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KEINO-OsaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

Ohjelma
Klo 14.00 Avaus
Janne Keränen, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus

Uudella kemikaaliohjelmalla kohti parempaa terveyden ja ympäristön suojelua
Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö 
Green deal -sopimus luo tietä kohti kemikaaliturvallista varhaiskasvatusta
Leena-Kaisa Piekkari, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksessa –kriteerit 
hankintayksiköiden tukena
Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus
Näin onnistuimme vähentämään haitallisia kemikaaleja varhaiskasvatuksen 
hankinnoissa
Jussi Kauppi, toimitusjohtaja, Monetra Oulu Oy
Yhteistyöllä kohti kemikaaliturvallisuutta
Petteri Talasniemi, ylitarkastaja, kemikaalituotteet, TUKES
Tukea ja osallistumismahdollisuuksia kemikaaliturvallisen varhaiskasvatuksen 
edistämiseen
Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus 
Keskustelua ja kysymyksiä  

15.30  Tilaisuus päättyy

HUOM!
• Tilaisuus tallennetaan ja 

litteroidaan
• Pidättehän mikfonit

mykistettyinä
• Kysymyksiä voi laittaa

chattiin
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KEINO-Osaamiskeskus

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen
verkostomainen osaamiskeskus

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja
innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, 
johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä
edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien
skaalautumista.

KEINO on mukana kahden hankintojen green deal 
–sopimuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. 

KEINO on konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, SYKE, 
Hansel Oy, VTT ja Business Finland.
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KEINO-Osaamiskeskus

Keille keinoja?

Valtio Kunnat ja 
kaupungit

Julkisomisteiset 
yhtiöt

Oppilaitokset Seurakunnat

Organisaatiojohtajat Hankinta-
asiantuntijat

Toimiala-
asiantuntijat/
virkamiehet

Yritysten 
edustajat

Motiva
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KEINO-Osaamiskeskus

Uudella kemikaaliohjelmalla kohti parempaa 
terveyden ja ympäristön suojelua

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
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KEINO-Osaamiskeskus

Green deal -sopimus luo tietä kohti 
kemikaaliturvallista varhaiskasvatusta

Leena-Kaisa Piekkari, erityisasiantuntija, 
ympäristöministeriö
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KEINO-Osaamiskeskus

Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksessa – kriteerit 

hankintayksiköiden tukena
Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus
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KEINO-Osaamiskeskus

Green deal –sopimuksen osatavoitteet
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Vuoden 2022 loppuun mennessä

• Tavoitteiden saavuttamiseksi hankintakriteereitä 
ja sopimusehtoja on otettu vaiheittain käyttöön 
kunkin hankintayksikön toteutussuunnitelmien 
mukaan

• Hankintayksiköiden henkilökunnasta (hankinta-
asiantuntijoita, varhaiskasvatuksen toimialan 
virkamiehiä ja päiväkotien henkilökuntaa) on 
koulutettu haitallisimpien aineiden vähentämisen 
merkityksestä päiväkotiympäristössä.

• Tilaajille on laadittu ohjeistus vähiten 
haitallisimpien vaihtoehtojen valitsemiseksi

Vuoden 2025 loppuun mennessä

• Hankintayksiköiden toteutussuunnitelmiin 
valikoiduissa hankinnoissa on asetettu kriteerejä 
haitallisimpien aineiden minimoimiseksi

Motiva



KEINO-Osaamiskeskus

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 lisäksi kaksi uutta 
tuoteryhmää.

Motiva
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KEINO-Osaamiskeskus

Haitallisten aineiden vähentäminen 
päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal

Kriteerien julkaisu

09/2021

Siivouspalvelut ja 
puhtauskemikaalit

Kriteerien julkaisu

02/2022

Jalkautus kaupunkien ohjeisiin 
12/2022

Ulkoleikkivälineet

n. 08/2022

Sisäleikkivälineet

n. 12/2022

Kalusteet ja patjat

2023

- Tekstiilit,
- Uusien päiväkotien 
rakentamisen hankinnat ja 
peruskorjaukset

Motiva
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KEINO-Osaamiskeskus

Hankintakriteerien kehittäminen on jatkuva prosessi
Motiva

• 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

12



KEINO-OsaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

Siivous- ja puhtauskemikaalit sekä siivouspalvelut

• Hankinnan kohde: Ammatti- ja kuluttajakäytössä olevat puhdistusaineet, 
koneastianpesuaineet, käsiastianpesuaineet sekä tekstiilien pesuaineet

Tavoitteet:
• Kemikaalien ja haitallisten aineiden vähentäminen.
• Kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden suosiminen.
• Pakkausjätteen syntymisen vähentäminen ja pakkausmateriaalien 

kierrätyksen vauhdittaminen. PVC:n käytön vähentäminen pakkauksissa.

• Tuotteelta vaaditaan tyypin 1 ympäristömerkki, esim. Joutsenmerkki, EU-
ympäristömerkki, Bra Miljöval.

• Puhtauspalveluiden osalta käytössä portaittainen tavoitetaso 
Joutsenmerkityn puhtauspalvelun kriteerit soveltaen.
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KEINO-OsaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

Ulkoleikkivälineet ja -kalusteet

• Hankinnan kohde: Ulkoleikkivälineet ja –kalusteet

Keskeiset vaikutukset
• Terveydelle haitallisten aineiden kielteiset vaikutukset
• Ympäristölle haitallisten aineiden kielteiset vaikutukset

Vaatimukset sekä todentaminen: 
• Tuotetiedot/materiaalikoostumus
• Valmistaja/kokoonpanomaa
• Selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä
• Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)
• Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)
• Kestävyys ja puunsuoja-aineet 
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KEINO-Osaamiskeskus

Tutustu kriteereihin:

Green deal –kriteerit: Siivous- ja puhtauskemikaalit
Green deal –kriteerit: Siivouspalvelut
Liite 1: Tuoteryhmät

Green deal kriteerit: Ulkoleikkivälineet ja kalusteet

• Keräämme hankinnoista käyttökokemuksia joiden perusteella päätetään 
kriteerien päivittämistarpeesta jatkuvan kehittämisen mukaisesti.
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https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Kriteerit%20Pesu-%20ja%20puhdistusaineet%20p%C3%A4iv%C3%A4kodit%2005072021.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Kriteeri%20puhtauspalvelut%2005072021.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/LIITE_1_Tuoteryhmat_05072021.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Haitallisten_aineiden_vahentaminen_varhaiskasvatuksen_hankinnoissa_green_deal_ulkoleikkivalineet_ja_kalusteet_kriteerit.pdf


KEINO-Osaamiskeskus

Näin onnistuimme vähentämään haitallisia 
kemikaaleja varhaiskasvatuksen hankinnoissa

Jussi Kauppi, toimitusjohtaja, Monetra Oulu Oy
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KEINO-Osaamiskeskus

Yhteistyöllä kohti kemikaaliturvallisuutta

Petteri Talasniemi, ylitarkastaja, kemikaalituotteet, TUKES

17

Motiva



KEINO-Osaamiskeskus

Tukea ja osallistumismahdollisuuksia 
kemikaaliturvallisen varhaiskasvatuksen 

edistämiseen
Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus
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KEINO-Osaamiskeskus

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#/
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Hyödyt green deal –sopimuksen allekirjoittaneille

• Käytännön tuki vastuullisten ja kemikaaliturvallisten hankintojen
kehittämiselle organisaatiossa.

• Yhteiskehittäminen ja vahva asiantuntijaosaaminen käytössä.

• Yhteiset markkinavuoropuhelutilaisuudet, joista saa tietoa
markkinoiden kypsyydestä sekä mahdollisuuksista.

• Kaksi kertaa kuukaudessa erillinen neuvontatunti, jossa
sparrataan hankintoja mm. neuvotaan kriteerien käytössä, 
tarjouspyyntöjen ja sopimuksien muotoilussa.
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Mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä!

Aloitamme uusien kriteerien kehittäminen seuraavissa kategoroissa:

• Tekstiilit ja liinavaatteet
• Uusien päiväkotien uudisrakentamisen ja peruskorjauksien 

hankinnat

• Lisätietoa saatte KEINOn asiantuntijoilta, tuemme ministeriöitä
sopimukseen liittyen. 

• Kriteereitä saa soveltaa muutkin hankintayksiköt kuin green dealin 
allekirjoittaneet tahot.
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Mukaan tutustumaan toimintaan kevyt osallistujamalllilla?

• Osallistumismahdollisuus syyskuun suunnittelupalaveriin. 
Suunnittelemme vuoden 2023 toimintaa, jolloin aloitamme 
päiväkotien rakentamisen ja peruskorjauksen hankintojen sekä 
tekstiilien hankinnan kriteerityön.

• Mahdollisuus tutustua kriteerien kehittämiseen 
konkreettisemmin sekä lisätietoa hyödyistä. Toivomme palautetta 
kriteerien käytöstä ja toimivuudesta.

• Tarjotaan kriteerien soveltamisen neuvontapalvelu Motivan 
toimesta.

• Ennakkotietoa koulutuksista ja kriteerien julkaisutilaisuuksista 
suoraan osallistujille. 22
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Sisäleikkivälineitä ja 
virikemateriaaleja koskeva

markkinavuoropuhelu
Teams –alustalla

30.5. kello 9:00 – 11:00

Ilmoittautuminen ja lisätietoa
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https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/markkinavuoropuhelu-varhaiskasvatuksen-haitattomien-kemikaalien-green-1


KEINO-Osaamiskeskus

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

Motiva
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https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavyys-ja-innovatiivisuus/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/puhdas-turvallinen-ja-0


KEINO-Osaamiskeskus

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
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Kun hankinnat
mietityttävät, KEINOn
neuvontapalvelu auttaa

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


KEINO-Osaamiskeskus

Keskustelua ja kysymyksiä
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KEINO-Osaamiskeskus

Menti

https://www.menti.com/fu4h91bndj

Tai menti.com ja koodi 3069 2631
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KEINO-Osaamiskeskus

@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos
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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/

