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Ohjelma

HUOM!
• Tilaisuus tallennetaan, 

lukuun ottamatta lopun
keskusteluosuutta

• Toivomme aktiivista
keskustelua

• Kysymyksiä voi laittaa
myös chattiin

• Pidättehän mikfonit
mykistettyinä
puheenvuorojen aikana

9.00 Tervetuloa!

Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön 
hankinnoissa -green deal, Jenni Rovio, Motiva Oy

Kriteeristön esittely: Sisäleikkivälineet ja virikemateriaalit, 
Hannamaria Yliruusi, asiantuntija, Turun AMK

Ohjeet hankintayksiköille, yrityksille sekä varhaiskasvatuksen 
johdolle, Janne Keränen, Motiva Oy

Keskustelua ja kysymyksiä

10.00 Tilaisuus päättyy
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Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen 
hankinnoissa –sopimus 2020 - 2025

• Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, 
Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit, Monetra 
Oulu Oy sekä Tuomi Logistiikka Oy allekirjoittivat 
vapaaehtoisen green deal -sopimuksen haitallisten 
aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen 
ympäristössä vuonna 2020.

• Green dealin taustalla on kansallinen kemikaaliohjelma, 
jossa määritellään julkiset hankinnat yhdeksi keinoksi 
minimoida ympäristö- ja terveysriskejä. Ohjelmaa 
uudistetaan parhaillaan ja siinä on keskeinen rooli 
kiertotalousnäkökulmalla.

• Hankintayksiköt kokoavat tietoa ja raportoivat
tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, sekä 
saavutetuista tuloksista KEINOlle sekä ministeriöille. 

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

https://sitoumus2050.fi/varhaiskasvatus#/
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Miksi diili kemikaalien ja haitallisten aineiden vähentämiseksi?

• 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.

• Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä byrokraattista ja aikaa vievää, sillä 
kemikaalien ympäristö- ja terveyshaitoista on oltava ensin erityisen vahvaa 
näyttöä.

• Kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä 
mikään viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan.

• Julkisissa hankinnoissa on tarpeen asettaa kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja 
seurata vaatimusten toteutumista.

• Tavoitellaan vaikutuksia niin ihmisten terveyteen kuin ympäristön suojelemisen.
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Miten sisäleikkivälineiden kriteerit syntyivät?

• Kriteerit koskevat leluja jotka ovat osin tai täysin leikkikäyttöön
tarkoitettuja.

• Laadittiin raamit sitoutuneiden hankintayksiköiden kanssa lähtökohdista
sekä heidän tavoitteistaan.  Hyödynnettiin olemassa olevaa
tutkimustietoa.

• Tehtiin markkinakartoitusta ja yhteistyötä alan yrityksien kanssa:
• Markkinavuoropuhelu 02/2021
• Kysely 03/2021 sekä haastattelut 04/2021
• Markkinavuoropuhelu 05/2022

• Keskusteltiin eri tahojen kanssa; Kuntaliitto, Kaupan liitto, Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry, Suomen Leluyhdistys ry. jne.

• Asiantuntijatuki; Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ,Turun AMK 
kiertotalouden ja vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntijat sekä 
Pohjoismaisen ympäristömerkinnän asiantuntijat
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Riskituotteiden arviointi

• Valmistaja on vastuussa lelun turvallisuudesta. Suomessa lelujen 
turvallisuutta valvovia viranomaisia ovat Tukes ja Tulli.

• Tukes selvittää mm. eurooppalaisen Safety Gate –järjestelmän 
kautta tulleita ilmoituksia vaarallisista leluista.

• KEINO-osaamiskeskus kartoitti Eurooppassa Safety Gate 
järjestelmään ilmoitettuja leluja vuosilta 2020 –2022. Yhteensä 
ilmoituksia oli tehty n. 470 lelutuotteesta (03/2022). Erityisesti nuket 
ja muoviset hahmot sekä limat, muovailuvahat, meikit ja kasvomaalit 
nousivat määrällisesti haussa korkealle. 

• Puutteina mm. REACH-asetuksen laiminlyönti, tuotteet eivät 
täyttäneet  EU:n leludirektiivin tai eri lelustandardien vaatimuksia. 
Tuotteista löytyi useita haitallisia kemikaaleja sallittuja määriä 
enemmän kuten ftalaatteja, lyijyä ja booria.

• Lista leluista joissa tyypillisesti saattaa olla haitallisia aineita tehtiin 
Tukesin asiantuntijoiden tuella sekä Safety Gate –järjestelmän 
tietojen pohjalta.

Lisätietoa Safety Gate ja Tukes

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/lelut#71f3cf9d
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Kriteeristön soveltamista tukevat erilliset ohjeet sekä
lisäliitteet

• Green deal –kriteerit leikkivälineille sekä virikemateriaaleille 
• Liite 1. Itsearviointi-lomake: haitallisten aineiden hallinta
• Liite 2. EU declaration of conformity / EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
• Liite 3A. Ohjeet hankintayksiköille
• Liite 3B. Ohjeet yrityksille
• Liite 4. Tietoa varhaiskasvatuksen yksiköille
• Liite 5. Saatekirje-malli viestintään varhaiskasvatuksen yksiköille
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Hankintakriteerien kehittäminen on jatkuva prosessi!

• Käyttökelpoisuus varmistetaan huolellisella
nykytilanteen kartoituksella ja työn aikana
käydään vuoropuhelua toimittajien kanssa.

• Hankintayksikkö asettaa aina itse kriteerien
tason omien tavoitteiden ja
markkinakartoituksen perusteella.

• KEINO kerää käyttökokemuksia
jatkokehittämisen tueksi.

Nykytilanne 
(käytetyt kriteerit, 

asetetut tavoitteet)

Olemassa olevien 
muiden kriteerien 

analysointi ja 
hyödyntäminen

Kriteeriluonnoksen 
yhteiskehittäminen

Kriteeriluonnoksen 
testaus 

markkinavuoropuhelussa

Täsmennetyn 
kriteeristön 

soveltaminen 
hankinnoissa

• Arvioidaan eri
hankintakriteerien taso
ja sovellettavuus. 
(EU:n GPP –kriteerit, 
Joutsenmerkin, Motivan 
tai Ruotsin hankinta-
viranomaisen kriteerit)
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Kriteeristön esittely: Sisäleikkivälineet ja 
virikemateriaalit

Hannamaria Yliruusi, Turun Ammattikorkeakoulu
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Valintaperusteet kriteereihin: green deal sopimus

Green deal sopimuksella pyritään erityisesti:
• vähentämään tarpeettomia antimikrobisia aineita sekä hajusteita ja

väriaineita;
• soveltamaan leludirektiivistä ja -laista tulevia alle 36 kuukauden

ikäluokkaan kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia kaikkien lelujen
ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa;

• lisäämään toimittajien hankintayksiköille ilmoittamaa
tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista (REACH art 33
ja kandidaattilista); ja

• laatimaan yhteiset hankintakriteerit ja hankintasopimusten
sopimusehdot haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen
ympäristössä ja soveltamaan niitä hankinnoissa hankintayksikköjen omien
toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.
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Valintaperusteet kriteereihin

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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Sisäleikkivälineiden kriteerit

• Antimikrobiset aineet
• Hajusteet
• Väriaineet
• Nitrosamiinit ja nitrosoituvat aineet
• Formaldehydi
• Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)
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Esimerkki todentamisesta

"Toimittajan on pyydettäessä esitettävä tuotetta koskeva lainmukainen 
tekninen dokumentaatio, josta ilmenee valmistuksessa käytetyt materiaalit ja 
kemikaalit."

Laki lelujen turvallisuudesta 
42 § Tekniset asiakirjat
• 1) tarkka kuvaus suunnittelusta ja valmistuksesta, mukaan lukien luettelo

leluissa käytetyistä rakenneosista ja materiaaleista sekä kemikaalien
toimittajilta hankittavat käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä
kemikaaleista;

• Lisätietoa Finlex Laki lelujen turvallisuudesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111154#Pidm45949344302704

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111154#Pidm45949344302704
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Kansallinen Code of Conduct ja itsearviointilomake

• Hankinta-Suomen
puitteissa on laadittu
kansalliset
vastuullisuuden
vähimmäisvelvoitteet
(Code of Conduct)

• Lisätietoa:
Vastuullisuuden
vähimmäisvelvoitteet

• Green deal kansallista
itsearviointilomaketta
mukailen laatinut
oman osa-alueen
haitallisten aineiden
hallinnasta

https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI
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Viestintä hankintayksiköille, yrityksille, 
varhaiskasvatuksen johdolle ja 
varhaiskasvatuksen yksiköille

Janne Keränen, Motiva
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Viestinnän kohderyhmä ja tarkoitus

• Ohjeistus on pyritty laatimaan kolme eri kohderyhmää huomioiden
• Tilaajat

• Käsittäen myös varhaiskasvatuksen johdon.

• Toimittajat
• Varhaiskasvatuksen yksiköiden työntekijät

• Tavoitteena:
• Auttaa green dealiin sitoutuneita tahoja toteuttamaan vaadittuja

toimenpiteitä
• Viestiä tasapuolisesti myös toimittajille mahdollisista kriteerien

todentamiskeinoista
• Auttaa viestinnässä green dealista varhaiskasvatuksen yksiköiden

työntekijöille
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Viestinnän painopistealueet

Ohjeistus tilaajille (kaupungit ja hankintayksiköt)
• Kuvattu yleisellä tasolla hankintaprosessi
• Ehdotettu kuinka green deal kannattaa huomioida hankintaprosessin eri

vaiheissa.
• Tuotu esille vaihtoehtoja kriteerien todentamiselle
• Sopimuksen aikainen seuranta
• Kiertotalous ja green deal
Ohjeistus toimittajille (yritykset)
• Miten green deal –sopimus vaikuttaa tarjoajaan
• Yritykselle tuotteiden kemikaaliturvallisuus on kilpailuetu
Varhaiskasvatuksen yksiköt
• Kemikaalikuorman vähentämistä voi tehdä myös inventoimalla jo käytössä

olevat leikkivälineet
• Green dealista viestiminen
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Kysymykset ja kommentit
Motiva Oy/Keino-osaamiskeskus
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Kriteerit sekä ohjeet Keinon sivuilla
Green deal –kriteerit leikkivälineille sekä virikemateriaaleille 
Liite 1. Itsearviointi-lomake: haitallisten aineiden hallinta
Liite 2. EU declaration of conformity
Liite 3A. Ohjeet hankintayksiköille
Liite 3B. Ohjeet yrityksille
Liite 4. Tietoa varhaiskasvatuksen yksiköille
Liite 5. Saatekirje-malli viestintään varhaiskasvatuksen yksiköille

• HUOM. Keräämme hankinnoista käyttökokemuksia laajasti.  Palautteen perusteella
päätetään kriteerien päivittämistarpeesta jatkuvan kehittämisen mukaisesti.
Tarjoavien yrityksien kannattaa tuoda esiin innovatiivisuuttaan ja  toimia  kestävän
kemian edelläkävijöinä!
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Kun hankinnat
mietityttävät, KEINOn
neuvontapalvelu auttaa
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

http://www.hankintakeino.fi/neuvontapalvelu
mailto:palvelu@hankintakeino.fi
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Lisätietoa: 
jenni.rovio@motiva.fi

janne.keranen@motiva.fi
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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/

