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Mikä on green deal?

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja toimialojen tai kuntien välillä.

• Green deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja

luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Sopimuksilla tavoitellaan

yhteiskunnan kannalta merkittäviä vaikutuksia.

• Green deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi –

sopimusten kautta sitoudumme vapaaehtoisesti yhteisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja sovimme toimista asetettujen

tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sopimusten seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

• Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja.

Sopimuksissa voidaan asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen

ilman lisäsääntelyä. Lainsäädäntöön verrattuna sopimukset tarjoavat joustavamman ja toiminnan monimuotoisuuden

paremmin huomioivan toimintamallin etsiä tehokkaimpia, toimivimpia ja ajankohtaisimpia (uusia) ratkaisuja yhteisten

tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimijat voivat toteuttaa tarvittavat toimet niille sopivammalla tavalla.



Tähän mennessä Suomessa on 
solmittu kymmenen green deal -

sopimusta ja useita on valmistelussa

Yksittäiset toimijat sitoutuvat sopimusten tavoitteiden edistämiseen/tavoitteisiin ja toimenpiteiden 

toteuttamiseen tekemällä oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla. Kestävien hankintojen 

sopimuksiin liitytään lisäksi erillisellä allekirjoitusliitteellä. Toimista raportoidaan vuosittain. Tähän 

mennessä sitoumuksia on tehty noin 110: mukana suuria ja pieniä yrityksiä, isoja kaupunkeja ja 

merkittäviä muita organisaatioita (esim. Senaatti ja Väylävirasto).



Kestävien hankintojen green deal -sopimusmalli 
on tunnistettu keskeiseksi ohjauskeinoksi 
kestävien julkisten hankintojen edistämisessä ja 
KEINO-osaamiskeskuksen ’työkalupakissa’. 

Kun mallia lähettiin pilotoimaan tunnistettiin yhdessä kiinnostuneiden 
kuntien kanssa erityisesti kaksi teemaa, joissa green deal -malli voisi 
toimia: päästöttömät työmaat ja kemikaaliturvallinen varhaiskasvatus. 

Molemmat sopimukset valmistuivat syksyllä 2020. 
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Sopimuksen tavoitteet

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.

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 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



Yhteiseen kriteerityöhön valittavat tuoteryhmät

• Sopimuksessa on tunnistettu seuraavat tuoteryhmät, joille kriteerejä voitaisiin luoda: 1) lelut, virikemateriaalit sekä askartelutarvikkeet, 

2) ateria- ja keittiövälineet ja -tarvikkeet, 3) puhtaus- ja siivousaineet, siivoustuotteet sekä -palvelut, 4) hygieniatarvikkeet, 5) tekstiilit ja 

pesulapalvelut, 6) kalusteet ml. patjat, 7) ulkokalusteet ja -leikkivälineet, 8) varhaiskasvatuksen hankinnan palveluna, 9) tilojen 

korjausurakat, 10) pintamateriaalit sekä 11) uusien päiväkotien kokonaishankinnat

• Kunnat ja muut hankintaorganisaatiot valitsevat sopimuksen ensivaiheessa (2020-2022) vähintään kaksi tuoteryhmää, joiden 

hankinnoissa toimeenpannaan sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Sopimuksen toisessa vaiheessa (2023-2025) valitaan lisäksi 

vähintään kaksi uutta tuoteryhmää. Mukaan voi lähteä myös pelkkään toiseen vaiheeseen.

• Ensivaiheessa tuoteryhmistä ovat valikoituneet: 

1) puhtaus- ja siivousaineet, siivoustuotteet sekä -palvelut

2) ulkokalusteet ja -leikkivälineet

3) lelut, virikemateriaalit ja

4) kalusteet ml. patjat.

• Hankintaorganisaatioita kannustetaan myös hyödyntämään jo 

laadittuja kriteereitä, vaikkei olisikaan ollut mukana niiden 

laatimisessa



Esimerkkejä tehtävistä toimista

Hankintayksiköt mm.

• 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

Ministeriöt mm.

• 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  
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Kiitos!

Leena-Kaisa Piekkari

erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

puh. 029 525 0055

etunimi.sukunimi@gov.fi

Kiitos


