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OHJE HANKINTAYKSIKÖLLE: 

Green deal -sopimuksen mukaisesti suosittelemme hankintayksikköä hyödyntämään 
kansallisia vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita (Code of Conduct) 
hankintasopimuksessa sekä käyttämään vähimmäisvelvoitteiden täyttämisen 
todentamiseen tarkoitettua itsearviointilomaketta. Käyttää hankintayksikkö sitten 
kansallista itsearviointilomaketta tai omaa lomaketta green deal -sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, suosittelemme lisäämään hankintayksikön 
itsearviointilomakkeeseen haitallisten aineiden hallintaan liittyvän kokonaisuuden. 
Hankintayksikön kannattaa selvittää toimituskumppaninsa haitallisten aineiden 
hallinnan taso esimerkiksi alla olevin kysymyksin. Kysymykset voidaan esittää 
tarjouspyynnössä minimivaatimuksena, eli tarjouksen jättämiseksi edellytetään 
vastaamista itsearviointikysymyksiin. Hankintayksikkö voi arvioida 
itsearviointilomakkeen vastauksien laadun ja tason, sekä pyytää yritykseltä 
lisäselvityksiä tai korjausaikataulua prosessille. Hankintayksiköt voivat halutessaan 
arvioida itsearviointilomakkeen vastauksia myös laadullisesti (pisteytys).  

Katso ohjeet Code of Conduct - Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (ohjeistus 
asiakirjamuodossa). Lisätietoa: Valtiovarainministeriö, Hankintayksiköille laaditut 
vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. Poista tämä ohje. 

 

ITSEARVIOINTILOMAKE 
Versio 14.10.2022 

Haitallisten aineiden hallinta 
Tilaajana olemme sitoutuneet haitallisten aineiden huomioimiseen ja 
vähentämiseen varhaiskasvatuksen hankinnoissa (Haitallisten aineiden 
vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa green deal -sopimus)  
Pyydämme teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin. 
 

Selvityspyyntö 
 

Oletteko nimenneet vastuuhenkilön, jonka vastuulla on kemikaalilainsäädännön 
velvoitteiden noudattamisen valvonta?  

☐ 
Kyllä 

 

Vastuuhenkilö: 

☐ 
Ei 
 

 

Selvityspyyntö 
 

Esineiden toimittajien on toimitettava REACH-asetuksen 33 artiklan 1 kohdan 
mukaiset tiedot Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-
tietokantaan tammikuusta 2021 lähtien.  
 
Kuvaile lyhyesti prosessi, jolla varmistatte vaatimuksen täyttymisen. 

Selvitys 
 

Kirjoita tähän 

Selvityspyyntö 
 

Esineiden valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava erityistä huolta 
aiheuttavan aineen tiedot. Ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon tulee tehdä  
6 kuukauden kuluessa siitä, kun aine on lisätty kandidaattilistalle. Miten 
seuraatte kandidaattilistan päivityksiä?Kun uusia aineita sinne lisätään, niin 
miten varmistatte, että tuotteenne ei sisällä noita lisättyjä aineita sallittua 0,1 
paino % enempää? 

Selvitys 
 

Kirjoita tähän 

https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI
https://vm.fi/documents/10623/102149009/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf/62f18bf0-3bad-8941-f515-d3491df40558/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf?t=1639573503096
https://vm.fi/documents/10623/102149009/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf/62f18bf0-3bad-8941-f515-d3491df40558/Vastuullisuuden+v%C3%A4himm%C3%A4isvelvoitteet+-+ohjeistus+word.pdf?t=1639573503096
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
https://ym.fi/-/lasten-altistumista-haitallisille-kemikaaleille-varhaiskasvatuksessa-vahennetaan-vapaaehtoisella-sopimuksella-1
https://ym.fi/-/lasten-altistumista-haitallisille-kemikaaleille-varhaiskasvatuksessa-vahennetaan-vapaaehtoisella-sopimuksella-1
https://echa.europa.eu/fi/scip
https://echa.europa.eu/fi/scip
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Selvityspyyntö 
 

Kuvaile lyhyesti prosessi, jolla yrityksenne kerää toimitusketjusta tietoa 
tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista? 
 

Selvitys 
 

Kirjoita tähän 

Selvityspyyntö 
 

Kun tilaaja haluaa tietoa tuotteenne sisältämistä haitallisista aineista, kuvaile 
prosessi, jolla saatte kyseisen tiedon toimitusketjustanne ja missä muodossa 
toimitatte sen tilaajalle? Kertokaa myös, kuinka kauan arvionne mukaan 
keskimäärin tiedon toimittaminen tilaajalle kestää. 

Selvitys 
 

Kirjoita tähän 
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