
TIIVISTELMÄ

Oppiaine Ltt, Logistiikka Päivämäärä 15.10.2010

Matrikkelinumero
Tekijä(t) Matikainen Johanna Helena

Sivumäärä 64

Otsikko Ympäristönäkökulma julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä

Ohjaaja(t)
TkT, KTT Töyli Juuso

KTM Hälinen Hanne-Mari

Tiivistelmä

Tutkimuksessa julkiset hankinnat nähdään säänneltynä prosessina, jonka tarkoituksena on toteuttaa
hankinnat mahdollisimman t aloudellisesti vaaditut laatuvaatimukset t äyttäen. Tut kielmassa
keskitytään julkisen ha nkintaprosessin t ärkeimpään as iakirjaan, tarjouspyyntöön, jota lä hestytään
ympäristönäkökulmasta. Tarjouspyynnöissä o n useassa kohdassa mahdollisuus esittää vaatimuksia
ympäristönäkökulma huomi oiden, niin h ankittavan kohteen kuin toimittajankin osa lta.
Tarjouspyynnöissä, joissa ympäristö näkökulma on otettu h uomioon j a han kintaa v oidaan kutsua
niin sa notusti vihreäksi hankinnaksi, vaaditaan hankinnan kohteelta sellaisia ympäristöä koskevia
laatuvaatimuksia, jotka ylittävät lain vaatimukset ympäristönsuojelusta. Jotta avo imen
hankintamenettelyn mukaisissa hankinn oissa voidaan h uomioida ym päristönäkökulma, tu lee s en
olla tarjouspyynnöissä niin selkeästi, että sen perusteella saadaan vertailukelpoisia tarjouksia.
Käsillä o levassa t utkimuksessa t arkoituksena o n vastata sii hen, miten ympäristönäkökulma
huomioidaan julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä, minkälaisia ympäristönäkökulman
huomioivia hankintakriteereitä julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä on ja kuinka monessa
tarjouspyynnössä ympäristönäkökulma on huomioitu. Tutkimuksesta t ekee a jankohtaisen vu onna
2007 v oimaan tullut uusi hankintalaki sekä v uonna 2009 v altioneuvoston antama per iaatepäätös
huomioida ympä ristönäkökulma y hä useammassa hankinna ssa. Lisäksi li sääntynyt t ietoisuus
kulutuksen ympäristövaikutuksista kasvattaa kiinnostusta myös julkisen sektorin hankintapäätösten
ympäristövaikutuksiin.
Teoreettinen vii tekehys t utkimukselle koostuu j ulkisten hankintojen sääntelystä., prosessin
erityispiirteiden ja tar jouspyynnön rakenteen selvittämisestä. Tämän lisäksi teoreettinen viitekehys
selvittää ympäristönäkökulman tärkeyttä ja sen esittämisen haasteita tarjouspyynnöissä. Empiirinen
tutkimus s uoritettiin dokumenttianalyysin avulla ja k ohteeksi va littiin t eoreettisen v iitekehyksen
keskiössä o levat tarjouspyynnöt. Dokum enttianalyysin tu loksena voidaan to deta, e ttä
ympäristönäkökulma oli huomioitu ainoastaan harvassa tarjouspyynnössä. Toiseksi analyysi osoitti,
että ni issä t arjouspyynnöissä, joissa ympär istönäkökulma o li tuotu esi lle, se oli tehty epäselvästi.
Johtopäätöksinä vo idaan sanoa, että y mpäristönäkökulma t ulisi ottaa h uomioon useammin sekä
ilmaista ympäristövaikutuksiin l iittyvät vaatimukset selkeämmin ja yksiselitteisemmin. Koska
ympäristönäkökulman hu omioiminen t arjouspyynnöissä on a inoa t apa avoimessa menettelytavassa
vaatia t odella vihreitä hankintoja, tulisi ha nkintaprosessin a lkuvaiheeseen k iinnittää enemmän
huomiota.
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