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A 1768/tillväxt  

 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta Pohjoismaiden huonekaluteollisuuden 

ympäristömerkintöjä koskevasta selvityksestä 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka Pohjoismaiden huonekaluteollisuuden ympäris-

tömerkintöjen selvitystä koskevan jäsenehdotuksen A 1768/tillväxt käsittelyä. 

Taustaa 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa - valiokunta on käsitellyt Norjan Edistyspuolueen jä-

senehdotusta, jossa on seuraavat että-lauseet: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää, voiko ympäristömerkinnän vaatiminen julkisissa hankin-

noissa vääristää Pohjoismaiden huonekaluteollisuuden kilpailua ja aiheut-

taako se kaupan esteitä sekä Pohjoismaiden välillä että muilla vientimarkki-

noilla. 

että se käynnistää kehittämistyön yhteispohjoismaisiksi alakohtaisiksi julkis-

ten hankintojen ympäristövaatimusten standardeiksi, jotka takaavat korkei-

den ympäristöstandardien säilymisen, yhtäläiset kilpailuehdot ja matalat 

kaupan esteet. 

 

Torniossa 26. kesäkuuta 2018 pidetyssä kesäkokouksessaan valiokunta keskusteli 

Edistyspuolueen tekemästä jäsenehdotuksesta. Keskustelujen myötä valiokunta 

päätti laajentaa asiaa koskemaan myös muuta kuin huonekaluteollisuutta. Valio-

kunta haluaa kuulla esimerkiksi hankintojen tekijöitä, julkisten hankintojen ulkopuo-

lelle helposti jääviä tahoja yms. 

 

Sihteeristö oli sen vuoksi ensimmäisessä vaiheessa kutsunut kokoukseen Egil Sunde-

tin, joka on Norsk Industri -järjestön Designindustrin toimialapäällikkö vastuualuee-

naan Ferdigvarer og møbel, Trine Dyrstedt Pettersenin, joka on Norjan elinkeinoelä-

män keskusjärjestön NHO:n rakennustarviketeollisuuden tekninen johtaja sekä 

Christian Lodgaardin, joka on toimistotuoleja valmistavan Flokk AS:n Products & 
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Brands -yksikön Senior Vice President. Viimeksi mainittu valmistaa merkkituotteita 

Norjan, Ruotsin ja Tanskan lisäksi myös muissa Euroopan maissa.  

 

Lokakuun 30. päivänä 2018 pidetyissä esityksissä tuotiin esiin, ettei julkisissa hankin-

noissa tulisi esittää vaatimusta erityisestä ympäristömerkinnästä (esimerkiksi Jout-

senmerkkiä), koska näin syntyy monopolitilanne. Joutsenmerkki on ongelmallinen 

myös sen vuoksi, että konsultit myyvät konsulttipalvelujaan esimerkiksi kunnille sa-

malla kun myyvät omia merkintöjään. Joutsenmerkillä on usein kaksi funktiota. Jout-

senmerkin roolia ja tehtävää on tarkistettava.  

 

Lisäksi tuotiin esille rakennustarvikkeiden kansainvälisen merkintäjärjestelmän tarve, 

koska kauppaa tehdään paljon yli rajojen. Kansainväliset järjestelmät luovat kilpailua 

ja kiristävät ympäristövaatimuksia. Joutsenmerkki on usein hyvä kuluttajan mutta ei 

tuotteitaan ulkomaille vievän tuottajan kannalta. Kaikissa maissa on nimittäin oma 

kaupallinen merkintäjärjestelmänsä, ja jokainen järjestelmä suosii omaa merkin-

täänsä. Useiden maiden merkintöjen hankkiminen on valmistajille myös erittäin kal-

lista, eikä sen tulisi olla edes tarpeellista, koska merkinnät ovat kaikki jotakuinkin sa-

manarvoisia.  

 

Puhujien mielestä ei myöskään ole hyvä käyttää binäärisiä merkintäjärjestelmiä, 

joissa on vain kaksi kategoriaa – ympäristöystävällinen ja ei-ympäristöystävällinen, 

koska se haittaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Tuote voi olla monin eri ta-

voin enemmän tai vähemmän ympäristöystävällinen. 

 

Asiassa päätettiin edetä kutsumalla kokoukseen julkisista hankinnoista vastaava 

taho. Halldór Halldórsson saapui kokoukseen edustamaan Ríkiskaupia, joka on valtio-

varainministeriön alaisuudessa toimiva julkisten hankintojen sääntelystä vastaava 

elin Islannissa. 

 

Halldór Halldórsson kertoi kokouksessa julkisia hankintoja ohjaavista periaatteista – 

mitä on otettava huomioon, jotta hankinnat onnistuisivat eikä kiistoja syntyisi. Li-

säksi hän kertoi Norjassa sovellettavista säännöistä, joiden mukaan ympäristövaati-

muksilla voidaan perustella jopa 30 % kalliimmat hankinnat. Näin ollen hinta yksi-

nään ei saa olla ratkaiseva tekijä julkisista hankinnoista päätettäessä.  

 

Joutsenmerkin ”monopoliasemasta” tietyissä julkisissa hankinnoissa Pohjoismassa 

Halldórsson totesi, että kaikki kriteerit täyttävät toimijat voivat hankkia itselleen 

Joutsenmerkin, eikä merkki ole pakollinen vielä hankintaprosessin käynnistyessä. 

Riittää, että toimija sitoutuu täyttämään vaatimukset sopimuskaudella. Halldórsso-

nin mielestä ympäristösertifioinnin hankkiminen yritykselle ei edes ole erityisen kal-

lista. 

 

Mitä tulee hankintojen turvallisuuteen, ei ole selvää, onko hankintoja koskevia toimi-

via standardeja olemassa. Nykyisin kukin hankinnan tekevä taho määrittelee omat 

vaatimuksensa. 

 



 
 

3 / 3 

Lopuksi todettiin, että julkisia hankintoja koskevat säännöt ovat hyvin tarkkoja 

EU:ssa ja että syrjimättömyyssäännöt voivat joskus vaikeuttaa lähellä tuotetun rat-

kaisun valintaa. Toisaalta tämä vaikeuttaa tiettyjen ratkaisujen suosimista ja varmis-

taa terveen kilpailun. 

 

Seuraava vaihe oli kutsua Joutsenmerkin edustaja kokoukseen kertomaan oma näke-

myksensä edellä kuvatusta ongelmasta. Kokous pidettiin 9. huhtikuuta 2019. 

 

Rikke Dreyer, joka vastaa julkisia hankintoja tekevien toimijoiden ja Pohjoismaisen 

ympäristömerkin (Joutsenmerkki) välisestä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta Tanskassa 

sekä Miljømærkning Norgen edustaja Tormod Lien pitivät yhteisen esityksen. Jout-

senmerkin edustajat kertoivat, että vaatimuksia on erilaisia: vähimmäisvaatimuksia 

ja pistevaatimuksia. He mainitsivat myös, että vaatimusten ei tarvitse olla täytettyjä 

ENNEN hankintaa, kunhan ne täyttyvät sopimuskauden kuluessa. Hankinnan koh-

teena olevat tavarat ja palvelut tarkastaa lisäksi riippumaton kolmas osapuoli. Jout-

senmerkin tunnistaa nykyisin 95 % tanskalaisista. Merkki on maailmanlaajuinen, ja 

sitä käytetään 48 maassa (myös Kiinassa). Ympäristömerkin periaatteisiin kuuluu yh-

denvertainen kohtelu monopolitilanteiden välttämiseksi. 

Keskustelussa käsiteltiin sitäkin, otetaanko Joutsenmerkin myöntämisen yhteydessä 

huomioon myös tuotteen koko elinkaari. Tällä hetkellä ei vielä ole olemassa valmista 

palautus- tai panttijärjestelmää Joutsenmerkki-tuotteille, mutta työtä tehdään kier-

totalouden tukemiseksi. 

Valiokunnan näkemykset 

Kuultuaan kaikki esitykset ja käytyään niiden perusteella keskustelua valiokunta tuli 

siihen tulokseen, ettei jäsenehdotuksen käsittelyä ole syytä jatkaa. Valiokunnan käsi-

tyksen mukaan voimassa olevat säännöt ja hankintamenettelyt eivät vääristä kilpai-

lua, kunhan ne ymmärretään ja niitä sovelletaan oikein. 

 

 

Kööpenhaminassa 9. huhtikuuta 2019 

Aaja Chemnitz Larsen (IA) 

Arman Teimouri (L) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Henrik Brodersen (DF) 

Jaana Laitinen-Pesola (kok) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Mikael Staffas (Lib) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Tony Wikström (ÅSD) 

Tore Storehaug (KrF) 

 

 


