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Ohjelma
9:00 Tervetuloa, Jenni Rovio, KEINO
• Sosiaallinen vastuu ja tekstiilit, Sonja Finér, Finnwatch
• Tekstiilit ja ympäristövastuullisuus, Niina Tanskanen, Ympäristömerkintä Suomi
• Hankintayksiköiden tavoitteet vastuullisuudelle, Satu Turula, Helsingin kaupunki 
• Kysymyksiä ja keskustelua
• Yritykset kertovat vastuullisuudestaan ja ratkaisuistaan:

- Univisio Oy, Tarja Huhtaniemi
- Patternsfrom Agency Oy, Jenni Moberg
- Touchpoint Oy, Joni Mäenpää
- Lindström Oy, Jani Poussu
- Image Wear Oy, Kati Tukiainen
- Reilu Kauppa, Juha Tanskanen

• Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa green deal –sopimus, 
Janne Keränen, KEINO 

11:00 Tilaisuus päättyy
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Tekstiilien vastuullisuus julkisissa
hankinnoissa

• Julkiset hankkijat tulevat huomioimaan
vastuullisuuden ja kiertotalouden
tekstiilihankinnoissaan yhtenä laatutekijänä.

• Markkinavuoropuhelu pohjustaa Helsingin 
kaupungin työvaatekilpailutuksia 2023 - 2025.

• Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotien
hankinnoissa green dealin tavoitteena on lisätä
tyypin 1 ympäristömerkkien käyttöä sekä
minimoida kemikaaleihin liittyviä riskejä. Taustalla
mm. kiertotalouden tavoittelu ja ympäristömme
kemikalisoituminen.
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Markkinavuoropuhelun järjestävät
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Kuinka vastuullisuusprosessia 
tulisi jatkaa? 

Vastaathan kyselyymme:
Ennakoiva markkinavuoropuhelu: Vastuulliset 
työvaatteet ja varhaiskasvatuksen tekstiilit: 
Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

KIITOS!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6dc9f933-4323-4fa4-8ccd-93c6385d56a7?displayId=Fin2612804
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Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa –

kestävien hankintojen green deal -sopimus, 
KEINO
Janne Keränen

6.9.2022
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Hankintojen green deal – Vapaaehtoiset sopimukset 
valtion ja hankintayksikön välillä 

• Green dealit ovat vapaaehtoisia sopimuksia, jotka solmitaan 
valtion ja hankintayksikön välillä. 

• Green deal -sopimus koskee tyypillisesti yhtä tai useampaa 
teemaa tai hankintakohdetta, joiden kestävyyden 
parantamiseen sitoudutaan hankinnoissa. Samalla green
deal -toiminnalla luodaan uudenlainen hankintojen 
yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa voidaan seurata 
hankintaprosessia ja arvioida vaikutuksia. 

• KEINO-osaamiskeskuksessa koordinoidaan tällä hetkellä 
kahta green dealiä.
• Kestävien hankintojen green deal–sopimus 

tavoitteena on vähentää haitallisia aineita 
päiväkotiympäristön hankinnoissa ja toisella green
dealilla tavoitellaan fossiilittomia työmaita.

Ottamalla osaa green
deal -sopimukseen 

hankintayksikkö 
edistää omia energia-, 

ilmasto- sekä bio- ja 
kiertotalouden 

tavoitteitaan ja saa 
tukea aihealueen 

kehitystyöhön.
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Green deal: 
Haitallisten aineiden vähentäminen 
päiväkotiympäristön hankinnoissa 1/2

TAVOITE: Haitattomien kiertojen green dealilla pyritään 
minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan 
kautta ja siten vähentämään lasten 
kokonaiskemikaalialtistumista.
YK:n kansainvälisessä kemikaalien hallinnan strategiassa on 
vuonna 2006 asetettu tavoitteeksi, että kemikaalit eivät 
vuonna 2020 aiheuttaisi merkittävää haittaa ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle.

KEINOT: Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, 
Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä 
hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu 
Oy allekirjoittivat lokakuussa 2020 vapaaehtoisen green
deal -sopimuksen. Neuvoteltu green deal on voimassa 
vuoteen 2024 asti.

Lue lisää green dealista

https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-green-deal-sopimukset/haitallisten-aineiden-vahentaminen-paivakotiympariston
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Green deal: 
Haitallisten aineiden vähentäminen 
päiväkotiympäristön hankinnoissa 2/2

SOPIMUKSELLA PYRITÄÄN ERITYISESTI:
• Lisäämään toimittajien ilmoittamaa tietoa hankintojen 

erityistä huolta aiheuttavista aineista ja kannustamaan 
kuntia ja muita hankintaorganisaatioita vaatimaan 
aktiivisesti tarjouspyynnöissä tiedon toimittamista

• Laatimaan yhteiset hankintakriteerit ja 
hankintasopimusten sopimusehdot haitallisten aineiden 
vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä ja 
soveltamaan niitä kuntien ja muiden 
hankintaorganisaatioiden hankinnoissa
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Esimerkkejä tehtävistä toimista

H a n k i n t a y k s i k ö t m m .

• ovat mukana laatimassa yhteisiä 
hankintakriteereitä ja hankintasopimusten 
sopimusehtoja

• toteuttavat hankinnat 
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti ja 
ottavat yhteiset hankintakriteerit ja 
hankintasopimusten sopimusehdot käyttöön 
omassa toiminnassaan

• toteuttavat tarpeen mukaan 
markkinakartoitusta ja -vuoropuhelua 
korvaavien aineiden ja materiaalien 
potentiaalin kartoittamiseksi

• kouluttavat muun muassa omia hankinta-
asiantuntijoitaan, varhaiskasvatuksen toimialan 
henkilöstöä ja päiväkotien henkilökuntaa 
haitallisten aineiden tietoisuuteen sekä 
hankintakriteereiden soveltamisessa

M i n i s t e r i ö t m m .

• toteuttavat tarvittaessa sopimuksen tavoitteita 
edistäviä taustaselvityksiä

• tukevat Tukesin työtä haitallisten aineiden 
tunnistamisessa ja niistä viestimisessä 

• edistävät Tukesin mahdollisuuksia tehdä 
markkinaselvityksiä sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta merkityksellisiksi 
arvioiduista tuoteryhmistä

• koordinoivat ja tarjoavat KEINO-
osaamiskeskuksen kautta asiantuntija- ja 
fasilitointiapua yhteisten hankintakriteereiden 
ja toimintamallien kehittämiseen

• rahoittavat KEINO-osaamiskeskuksen kautta 
koulutuskokonaisuuden valmistelun sekä 
kouluttavat hankintayksikköjen avainhenkilöt 
koulutuskokonaisuuden puitteissa



KEINO-osaamiskeskus

Hankintakriteerien kehittäminen on jatkuva prosessi

• Tavoitellaan käyttökelpoisia mallikriteerejä 
hankintayksiköiden sovellettavaksi. 
Käyttökelpoisuus on varmistettu huolellisella 
nykytilanteen kartoituksella, muiden 
mahdollisten kriteeristöjen läpikäymisellä. 

• Kriteerityön aikana käydään vuoropuhelua 
alan toimittajien kanssa. Sisältäen 
markkinavuoropuheluita sekä tietopyyntöjä 
alan toimijoille, jossa varmistellaan 
markkinoiden valmiutta.

• Hankintayksikön asettaa aina itse kriteerien 
taso omien tavoitteiden ja 
markkinakartoituksen perusteella.

Nykytilanne 
(käytetyt kriteerit, 

asetetut tavoitteet)

Olemassa olevien 
muiden kriteerien 

analysointi ja 
hyödyntäminen

Kriteeriluonnoksen 
yhteiskehittäminen

Kriteeriluonnoksen 
testaus 

markkinavuoropuhelussa

Täsmennetyn 
kriteeristön 

soveltaminen 
hankinnoissa

• EU:n GPP -kriteerit
• Motivan kriteeripankki
• Joutsenmerkki-

kriteerit
• Ruotsin hankinta-

viranomaisen kriteerit
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Kriteeristöjä kehitetään yhdessä

Kunnat ja muut hankintaorganisaatiot valitsivat sopimuksen ensivaiheessa (2020-
2022) neljä tuoteryhmää, joiden hankinnoissa toimeenpannaan sopimuksen tavoitteita 
ja toimenpiteitä.

• puhtaus- ja siivousaineet sekä siivouspalvelut

• ulkoleikkivälineet ja -kalusteet

• sisäleikkivälineet ja virikemateriaalit

• kalusteet ml. patjat.

Sopimuksen toisessa vaiheessa (2023-2025) valitaan kaksi uutta tuoteryhmää.
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Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön 
hankinnoissa -green deal

Kriteerien julkaisu

09/2021

Siivouspalvelut ja 
puhtauskemikaalit

Kriteerien julkaisu

02/2022

Jalkautus kaupunkien ohjeisiin 
12/2022

Ulkoleikkivälineet

Syksy 2022

Sisäleikkivälineet

n. 12/2022 – 2/2023

Kalusteet ja patjat

2023

- Tekstiilit,
- Uusien päiväkotien 
rakentamisen hankinnat ja 
peruskorjaukset
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Haitallisten aineiden 
vähentäminen 
varhaiskasvatuksen 
hankinnoissa -sopimus

Green dealiin voivat tulla mukaan kaikki 
hankintayksiköt, jotka ovat valmiita sitoutumaan 
sopimuksen sitoviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin 
2022 vuoden loppuun saakka. 

Liittyminen tapahtuu allekirjoittamalla erillisen 
liitteen ja tekemällä sitoumuksen Sitoumus2050 -
sivustolle:
https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/

https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/
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Kun hankinnat
mietityttävät, KEINOn
neuvontapalvelu auttaa
Tarjoamme kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää 
neuvontaa julkisille organisaatiolle.

Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa tietoa muun muassa 
siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan 
valmistelussa tai miten kestävyys- ja 
innovatiivisuusnäkökulmat kannattaa huomioida 
hankintastrategiassa.

🌐www.hankintakeino.fi/neuvontapalvelu
📧palvelu@hankintakeino.fi

http://www.hankintakeino.fi/neuvontapalvelu
mailto:palvelu@hankintakeino.fi
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Kiitokset!

• Etsitään yhteistyötä tekstiilien vastuullisuuden tiimoilta. 
Tulemme kontaktoimaan yrityksiä jatkossakin. Kyselyä
käytetään tukena suunnittelussa.

• Kysely kaikille osallistujille: Ennakoiva markkinavuoropuhelu: 
Vastuulliset työvaatteet ja varhaiskasvatuksen tekstiilit: 
Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

• Kysely yrityksille: Vastuullisia työvaatteita sekä tekstiilejä 
koskeva markkinavuoropuhelu - Ennakkokysymykset 
yrityksille: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6dc9f933-4323-4fa4-8ccd-93c6385d56a7?displayId=Fin2612804
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e1e3fb9d-5b47-44bb-9378-af46050ceacb?displayId=Fin2579679
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos

Jenni Rovio, jenni.rovio@motiva.fi
Janne Keränen, janne.keranen@motiva.fi

https://twitter.com/hankintakeino
https://www.linkedin.com/company/keino-osaamiskeskus
https://www.youtube.com/channel/UCB9ZdGAMozD_-3mSdL4PIPg/videos?app=desktop&sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.hankintakeino.fi/

