
KEINO-Osaamiskeskus

Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa 
– kestävien hankintojen green deal

Tietoa ja vinkkejä varhaiskasvatusten yksiköille 
– esimerkkinä sisäleikkivälineet

14.10.2022

Liite 4

14.10.2022 1



KEINO-OsaamiskeskusKEINO-Osaamiskeskus

Green deal-sopimus ja ohjeiden tarkoitus
• Green deal –sopimus on sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, 

Helsingin, Vantaan sekä Tampereen kaupunkien sekä hankintayksiköiden 
Monetra Oulu Oy:n ja Tuomilogistiikka Oy:n välinen vapaaehtoinen vuonna 2020 
solmittu sopimus. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

• Green deal -sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää 
haitallisia aineita varhaiskasvatuksen ympäristössä.

• Lisäksi sopimuksella halutaan lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän 
saaneiden tuotteiden ja palveluiden saatavuutta markkinoilla. 

• Nämä ohjeet on tuotettu auttamaan varhaiskasvatuksen yksiköitä ja niiden 
henkilökuntaa toteuttamaan green deal –sopimuksen hengen mukaista 
toimintaa mahdollisuuksiensa mukaan.

• Ohjeistuksella tavoitellaan uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Ohjeiden 
avulla halutaan tuoda esiin seikkoja, joita varhaiskasvatuksen yksiköissä voidaan 
toteuttaa päivittäisessä toiminnassa, ja jotka tukevat green dealin tavoitteita.

• Lisätietoa: Vapaaehtoinen sopimus auttaa vähentämään lasten altistumista 
haitallisille kemikaaleille varhaiskasvatuksessa
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https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/vapaaehtoinen-sopimus-auttaa-vahentamaan-lasten-altistumista
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Green deal -sopimus ja varhaiskasvatuksen hankinnat

• Nämä ohjeet koskevat leikkivälineitä eli tuotteita jotka ovat tarkoitettu osittain
tai täysin leikkikäyttöön.

• Hyvien käytänteiden mukaan hankinnat tehdään ainoastaan
puitesopimuskumppaneilta.
• Puitesopimus on puitesopimuskumppanien (tilaajan ja toimittajan) välinen 

sopimus hankintoihin sovellettavista vakioehdoista. Vakioehdot voivat 
koskea esimerkiksi toimitusehtoja, maksuaikaa tai tässä green dealissa
määriteltyjä hankintakriteerejä, joita sopimuksen osapuolet sitoutuvat 
noudattamaan.

• Jos puitesopimuskumppaneilla on erilliset tuotekatalogit liittyen haitta-
aineettomiin leikkivälineisiin ja/tai virikemateriaaleihin, niitä kannattaa 
hyödyntää tilausta tehdessä.

• Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green 
dealin kriteerien valmistelussa on ollut mukana myös sisäleikkivälineitä
toimittavia yrityksiä.

• Toimiva tiedonvaihto kaupungin/kunnan hankintaorganisaation kanssa
edesauttaa tavoitteiden saavuttamista.
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Kemikaalikuorman vähentämistä voi tehdä myös 
käymällä läpi jo käytössä olevat leikkivälineet

• Osa tuotteista sisältää todennäköisemmin haitallisia aineita kuin toiset. Esimerkkejä 
leluista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota on listattu sivulla 5.

• Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti tuotteisiin, jotka on hankittu 
ennen hankintakriteerien julkaisua (lelujen osalta 10/22).

• Käytössä olevan tuotteen ikään kannattaa kiinnittää huomiota. Eräänlaisena 
periaatteena voidaan pitää: ”Mitä vanhempi tuote, sitä suurempi mahdollisuus 
haitallisille kemikaaleille”.

• Huolta aiheuttavat tuotteet tulee kierrättää asianmukaisesti. Jos kyseessä on 
käyttötavara tai muu vastaava tarpeellinen tuote, kannattaa tuote siirtää pois 
lasten ulottuvilta, jos tämä on mahdollista. 

• Lelujen vastaanottamista keräysten muodossa kannattaa myös harkita tarkasti. 
Tuotteiden alkuperästä ja kemikaalisisällöstä ei voida varmistua eikä toiminta ole 
green dealin periaatteiden mukaista.
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Esimerkkejä leluista*, joihin kannattaa kiinnittää huomiota

• Muovailuvahat, sormivärit ja limat
• Pehmolelut ja pehmeät nuket, muovihahmot, tahmeilta ja tarttuvilta 

tuntuvat muovilelut
▪Esim. laukut ja vyöt

• Metallituotteet, jotka värjäävät sormia tai joista tarttuu sormiin hajua
▪Esim. metalliset pikkuautot

• Leikkimatot
• Rooliasut, käsinuket ja muut puettavat lelut
• Lelut, jotka ovat nieltävissä (nesteet, puolikiinteät) tai ovat muodoltaan 

sellaisia, että ovat laitettavissa suuhun (esim. imeskely), esim. liidut, 
kynät, vesivärit, liimat, limat, muovailuvahat, muovailumassa

• Tuotteet, jotka laitetaan iholle: meikit ja kasvomaalit, tatuoinnit
• Suihkemuotoisten (spray) lelujen kemikaaleille voi altistua 

hengitysteitse
• Käytöstä poistetut muut tuotteet, joita ei ole tarkoitettu leluiksi kuten 

puhelimet, näppäimistöt ja muu elektroniikka.
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*Leluilla tarkoitetaan osittain tai täysin leikkikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.
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Green dealista viestiminen

• Green deal –sopimuksen tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia vähentämällä 
terveydelle haitallista kemikaalikuormaa. Green dealista ja siinä tehtävästä työstä on 
hyvä kertoa lasten vanhemmille hyvissä ajoin ja riittävän usein. 

• Strateginen viestintä tapahtuu luonnollisesti kaupungin omia viestintäkanavia pitkin, mutta 
myös ruohonjuuritason viestintää tarvitaan.  Lasten vanhemmille viestittäviä asioita voivat 
olla esimerkiksi: 
• Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota lasten hyvinvointiin useilla eri tavoilla. 

Yksi näistä tavoista on haitallisen kemikaalikuorman vähentäminen. 
• Teidän varhaiskasvatusyksikkönne on mukana toiminnassa, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota ostettaviin tuotteisiin haitallisten aineiden näkökulmasta. 
• Haitallisten aineiden vähentäminen edistää kiertotalouden toteutumista 

tulevaisuudessa. Tuotteita voidaan käyttää helpommin uudestaan sellaisenaan ja 
niiden kierrätys on turvallisempaa verrattuna haitallisia aineita sisältäviin tuotteisiin.

• Olette mukana edelläkävijätyössä. 

• Lisätietopyynnöissä ja –kysymyksissä voit olla joko kaupunkisi / hankintayksikkösi
yhteyshenkilöön tai KEINO-osaamiskeskukseen:
• Jenni Rovio: jenni.rovio@motiva.fi
• Janne Keränen: janne.keranen@motiva.fi
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Itseopiskeluun soveltuvia kokonaisuuksia varhaiskasvatuksen
hankinnoista kiinnostuneille henkilöille

KEINO-osaamiskeskus
• Itseopiskelumateriaali: https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-

hankinnat/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/kemikaalit

• Kemikaaliturvallinen varhaiskasvatus webinaari: 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-
varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista

Ekotuki, Kemikaaliviisaat hankinnat
• Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat | Ekotuki – Ympäristötekoja työpaikalla
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https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-hankinnat/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/kemikaalit
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista
https://www.ekotuki.fi/kemikaaliviisaat-julkiset-hankinnat/
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos!
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