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Ohjelma

HUOM!
• Toivomme aktiivista

keskustelua
• Kysymyksiä voi laittaa

myös chattiin
• Pidättehän mikfonit

mykistettyinä
puheenvuorojen aikana

9.00 Tervetuloa!

Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön 
hankinnoissa -green deal, Janne Keränen, Motiva Oy

Kriteeristön esittely: kalusteet ml. patjat kriteerien esittely, Piia 
Leskinen, asiantuntija, Turun AMK

Keskustelumahdollisuus ja kysymykset

Tilaisuuden yhteenveto, kriteeristöön liittyvät jatkoaskeleet ja 
tilaisuuden päätös, Jenni Rovio, Motiva Oy

10.00 Tilaisuus päättyy
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Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen 
hankinnoissa –sopimus 2020 - 2025

• Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, 
Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit, Monetra 
Oulu Oy sekä Tuomi Logistiikka Oy allekirjoittivat 
vapaaehtoisen green deal -sopimuksen haitallisten 
aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen 
ympäristössä vuonna 2020.

• Green dealin taustalla on kansallinen kemikaaliohjelma 
2022 - 2035, jossa määritellään julkiset hankinnat yhdeksi 
keinoksi minimoida ympäristö- ja terveysriskejä. 
Ohjelmassa on keskeinen rooli turvallisella 
kiertotalousnäkökulmalla.

• Hankintayksiköt kokoavat tietoa ja raportoivat
tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, sekä 
saavutetuista tuloksista KEINOlle sekä ministeriöille. 

Lisätietoa: https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/

https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/
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Miksi diili kemikaalien ja haitallisten aineiden vähentämiseksi?

• Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää haitallisia 
kemikaaleja (aineita) varhaiskasvatuksen ympäristössä, sekä lisätä 
pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden 
hankintaa ja siten vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista.

• Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä byrokraattista ja aikaa vievää, sillä 
kemikaalien ympäristö- ja terveyshaitoista on oltava ensin erityisen vahvaa 
näyttöä.

• Kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä 
mikään viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan.

• Julkisissa hankinnoissa on tarpeen asettaa kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja 
seurata vaatimusten toteutumista.

• Tavoitellaan vaikutuksia niin ihmisten terveyteen kuin ympäristön suojelemisen.
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Miten kalusteiden ml. patjat kriteerit syntyivät?

• Kriteerit koskevat varhaiskasvatuksessa käytössä olevia sisäkalusteita
sekä patjoja

• Kriteerien raamit laadittiin sitoutuneiden hankintayksiköiden kanssa 
heidän lähtökohdista yhdistäen sekä green dealin että heidän 
hankintayksiköiden tavoitteet.  Hyödynnettiin olemassa olevaa
tutkimustietoa.

• Tehtiin markkinakartoitusta ja yhteistyötä alan yrityksien kanssa:
• Markkinavuoropuhelu 02/2023
• Markkinavuoropuhelu 05/2021

• Keskusteltiin eri tahojen kanssa: Hansel Oy, Puutuoteteollisuus Ry:n 
jäsenyritykset. jne.

• Asiantuntijatuki: Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto), Turun AMK 
kiertotalouden ja vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntijat sekä 
Pohjoismaisen ympäristömerkinnän asiantuntijat
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Ohje tilaajille ympäristömerkkien ja sertifikaattien
käytöstä

• Hankkijoille -

Ympäristömerkin 

käyttö

• Ympäristömerkkien
ABC

• Luotettavia ympäristösertifikaatteja ovat tyypin I -ympäristömerkit.
• Tyypin 1 -ympäristömerkit ovat vapaaehtoisia, useisiin kriteereihin 

ja elinkaariajatteluun perustuvia riippumattoman tahon sertifioimia merkintöjä.

• Erilaisia ympäristömerkkejä ja sertifikatteja on valtavasti markkinoilla.
• merkkien hallinnointi ja myöntämisprosessi vaihtelee ja toimittaja on vastuussa 

osoittaa, että merkki täyttää tarjouspyynnön vaatimukset

• Sertifikaatit saattavat koskea vain tiettyjä materiaaleja ja/tai haitallisia aineita eikä 
ne välttämättä ole riittäviä koko tuotteen kriteerien todentamiseen (esim. 
tekstiilejä koskevat sertifikaatit).

• Green dealin hengen mukaisesti haitalliset aineet huomioivien sertifikaattien 
asettamista vaatimuksiksi suositellaan. Joutsenmerkin lisäksi voidaan hyväksyä 
muitakin sertifikaatteja, kunhan on todennettavissa, että sertifikaatti täyttää tässä 
kriteerissä asetetut ehdot.

https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/ymparistomerkkien-abc-mita-ja-miksi-ne-merkitsevat/
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Sisäkalusteet ml. patjat kriteeriehdotuksen 
esittely

Piia Leskinen, Turun Ammattikorkeakoulu
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Green deal -sopimuksen tavoitteet

Green deal sopimuksella pyritään erityisesti:
• vähentämään tarpeettomia antimikrobisia aineita sekä hajusteita ja 

väriaineita;
• soveltamaan niin sanotuista leludirektiivistä ja -laista tulevia alle 36 

kuukauden ikäluokkaan kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia 
kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa;

• lisäämään toimittajien hankintayksiköille ilmoittamaa tietoa (tarkka 
kemikaaliluettelo ja pitoisuudet) hankintojen erityistä huolta 
aiheuttavista aineista (REACH art 33 ja sen kandidaattilista); ja

• laatimaan yhteiset hankintakriteerit ja hankintasopimusten 
sopimusehdot haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen 
ympäristössä ja soveltamaan niitä hankinnoissa hankintayksikköjen omien 
toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.
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Sisäkalusteiden ml. patjat kriteeristön vaatimukset

• Erityistä huolta aiheuttavat aineet, eli SVHC-aineet

• Perfluoratut yhdisteet

• Formaldehydi

• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

• Antimikrobiset yhdisteet
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Kansallinen Code of Conduct ja itsearviointi-lomake

• Hankinta-Suomi-
yhteistyössä on 
laadittu kansalliset 
vastuullisuuden 
vähimmäisvelvoitteet 
(Code of Conduct)

• Lisätietoa: 
Vastuullisuuden 
vähimmäisvelvoitteet

• Green deal kansallista 
dokumenttia mukailen 
laatinut oman 
itsearviointiosa-
alueen haitallisten 
aineiden hallinnasta
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https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI
https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI
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Yhteenveto ja kriteeriehdotuksen jatkotyö
Jenni Rovio, asiantuntija, 

Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus
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Hankintakriteerit muutoksen ajureina – jatkuva prosessi 

• Hankintakriteerien kehitystyö on jatkuvaa ja sitä
tehdään yhteistyössä tilaajien ja toimittajien
(yritysten) kanssa.

• Hankintayksikkö asettaa aina itse kriteerien tason
omien tavoitteiden ja markkinakartoituksen
perusteella.

• Hankintasopimus, sopimusseuranta ja
sopimuskauden aikainen yhteistyö.

• Keräämme hankinnoista käyttökokemuksia.
Tarjoavien yrityksien kannattaa tuoda esiin
innovatiivisuuttaan ja  toimia kestävän kemian
edelläkävijöinä.

Nykytilanne 
(käytetyt kriteerit, 

asetetut tavoitteet)

Olemassa olevien 
muiden kriteerien 

analysointi ja 
hyödyntäminen

Kriteeriluonnoksen 
yhteiskehittäminen

Kriteeriluonnoksen 
testaus 

markkinavuoropuhelussa

Täsmennetyn 
kriteeristön 

soveltaminen 
hankinnoissa

• Arvioidaan eri
hankintakriteerien taso
ja sovellettavuus. 
(EU:n GPP –kriteerit, 
Joutsenmerkin tai 
pohjoismaisten hankinta-
viranomaisen kriteerit)
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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
2023

Ulkoleikkivälineet

10/2022

Sisäleikkivälineet

03/2023

Kalusteet ja patjat

Tekstiilit
2023

Uusien päiväkotien 
rakentamisen hankinnat ja 
peruskorjaukset

2023-2024

14



KEINO-Osaamiskeskus

Tutustu julkaistuihin kriteereihin:

Green deal –kriteerit: Siivous- ja puhtauskemikaalit
Päivitys ajankohtainen

Green deal kriteerit: Ulkoleikkivälineet ja –kalusteet

Green deal kriteerit: Sisäleikkivälineet (sis. ohjeita sekä
hankintayksiköille että yrityksille)
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https://www.hankintakeino.fi/fi/materiaalipankki/siivous-ja-puhtauskemikaalit-green-deal-kriteerit
https://www.hankintakeino.fi/fi/materiaalipankki/ulkoleikkivalineet-ja-kalusteet-green-deal-kriteerit
https://www.hankintakeino.fi/fi/materiaalipankki/sisaleikkivalineet-green-deal-kriteerit
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Kemikaaliturvallinen varhaiskasvatus  - Yhdessä kohti 
terveellistä tulevaisuutta

Viime vuonna järjestetyssä webinaarissa kuultiin uudesta kemikaaliohjelmasta, 
green deal -sopimuksen taustoista ja tavoitteista, kemikaaliturvallisuuteen 
tähtäävistä hankintakriteereistä ja käytännön esimerkkejä hankinnoista, joissa on 
pyritty vähentämään päiväkotiympäristön kemikaalikuormaa. 

Tutustu aineistoon: 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-
varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista
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https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista
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Kemikaalit julkisissa hankinnoissa –
itseopiskelumateriaali:

Itseopiskelumateriaali on kolmiosainen ja se koostuu seuraavista jaksoista:

Osa 1: Minkälaisia ovat haitalliset kemikaalit ja miten ne vaikuttavat meihin ja 
ympäristöön?

Osa 2: Kemikaalit ja julkiset hankinnat

Osa 3: Julkisten hankintojen kemikaalitietoutta

Lisäksi tutustuttavaksi: https://www.ekotuki.fi/kemikaaliviisaat-julkiset-hankinnat/
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https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavyys-ja-innovatiivisuus/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/puhdas-turvallinen-ja-0
https://www.ekotuki.fi/kemikaaliviisaat-julkiset-hankinnat/
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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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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Lisätietoa: 
jenni.rovio@motiva.fi

janne.keranen@motiva.fi
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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/
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