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Hankinnan kohde 

Esimerkkejä sisäleikkivälineistä, joissa voi olla haitallisia aineita: 

• Liimat, muovailuvahat ja sormivärit  
• Pehmolelut, pehmeät nuket ja muovihahmot 
• Tahmeilta ja tarttuvilta tuntuvat muovilelut 
• Metallituotteet, jotka värjäävät sormia tai joista tarttuu sormiin hajua, esimerkiksi jotkin metalliset 

pikkuautot 
• Leikkimatot 
• Rooliasut, käsinuket ja muut puettavat lelut 
• Lelut, jotka ovat nieltävissä (nesteet, puolikiinteät) tai ovat muodoltaan sellaisia, että ovat laitettavissa 

suuhun (esim. imeskely), esim. liidut, kynät, vesivärit, liimat, limat, muovailuvahat ja muovailumassa 
• Tarkoituksellisesti iholle laitettavat tuotteet esim. meikit, kasvomaalit ja tatuoinnit 
• Suihkemuotoisten lelujen haitallisille kemikaaleille voi altistua myös hengitysteitse 

 

Valintaperusteet hankintakriteereille: 

• Green deal-sopimuksen tavoitteet: https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/ 
• Haitallisten aineiden kielteiset vaikutukset terveydelle 
• Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) 

• CMR-aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia (C), perimää vaurioittavia (M) tai lisääntymismyrkyllisiä (R).  
• Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet), tai erittäin hitaasti hajoavia 

ja erittäin biokertyviä (vPvB-aineet). 
• Tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin CMR- tai PBT/vPvB-

aineet, esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja hengitystieherkistäjät. 
 
Vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 
 
Toimittajan on pyydettäessä todennettava tuotteiden vaatimusten mukaisuus. Todentaminen voidaan tehdä 
tarjouspyyntövaiheessa tai sopimuskauden aikana. Katso todentamiseen liittyvät ohjeet hankintayksiköille ja 
yrityksille erillisestä ohjeistuksesta. 

 



 
 

   
 

Vaatimukset koskevat alle 14-vuotiaille suunnattuja, osittain tai 
täysin leikkikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. 
 

Vaatimus 

Antimikrobiset aineet   

Antimikrobisia aineita ei saa lisätä tarjottuihin tuotteisiin. 

Poikkeus: Vesipohjaisiin askartelumateriaaleihin saa lisätä säilöntäaineita, joita ei ole luokiteltu herkistäviksi 
(eli joista edellytetään seuraavaa merkintää: ”Sisältää [herkistävän aineen nimi]. Saattaa aiheuttaa 
allergisen reaktion” (EUH208)). 

Hajusteet 

Hajusteita ei saa lisätä tarjottuihin tuotteisiin. 

 
Vaatimus ei koske erityisesti hajuihin ja makuihin perustuvia pelejä tai materiaaleja mukaan lukien taikinat.  

Näiden tuotteiden tulee noudattaa standardia EN 71-13:2021- 

 

Nitrosamiinit ja nitrosoituvat aineet 

Tarjotuista tuotteista ei saa irrota nitrosamiineja yli 0,05 mg/kg eikä nitrosoituvia aineita yli 1 mg/kg.  

Formaldehydipitoisuus 

Tarjotuissa tuotteissa formaldehydi (CAS: 50-00-0) pitoisuus ei saa ylittää raja-arvoa 30 mg/kg. 

Raja-arvo koskee tuotteen yksittäisiä osia, ei tuotteen kokonaispitoisuutta.  

Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)  

Tarjottu tuote ei saa sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita, eli SVHC-aineita yli 0,1 painoprosenttia. 
SVHC-aineiksi tunnistetut aineet löytyvät EU:n kandidaattilistalta.  

Jos uusia aineita lisätään kandidaattilistalle sopimuskauden aikana, toimitettavat uudet tuotteet eivät saa 
sisältää näitä aineita. Tämä ei koske jo hankittuja tuotteita, vaan niitä voidaan käyttää edelleen samaan 
tarkoitukseen. 

SVHC-aineeksi luokiteltua kemikaalia bisfenoli A, CAS: 80-05-7, ei saa irrota/kulkeutua/liueta simuloituun 
sylkeen yli 0,04mg/l. 

Väriaineet 
 
Tuotteet, joiden on tarkoitus jättää väriä (esim. kasvomaalit), käsiteltävät nesteet (esim. limat), 
muovailuvahat ja muut vastaavat tuotteet eivät saa sisältää taulukon 1 väriaineita enempää kuin 10 mg/kg. 

 



 
 

   
 

Taulukko 1: Listaus väriaineista  

Väriaine CAS-numero (Chemical Abstract Service Number) 
Disperse Blue 1 2475-45-8 
Disperse Blue 3 2475-46-9 
Disperse Blue 106 12223-01-7 
Disperse Blue 
124           

61951-51-7 

Disperse Red 1 2872-52-8 
Disperse Yellow 3 2832-40-8 
Disperse Orange 3 730-40-5 
Disperse Orange 
37/76 

13301-61-6 

Basic Red 9 569-61-9 
Solvent Yellow 1 60-09-3 
Solvent Yellow 2 60-11-7 
Solvent Yellow 3 97-56-3 
Basic Violet 1 8004-87-3 
Basic Violet 3 548-62-9 
Acid Red 26 3761-53-3 
Acid Violet 49 1694-09-3 

 


