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Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti 7.12.2018, ettei sillä ole lausuttavaa kertomusluonnoksista.
Valtiovarainministeriö ilmoitti 13.12.2018, ettei sillä ole lausuttavaa kertomusluonnoksista.
Ympäristöministeriö, 13.12.2018.
Työ- ja elinkeinoministeriö, 20.12.2018.
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Valtiontaloudentarkastusvirastopyytäälausuntoatarkastuskertomusluonnoksesta
Cleantech-hankintojenkehittämisestäjulkishallinnossa.
Tarkastusvirasto
n analyysijulkistenhankintojentilanteestaon oikea.VTVtoteaa
tarkastuskertomusluonnoksessa
, että vuonna2013annettuaperiaatepäätöstäon toteutettu
valtionhallinnossavaihtelevasti,eikäsentoteuttamistaole seurattuja kunnissacleantechperiaatepäätöksenohjaavavaikutuson ollut verrattainvähäinen.
Tarkastuskertomuksessa
todetaan,että joissakinministeriöissä,esimerkiksi
ympäristöministeriössä
ja sisäministeriössä,
periaatepäätöksen
tavoitteidentoteuttamiseksi
ei ole tehty toimenpiteitä.Ympäristöministeriön
hankinnoistavaltaosaon kuitenkin
tutk imus-, arviointi- ja asiantuntijapalveluhankintoja,
joihin cleantech-periaatepäätöksen
tavoitteita on vaikeasoveltaa.
Tarkastuskertomuksessa
todetaan,että cleantech-hankintojenedistämiseksi
on tehty monia
erilaisiapoikkihallinnollisiahankkeita.Tässä yhteydessäolisi myössyytämainitaMotiva Oy:n
koordinoimaKestävienhankintojenneuvontapalvelu,jota ympäristöministeriöon
rahoittanut vuodesta2012saakka.Sentoiminta on keskittynythankintojenjohtamisenja
osaamisenparantamiseenkuntasektorilla. Tarkastuskertomuksessa
todetaan, että
ympäristönäkökohtienmerkityson kasvanutkuntasektorinhankinnoissa,
ja osaltaantähän
on varmaanmyösvaikuttanut osittainKestävienhankintojenneuvontapalveluntyö. Lisäksi
Tekesja ministeriöt ovatrahoittaneetinternetissätoimivaaHankintamappi-portaalia, joka
on koonnutyhteenhankintojentilaajatja palveluitatuottavat yritykset. Seon myös
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tarjonnut myös tietoa ja kokemuksia cleantech-hankinnoista vastaaville erityisesti
suunnittelu- ja valmisteluvaiheen tueksi.
Ympäristöministeriö pitää Valtiontalouden tarkastusviraston suosituksia kannatettavina.
Ruotsin mallin mukainen kansallinen hankintastrategia ja yhteinen
ympäristötavoitejärjestelmä seurantajärjestelmineen saattaisivat olla toimiva keino edistää
ympäristötavoitteiden saavuttamista myös meillä. Suomessa hankintoja koskevilla
periaatepäätöksillä (VNP Kestävien hankintojen julkisten edistämiseksi 2009 sekä VNP
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseksi 2013) on pyritty luomaan
yhteistä linjaa hankinnoissa ja eräänlaista kansallista hankintastrategiaa. Hankintastrategian
tai ympäristötavoitejärjestelmän käytäntöön vieminen edellyttävät kuitenkin, kuten
tarkastuskertomuksessa todetaan, resursseja sekä hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä
kuntien ja ministeriöiden välillä. Lisäksi strategiatasolta on päästävä eteenpäin ja kehitettävä
systemaattisesti hankintojen johtamista ja osaamista sekä uudenlaisia toimintamalleja ja
kannusteita, jotka edistävät hankintojen vaikuttavuutta.
Valtiontalouden tarkastusviraston suositus kehittää hankintojen mitattavuutta ja seurantaa
on hyvä, ja tähän pyritään myös Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksen
työssä.
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CLEANTECH-HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA CLEANTECH-HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN JULKISHALLINNOSSA – LAUSUNTOPYYNTÖ TARKASTUSKERTOMUKSISTA
Arvoisa Vastaanottaja,
kiitos mahdollisuudesta lausua näkemys tarkastuskertomuksesta.
Tarkastuksen ensimmäisen osion tavoitteena oli selvittää, millaisia käytännön ongelmia cleantechhankinnoilla ratkaistaan ja millaisia toimintatapoja cleantech-hankintoja toteuttaessa voidaan hyödyntää.
Tarkastusviraston kannanotossa todetaan, että hankintojen toteuttamiselle ongelmia voivat tuoda
valitukset ja lupakäsittelyt. Näitä ei voida nähdä ongelmina vain innovatiivisille hankinnoille, eikä
niitä voida pitää vain ongelmina, vaikkakin ne ovat merkittävä riskitekijä aikataulujen mahdollisuuksille.
Tarkastusvirasto antaa kaksi suositusta, joista ensimmäinen koskee hankintayksikköjen ohjaamista.
Kasvusopimukset eivät ole varsinainen ohjauskeino vaan kannustin kestävien innovatiivisten hankintojen edistämiseksi eräissä suurissa kaupungeissa. Nykyiset kasvusopimukset päättyvät 2018,
eikä uusia sopimuksia enää tällä hallituskaudella valmistella.
Tarkastuskertomuksen ensimmäisessä luvussa kerrotaan, mitä VTV tarkasti tässä yhteydessä.
Viiden prosentin innovatiivisten hankintojen tavoite poistui hallitusohjelmasta käytännön syistä,
koska siihen ei ole käytettävissä todennettavaa mittaristoa.
Tarkastukseen liittyvissä keskusteluissa on myös tuotu esille, että cleantech-hankintoja tukeva laajempi periaatepäätös kumottiin 12/2016. Tavoitteeksi on laaja-alaisesti otettu laajemmin kestävää
kehitystä tukeva ajattelu, ei vain cleantech-asiat.
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että valtaosan cleantech-hankinnoista toteuttavat kunnat ja
kuntakonsernit. Tässä yhteydessä syntyy epäselvyys, mihin verrattuna tämä osuus on. Valtaosa
cleantech-hankinnoista on vientituotteita tai alihankintaa suuryrityksille. Julkista sektoria on toivottu ensimmäiseksi asiakkaaksi markkinareferenssin toteuttamiseksi.
Tarkastuksen toisen osion tavoitteena on arvioida, onko cleantech-hankinnoilla onnistuttu edistämään näille hankinnoille ja cleantechille asetettuja politiikkatavoitteita ja miten cleantech-hankintatoimintaa voidaan kehittää.
Tarkastuksessa viitataan voimakkaasti cleantechin periaatepäätökseen. Tarkastuksessa olisi tullut
huomioida periaatepäätöksen nykyinen konteksti ja valtioneuvoston kestävän kehityksen tavoitteisto paremmin kokonaiskuvassa. Tässä viitattu ministeriryhmä oli edellisen hallituksen ryhmä.
Sivulla 15 viitatut referenssit strategia-arviointi ja ilmastopaneelin raportti ovat lähtötiedoiltaan
epärelevantteja, koska niissä on ollut käytössä vain dataa ajalta ennen strategian ja strategisten ohjelmien käynnistymistä. Tästä on keskusteltu jo aikaisemmin cleantech-strategian tarkastuksen yhteydessä.
Nykyisen hallitusohjelman tulokset eivät ole nopeasti tuloksia tuottavia, vaan vaikuttavuus voidaan
biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen osalta todeta vasta myöhemmin. Jo nyt on esillä merkittäviä
vientiavauksia, kuten CleanSoil-ohjelmasta saatu referenssi pilaantuneiden maiden puhdistukseen,
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joka on avannut merkittävää vientiä Kiinaan. Myös Mikkelin EkoSairila-kokonaisuus on ravinnekierron kokonaishankkeena nyt menossa eteenpäin jätevedenpuhdistuksesta kiertotaloushankkeeksi
Horisontti 2020-rahoituksella. Myös monia muita merkittäviä avauksia on saatu aikaan, yhdessä ja
ilman julkisia hankintoja.
Tarkastuskertomuksessa olisi syytä tunnistaa, mitkä ovat valtionhallinnon yleisiä instrumentteja ja
mitkä ovat hallituksen kärkihankkeita. Esimerkiksi mainitut kasvusopimukset ovat päättymässä juuri
hanke-tyyppisinä. Myös Smart&Clean säätiön toimintaperiaatteessa on asiavirheitä, TEM ei osallistu
suoraan toimintaan taloudellisesti, vaan Uudenmaanliiton kautta tukee hankkeita, ei säätiötä. Tämä
on myös kärkihankkeellinen kokeilu.
Yhdymme näkemykseen käsitteiden haasteellisuuteen. Siksi olisikin aiheellista tunnistaa, mikä on
tavoitteellinen visio, ja mikä hankkeen toteutuksellinen tavoite. Myös strategioiden ja hallitusohjelmien eroavaisuudet tulisi huomioida selkeämmin.
Hallitusohjelman puolivälitarkastuksessa todettiin, että valitut keinot eivät ole olleet täysin riittäviä.
Valitut lisätoimet vievät jälleen aikaa tuottaakseen lisätuloksia. Julkisten hankintojen osalta voidaan
todeta, että käynnissä oleva maakunta- SOTE-uudistusprosessi vaikeuttavat tulevaisuuskuvan hahmottamista. Edellä todettu KEINO on merkittävä panostus julkisten hankintojen roolin parannukselle. Toiminta on käynnistymässä, joten sen vaikuttavuutta ei ole vielä aiheellista analysoida.
Ilmastokysymykset ovat herätelleet kuntasektoria, ja lukuisat vapaa-ehtoiset yhteistoimintaverkostot ovat toiminnassa ja tuottavat mielenkiintoisia tuloksia.
TEM katsoo, että tämä tarkastuskertomus ei kaikilta osin vastaa käsitystä tämänhetkisestä tilanteesta. Toivomme käsitteiden ja toimintojen tarkastelua edellä esitettyjen tarkennusten valossa.
Yhteistyöterveisin,

Sari Tasa
Hankepäällikkö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Innovaatiot ja yritysrahoistus-osasto
sari.tasa@tem.fi, puh 029 504 8242

