olosuhteiden mukaan. 

 

 Varmistetaan asennusvaiheessa, että järjestelmä toimii aiotun mukaisesti ja 

energiatehokkaasti. 

 

 Valitaan lamppuja, joissa on alhainen elohopeapitoisuus. 

 

 Käytetään asennusjäte uudelleen tai hyödynnetään se. 

  

Energiatehokas katuvalaistus 

Kroatiassa  
Zupa Dubrovackan kunta julkaisi uutta 

kiinteää katuvalaistusta koskevan 

avoimen tarjouskilpailun, jolla pyrittiin 

korvaamaan käytössä olevat tehottomat 

laitteet. Tarjouskilpailun teknisissä 

eritelmissä määrättiin ledeistä ja 

asetettiin kriteerejä ympäristö- ja 

teknisten vaatimusten täyttämiseksi. 

Hankinnan ansiosta vähennetään 

36 prosenttia hiilidioksidia vuodessa tai 

arviolta 900 tonnia tuotteen käyttöiän eli 

25 vuoden aikana. 



Liite – Asiaan liittyva  lainsa a da nto  ja 
politiikka 

EU:n direktiivit ja toimintalinjat 



  

Lainsäädäntö/toimintalinja Merkitys 

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus Tarjoaa pohjan EU:n hankintalainsäädännölle 

ja sisältää perusperiaatteet. 

Direktiivi 2014/24/EU julkisista hankinnoista 

ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta  

Julkisen sektorin hankintadirektiivi 

 

Direktiivi 2014/25/EU vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY 

kumoamisesta 

Erityisalojen hankintadirektiivi 

 

Direktiivi 2014/23/EU 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä 

Käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi 

(sovelletaan sekä julkiseen sektoriin että 

erityisaloihin) 

Eurooppa 2020 -strategia: Älykkään, 

kestävän ja osallistavan kasvun strategia, 

KOM(2010) 2020 

EU:n strategia, jossa asetetaan vuoteen 2020 

mennessä saavutettavat tavoitteet. 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 

mainitaan yhtenä toimenpiteenä, jolla 

luodaan kestävää kasvua ja toteutetaan 

innovaatiounionia, resurssitehokasta 

Eurooppaa ja Energia 2020 -strategiaa 

koskevat aloitteet. 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, 

KOM(2008) 400 

 

 

Antaa ohjeita siitä, miten vähennetään 

julkisen sektorin kulutuksen 

ympäristövaikutuksia ja käytetään 

ympäristöä säästäviä hankintoja edistämään 

innovaatioita 

ympäristötekniikassa, -tuotteissa 

ja -palveluissa. 

Asiakirjaan KOM(2008) 400 liittyvä 

komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 

SEC(2008) 2126 

 

Tarjoaa viranomaisille hyödyllisiä 

suuntaviivoja ympäristövaatimusten 

määrittelystä ja todentamisesta, välineitä 

edistää ympäristöä säästäviä hankintoja ja 

esimerkkejä monista tuoteryhmistä. Sisältää 

myös oikeudellisia ja toiminnallisia ohjeita. 

Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva 

EU:n toimintasuunnitelma, 

COM(2015) 614 final 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 

määritetään keskeiseksi osaksi kiertotaloutta 

ja todetaan tarve käsitellä esimerkiksi 

kestävyyttä ja korjattavuutta GPP-

kriteereissä. Komissio sitoutuu tukemaan 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 

toteutusta. 

Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin 

edistäminen kestävien ja korkealaatuisten 

julkisten palvelujen varmistamiseksi 

Euroopassa, COM(2007) 799 

Vahvistetaan menetelmä sellaisten tutkimus- 

ja kehittämispalvelujen hankintoja varten, 

joihin ei sovelleta hankintadirektiivejä. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639


Alakohtaiset vaatimukset ja muut merkitykselliset säädökset 

Lainsäädäntö/toimintalinja Merkitys 

Direktiivi 2012/27/EU 

energiatehokkuudesta  

Energiatehokkuusdirektiivissä vaaditaan 

keskushallinnon viranomaisia hankkimaan 

ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja 

ja rakennuksia. Direktiivin liitteessä III esitetään 

lähestymistapa, jota sovelletaan kuhunkin tuote-

/palvelualaan. 

Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden ja 

energiatehokkaiden tieliikenteen 

moottoriajoneuvojen edistämisestä 

Puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 

asetetaan tieliikenteen moottoriajoneuvoja 

koskevat pakolliset GPP-vaatimukset, jotka 

liittyvät päästöihin ja energiankulutukseen.  

Asetus (EY) N:o 106/2008 

toimistolaitteiden energiatehokkuutta 

osoittavia merkintöjä koskevasta 

yhteisön ohjelmasta 

Energy Star -asetuksessa asetetaan 

toimistolaitteiden hankintoja koskevat pakolliset 

GPP-vaatimukset. 

Direktiivi 2010/31/EU rakennusten 

energiatehokkuudesta 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi sisältää 

energiatehokasta rakentamista koskevia 

tunnuslukuja ja kynnysarvoja, muun muassa 

lähes nollaenergiarakennuksia koskevat tulevat 

pakolliset vaatimukset. 

Direktiivi 2010/30/EU energiaan 

liittyvien tuotteiden energian ja muiden 

voimavarojen kulutuksen osoittamisesta 

merkinnöin ja yhdenmukaisin 

tuotetiedoin 

Energiamerkintädirektiivissä vaaditaan 

merkitsemään tiettyihin tuotteisiin (esim. 

ilmastointilaitteet, astianpesukoneet, lamput) 

yhdenmukainen energialuokka. Näitä luokkia 

tarkistetaan parhaillaan komission ehdotuksessa.  

Asetus (EY) N:o 66/2010 EU-

ympäristömerkistä 

EU-ympäristömerkki ja EU:n GPP-kriteerit 

yhdenmukaistetaan mahdollisimman pitkälle. 

Direktiivi 2009/125/EY energiaan 

liittyvien tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle asetettavien vaatimusten 

puitteista (uudelleenlaadittu) 

Ekosuunnitteludirektiivi sisältää energiaan 

liittyvien tuotteiden ympäristövaatimusten 

kehittämistä koskevan keskeisen EU:n kehyksen. 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

organisaatioiden vapaaehtoisesta 

osallistumisesta yhteisön 

ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmään (EMAS-

järjestelmä) 

EMAS-asetus sisältää ohjeita siitä, miten EMAS-

järjestelmä voidaan ottaa huomioon julkisissa 

hankinnoissa. 

Asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja 

puutuotteita markkinoille saattavien 

toimijoiden velvollisuuksien 

vahvistamisesta 

Puutavara-asetus sisältää kehyksen EU:n 

markkinoilla saatavilla olevan puutavaran 

laillisuuden varmistamiseksi.  

Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta  

Direktiivissä säädetään sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun erillisestä keräämisestä, 

käsittelystä ja hyödyntämisestä ja asetetaan 

asiaan kuuluvia suunnitteluvaatimuksia. 

Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen 

vaarallisten aineiden käytön 

rajoittamisesta sähkö- ja 

RoHS-direktiivissä asetetaan sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden valmistajia, maahantuojia 

ja jakelijoita koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät 



 

 

EU-JULKAISUJEN HANKKIMINEN  
Maksuttomat julkaisut:  

yksi kappale: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)  

useampi kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustoista 

(http://ec.europa.eu/represent_en.htm), edustustoista EU:n ulkopuolisissa maissa 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm), ottamalla yhteyden Europe 

Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) tai soittamalla numeroon 00 

800 6 7 8 9 10 11 (maksuton kaikkialta EU:sta) (*).  

 
(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, 

puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun.  

Maksulliset julkaisut:  

EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu).  

 

Maksulliset tilaukset:  

Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

 

elektroniikkalaitteissa  direktiivissä määritettyihin vaarallisiin aineisiin, 

ja CE-merkintää koskevia sääntöjä.   

Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista 

(REACH) 

Valmistajat velvoitetaan rekisteröimään tarkat 

tiedot kemikaaliensa ominaisuuksista sekä niitä 

koskevat turvallisuustiedot keskitettyyn 

tietokantaan. 

Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön 

edistämisestä 

Direktiivissä asetetaan uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön osuutta koskevia 

pakollisia kansallisia tavoitteita, alkuperätakuita 

koskevia sääntöjä ja biopolttoaineita ja 

bionesteitä koskevia kestävyyskriteerejä. 

Direktiivi 2008/98/EY jätteistä Jätepuitedirektiivissä annetaan jätehuoltoa 

koskevat peruskäsitteet ja määritelmät ja 

säädetään aiheuttamisperiaatteen ja jätehierarkian 

kaltaisista jätehuoltoa koskevista periaatteista. 


