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Mikä on hankintojen green deal?
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Green deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimusmalli, jonka 
hankintayksikkö solmii esimerkiksi ministeriön kanssa. 

o Hankintojen green deal on Suomessa uusi malli. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä 
hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa.

o Green deal -sopimus tukee hankintayksiköiden omia strategisia päämääriä ja niiden 
saavuttamista.

o Tukea saa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen.

o Green deal -sopimuksessa asetetaan hankinnalle kunnianhimoisia ja konkreettisia kestävää 
kehitystä ja innovaatioita tukevia tavoitteita. Tavoitteet ja niiden taso tarkennetaan 
sopimuskohtaisesti. 



Miksi haitalllisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa on tärkeää?

Lainsäädäntö ei riitä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien 
haitoilta

o Kieltäminen lainsäädännöllä on hidasta ja vaatii erityisen vahvaa näyttöä 
terveyshaitoista,

o kemikaaleja tulee markkinoille koko ajan uusia,
o kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä mikään 

viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan,
o julkisissa hankinnoissa on tarpeen asettaa kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja 

seurata vaatimusten toteutumista. 

Lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille 
o Altistuminen kemikaaleille voi tieteeseen perustuen häiritä kasvua ja kehitystä.
o Lapsen iho ei suojaa yhtä hyvin kuin aikuisen haitallisilta kemikaaleilta.
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Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa –green deal sopimus
o Tausta: EU:n kestävän kehityksen kemikaalistrategian (2020) toimenpiteillä on tarkoitus 

parantaa kemikaaliturvallisuutta, tukea kestävän kehityksen mukaisten ja turvallisten 
tuotteiden saattamista EU-markkinoille. Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista 
kemikaaliohjelmaa.

o Haitallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä mimoidaan EU:ssa kemikaalilainsäädännön avulla 
(REACH-, CLP-asetukset).

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet 4.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriön 
ja ympäristöministeriön kanssa Vantaa, Tampere, Helsinki, Tuomi-Logistiikka 
ja Monetra Oulu Oy. Käytännöntoimet jatkuvat vuoteen 2025 asti.

Green dealiin voivat tulla mukaan kaikki hankintayksiköt, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan sopimuksen sitoviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
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Sopimuksen tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena (2020 - 2025) 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 leludirektiivistä ja -laista tulevia 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 -sopimusten sopimusehdot haitallisten
aineiden vähentämiseksi ja soveltamaan niitä kuntien ja muiden hankintaorganisaatioiden
hankinnoissa.
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Ulkoleikkivälineitä ja –kalusteita koskeva
kriteerityö
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o Pitkäjänteistä työskentelyä vuodesta 2020 saakka yhdessä hankintayksiköiden kanssa.
o Pohjatyönä tutkittiin Ruotsin hankintaviranomaisen kriteeristö sekä Joutsenmerkin

kriteeristöä.
o Avoin markkinavuoropuhelu pidettiin helmikuussa 2021, jonka lisäksi julkaistiin keino- ja 

turva-alustoja koskeva tietopyyntö 09/2021 sekä tarkentava tietopyyntö 12/2021.
o Haastattelut mm. TUKES, Kuntaliitto, Kaupan Liitto sekä alan asiantuntijat mm. SYKE-

tutkimuksien osalta.
o Pohjoismaisten toimintamallien selvittäminen, sekä kotimaiset standardit ja lainsäädäntö.
o Tavoiteltiin kriteereitä joita voi soveltaa nykyisten sopimuskumppanien lisäksi muutkin

julkiset hankkijat.



Green deal –kriteerit: Ulkoleikkivälineet ja –kalusteet

oHankinnan kohde: Ulkoleikkivälineet ja -kalusteet

o Hankintayksikön tulee asettaa aina itse kriteerien taso omien tavoitteiden ja 
markkinakartoituksen perusteella.

Keskeiset vaikutukset:

o Terveydelle haitallisten aineiden kielteiset vaikutukset

o Ympäristölle haitallisten aineiden kielteiset vaikutukset

1.3.2022 KEINO-osaamiskeskus 8



Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)

• CMR-aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia (C), perimää vaurioittavia (M) tai 
lisääntymismyrkyllisiä (R)

• Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä, eli PBT-aineet, tai 
erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä, eli vPvB-aineet

• Tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin 
CMR- tai PBT/vPvB-aineet, esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja 
hengitystieherkistäjät
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Green deal –kriteerit: Ulkoleikkivälineet ja –kalusteet

• Tuotetieto ja valmistaja

• Selvitys laadunvarmistus toimenpiteistä

• Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)

• Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)

• Kestävyys ja puunsuoja-aineet
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Tuotetieto ja valmistaja

• Tuotteen toimittajan on annettava tuotetiedot, joista selviää tarjotun tuotteen 
materiaalikoostumus

• Polyvinyylikloridin eli PVC:n käyttö on kielletty

• Tuotteen valmistaja on jäljitettävissä

• Pyydettäessä toimitettava tuotetietoa koko sopimuskauden ajan

Todentaminen:
• Tuotetiedote tai -seloste tai vastaava, josta selviää tuotteen materiaalit ja materiaalikoostumus 

painoprosentteina.

• Selvitys, josta käy ilmi tuotteen kokoonpanomaa, valmistaja sekä tuotteen sisältämien 
materiaalien valmistajat.
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Selvitys laadunvarmistus toimenpiteistä
• Tuotteen toimittaja valvoo hankinnan kohteena olevien tuotteiden vaatimuksia ja että ne täyttyvät 

sopimuskauden aikana.
• Kyseiset asiakirjat hankittavien tuotteiden laadunvarmistustoimenpiteistä ovat pyynnöstä 

saatavilla.
• Hankintayksikön suhteen on nimetty laadunvarmistustoimenpiteistä vastaava yhteyshenkilö

Todentaminen:
• Toimittajalla tulee olla hankittavan tuotteen kattava dokumentoitu laadunvarmistusjärjestelmä, 

kopio ISO 9001 sertifikaatista tai selvitys vastaavasta 3. osapuolen varmentamasta järjestelmästä. 
• Palvelu- ja urakkahankinnoissa ympäristöasioiden hallintaa koskevien standardien vaatimukset, 

kopio EMAS* tai ISO 14001 sertifikaatista tai vastaavasta 3. osapuolen varmentamasta 
järjestelmästä.

• Tavarahankinnoissa asianmukaiset sertifikaatit ja/tai vaihtoehtoisesti oma kuvaus toimenpiteistä 
ympäristöasioiden varmistamiseksi.

* EMAS - unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä
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Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)

• Tarjottu tuote ei saa sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita, eli SVHC-aineita yli 0,1 
painoprosenttia.

• Lasketaan yksittäisen osan painosta

• SVHC-aineiksi tunnistetut aineet löytyvät kandidaattilistalta
• Listaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa

Todentaminen:
• Valmistajan vakuutus, ettei tuote sisällä SVHC-aineita yli 0,1 painoprosenttia (1000 mg/kg)

• Tuotteiden, joilla on Joutsenmerkki, katsotaan täyttävän vaatimukset
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Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)

• PAH-pitoisuus ei saa ylittää: 
• vuonna 2022 1 mg/kg (0,0001 %) 
• vuodesta 2023 lähtien 0,5 mg/kg (0,00005 %) raja-arvoa.

• Vaatimus koskee 
• ulkoleikkivälineiden muovi- ja kumiosia ja
• kumipohjaisia aineita keinoalustojen kerroksissa

joihin lapsi voi olla ihokosketuksessa tuotteen käytön aikana.
• Kierrätetyt autonrenkaat kielletty keinoalustojen/turva-alustojen kerroksissa, joihin käyttäjän 

on mahdollista olla ihokosketuksessa.

Todentaminen:
• Valmistajan vakuutus ja analyysiraportti tai analyysitodistus
• Tuotteiden, joilla on Joutsenmerkki, katsotaan täyttävän vaatimukset.
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Kestävyys ja puunsuoja-aineet
• Tuotteen on kestettävä siihen kohdistuvat ympäristö- ja käyttörasitukset. Puuosat 10 v, kyllästetyt puuosat 

15 v.

• UC 3 ja UC 4-käyttöluokan (EN 335) puuosilla oltava hyvä lahonkestävyys
• Menetelmät taulukossa 1, mutta myös muut menetelmät sallittu

• Painekyllästetty puu:
• Maakosketuksissa olevat rakenteet (UC4), sallitaan NTR A
• Maan pinnan yläpuolisissa säälle alttiissa rakenteissa (UC 3.2), sallitaan NTR AB
• Kiellettyjen aineosien lista: arseeni, kromi, boorihappo, orgaaniset tinayhdisteet, kreosoottiöljy. 
• Propikonatsolin käyttö sallittu EU:n 528/2012 biosidiasetuksen hyväksynnän mukaan.

Todentaminen:

• Valmistajan vakuutus siitä, että vaatimus täyttyy, ks. taulukko 1.

• Muita kestävyyden takaavia käsittelymenetelmiä käytettäessä tarjoajan on toimitettava 3. osapuolen 
varmentamat testiraportit ja tulosten arviointi.

• Tuotteiden, joilla on Joutsenmerkki, katsotaan täyttävän vaatimukset.
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Taulukko 1. Puunsuojamenetelmät ja todentaminen
Puunsuojausmenetelmä Käyttöluokka EN 

335 mukaan
Vaadittu todennus kestävyydestä

Luontaisesti kestävä puu

(Ei käsitelty puunsuoja-
aineilla)

UC 3 ja UC 4 Kestävyysluokka DC 1 (erittäin kestävä) tai DC 2 (kestävä) standardin EN 350 
mukaan

Puunsuoja-aineilla tai 
kemiallisesti käsitelty ja 
lämpökäsitelty puu, joka on 
luokiteltu NTR:n mukaan

UC 3 NTR ABmod

UC 4 NTR Amod

Puunsuoja-aineilla tai 
kemiallisesti käsitelty ja 
lämpökäsitelty puu, jota ei 
ole luokiteltu NTR:n 
mukaan.

UC 3 Seuraavien menetelmien mukaiset testaukset:
- CEN/TS 15083-1 ilman Coriolus versicolor testiä nopeutetun ikääntymisen testin 
jälkeen, joka on linjassa EN73 ja EN84 kanssa.
- CEN/TS 12037
- Hyväksytyt tulokset tulee arvioida riippumattoman tahon toimesta. Arvioijalla tulee 
olla alankokemusta.

UC 4 Seuraavien menetelmien mukaiset testaukset:
- CEN/TS 15083-1 yhdessä Coriolus versicolor testin kanssa nopeutetun ikääntymisen 
testin jälkeen, joka on linjassa EN73 ja EN84 kanssa.
- ENV 807
- EN 252 vähintään viiden vuoden ajan kolmessa eri kohteessa, joista kaksi 
Pohjoismaissa.
- Hyväksytyt tulokset tulee arvioida riippumattoman tahon toimesta. Arvioijalla tulee 
olla alan kokemusta.

Painekyllästetty puu, 
kestopuu

UC 3.2* NTR AB
UC 4 NTR A
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Johtopäätökset

o Kemikaalien kirjo laaja, keskitytään tiettyihin osa-alueisiin
o Tarkoituksena on vähentää kemikaalien aiheuttamia haittoja käyttäjille ja 

käyttö ympäristölle
o Sivuvaikutuksena voidaan parantaa valmistusympäristön kemikaaliturvallisuutta
o Kriteerien käyttö vaatii hankintaosaamista esim. Millaisia kriteerit täyttäviä

tuotteita on saatavilla ja mahdollista tilata?

o Tavoiteltiin tasapainoista kokonaisuutta esimerkiksi puun
kestävyysvaatimusten ja kemikaalivaatimusten välillä
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Hankintakriteerien kehittäminen on jatkuva prosessi

o Tavoiteltiin käyttökelpoisia mallikriteerejä 
hankintayksiköiden sovellettavaksi. 
Käyttökelpoisuus on varmistettu huolellisella 
nykytilanteen kartoituksella, muiden 
mahdollisten kriteeristöjen läpikäymisellä. 

o Vuoropuhelut jatkuvat alantoimijoiden kanssa, 
tietoa tarvitaan kriteerien soveltamisesta 
käytäntöön

o Tietopyyntöjä osoitetaan alan toimijoille vielä 
kriteerien julkaisun jälkeen

Nykytilanne (käytetyt 
kriteerit, asetetut 

tavoitteet)

Olemassa olevien 
muiden kriteerien 

analysointi ja 
hyödyntäminen

Kriteeriluonnoksen 
yhteiskehittäminen

Kriteeriluonnoksen 
testaus markkina-
vuoropuhelussa

Täsmennetyn 
kriteeristön 

soveltaminen 
hankinnoissa

 EU:n GPP -kriteerit
 Motivan kriteeripankki
 Joutsenmerkki-kriteerit
 Ruotsin hankinta-

viranomaisen kriteerit
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Jatkoaskeleet

oKäyttökokemusten kerääminen ja niiden perusteella 
päivittämistarpeesta päättäminen.

oKriteereitä ja itseopiskelumateriaalia saavat soveltaa muutkin 
hankintayksiköt kuin green dealin allekirjoittaneet tahot, toiveena 
tiedon toimittaminen KEINOlle.

oKEINOn neuvontapalvelut ovat käytettävissä 
palvelu@hankintakeino.fi 
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Kriteerityöhön valitut tuoteryhmät
o Kunnat ja yhteishankintaorganisaatiot valitsevat tuoteryhmiä, joiden hankinnoissa toimeenpannaan sopimuksen 

tavoitteita ja toimenpiteitä. 

o Vuonna 2021: julkaistiin siivous- ja puhtauskemikaalit ja puhtauspalvelut kriteerit

o Vuonna 2022: sisäleikkivälineet & kalusteet ml. patjat.

o Markkinavuoropuhelu ja tietopyynnöt

o Alkaen vuonna 2023 äänestystuloksen mukaan järjestettynä:

o Uusien päiväkotien kokonaishankinnat ja peruskorjausurakat

o Tekstiilit ja liinavaatteet

o Keittiötarvikkeet ja –materiaalit

o Päiväkoti palveluna

o Hygieniatarvikkeet
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Lisätietoa

o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/siivous-ja-puhtauskemikaalien-green-deal-
hankintakriteerit

o www.hankintakeino.fi/fi/greendeal

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

o Kemikaalit hankinnoissa itseopiskelumateriaalit:
o https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavyys-ja-innovatiivisuus/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/puhdas-

turvallinen-ja-0

o Siivous- ja puhtauskemikaalit sekä siivouspalvelut green deal –hankintakriteerit:
o https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/siivous-ja-puhtauskemikaalien-green-deal-

hankintakriteerit
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Jenni Rovio, Kestävien ja innovatiivisten hankintojen asiantuntija
jenni.Rovio@motiva.fi

Janne Keränen, Kiertotalousasiantuntija
janne.keranen@motiva.fi

Niina Tanskanen, Ympäristömerkintä Suomi Oy
niina.tanskanen@ecolabel.fi
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