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Vastuullisuusnäkökohtien sisällyttäminen hankintaan 
Ohjaavista dokumenteista on poimittu tähän hyviä esimerkkejä. Vastuullisuusnäkökohdat voi siis sisällyttää 
hankintaan valitsemalla alla esitetyistä vaihtoehdoista. On hyvä huomioida, että markkinatilanteet, hankinnan 
kohteet ja olosuhteet vaihtelevat alueittain. Hankintayksikön tulee tarkistaa kriteerit ja asettaa aina itse niiden 
taso omien tavoitteiden ja markkinakartoituksen perusteella. Hankinnalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi voi määritellä muitakin vaatimuksia, vertailuperusteita tai sopimusehtoja. 

Turvallisuus 

Vaatimus Todentaminen 

Perustaso 

Jäljitettävyys: Tuote on jälijtettävissä. Selvitys, josta käy ilmi tuotteen valmistusmaa. 

Jäljitettävyys: Tuotteen koko toimitusketju on kuvattu 
raaka-ainetasolle asti. 

Tarjoajan vakuutus vaatimuksen täyttymisestä 
(kyllä/ei) 

Hankinnan kohde 

Kertakäyttöiset astiat sekä taloustarvikkeet. 

Keskeiset vaikutukset 

• Kestävän kehityksen periaatteiden vastaisen metsänhoidon ja laittomien hakkuiden aiheuttama biologisen 
monimuotoisuuden katoaminen sekä maaperän eroosio ja pilaantuminen 

• Raaka-aineiden tuotannon ja tuotteiden valmistusprosessien energiankulutus ja päästöt sekä 
luonnonvarojen väheneminen  

• Veden ja kemikaalien kulutus tuotannossa 
• Tuotanto- ja pakkausjätteen muodostuminen 

Tavoitteet Ohjaavat dokumentit 

• Jätteiden vähentäminen ja 
kierrätys 

• Muiden 
ympäristövaikutusten 
vähentäminen 

Alla esitetyt ehdotukset hankinnan vaatimuksiksi ja vertailuperusteiksi 
perustuvat näihin dokumentteihin. 

• EU 2016: Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 

• Joutsenmerkki 2017: Opas ympäristömerkkien käyttämiseen julkisissa 
hankinnoissa 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/


 

Vaatimus Todentaminen 

Pyydettäessä toimittaja toimittaa kuvauksen tuotteen 
koko tuotantoketjusta, joka pitää sisällään tiedot 
kaikista tuotantoon osallistuneista tuotantolaitoksista. 

 
Ympäristövastuu 

Vaatimus Todentaminen 

Perustaso 

Tyypin 1 ympäristömerkityt tuotteet: 
[Valittu tuote/Valitut tuotteet] on oltava Joutsenmerkin 
[kriteeridokumentti nro] arviointiperusteet täyttäviä.  
 

Huom: Ympäristömerkittyjä elintarvikekäyttöön 
soveltuvia kertakäyttötuotteita löytyy tietyistä 
tuoteryhmistä esimerkiksi Joutsenmerkiltä. 
Kriteeridokumentit ja lisätiedot saatavilla olevista 
tuotteista löytyy Joutsenmerkin internetsivuilta: 
Joutsenmerkki - Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille. 

Tarkemmat ohjeet tyypin 1 ympäristömerkkien 
hyödyntämiseen hankinnoissa: Joutsenmerkki 2017: 
Opas ympäristömerkkien käyttämiseen julkisissa 
hankinnoissa 

Tarjoajan vakuutus vaatimuksen täyttymisestä 
(kyllä/ei). 

Tuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille 
on myönnetty Joutsenmerkki tai muu vastaava tyypin I 
ympäristömerkintä (ISO 14024), joka suoraan täyttää 
vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi 
käytetään samankaltaisia menetelmiä. Muu selvitys, 
joka osoittaa vaatimusten täyttymisen, hyväksytään 
myös. 

Pyydettäessä toimittajan tulee toimittaa selvitys, josta 
käy ilmi, että vaatimus täyttyy. 

 

Pakkaukset: Tuotteen kuljetuspakkaukset tulee olla 
valmistettu kierrätys ja/tai uusiutuvista materiaaleista 
tai ne ovat useaan kertaan käytettäviä tai 
kierrätettäviä. 

Tarjoajan vakuutus vaatimuksen täyttymisestä 
(kyllä/ei). 

Pyydettäessä toimittajan tulee toimittaa asiakirja, josta 
käy ilmi, että vaatimus täyttyy. 

 

Muovien pakkausmerkinnät: Tuotteen 
muovipakkauksissa tulee olla muovinkierrätysmerkintä 
(01–07). Kierrätysmerkin 07 (muut muovit ja 
muoviyhdistelmät) yhteydessä tulee olla lisäksi 
mainittu, sisältääkö pakkaus PVC-muovia tai muita 
halogenoituja muoveja. 

Huom: Vaatimus tulee tarkastaa 
tuoteryhmäkohtaisesti oikealle tasolle mahdollisten 
poikkeusten määrittelemiseksi.    

Tarjoajan vakuutus vaatimuksen täyttymisestä 
(kyllä/ei). 

Pyydettäessä toimittajan tulee toimittaa asiakirja, josta 
käy ilmi, että vaatimus täyttyy. 

https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/kertakayttotuotteet-elintarvikkeille-4/
https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/kertakayttotuotteet-elintarvikkeille-4/
https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/kertakayttotuotteet-elintarvikkeille-4/
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/


 

Vaatimus Todentaminen 

PVC-muovit ja ftalaatit: Tuotteen muovipakkauksissa ja 
etiketeissä ei ole käytetty PVC-muoveja tai muita 
halogenoituja muoveja eikä PVC:n pehmittimiä 
(ftalaatit). 

Tarjoajan vakuutus vaatimuksen täyttymisestä 
(kyllä/ei). 

Pyydettäessä toimittajan tulee toimittaa asiakirja, josta 
käy ilmi, että vaatimus täyttyy. 

 

 

Edelläkävijätaso 

Kertakäyttötuotteet: [Valitun tuotteen/Valittujen 
tuotteiden] pääraaka-aine on valmistettu uusiutuvista 
materiaaleista (esim. paperi, kartonki tai puu) ja tuote 
on biohajoava, kompostoituva tai kierrätettävissä. 

Tarjoajan toimittama selvitys tuotteen 
valmistusmateriaaleista ja lajittelusta. 
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