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Jäsenehdotus Pohjoismaiden huonekaluteollisuuden ympäristömerkintöjä 
koskevasta selvityksestä 

Ehdotus 

Edistyspuolue ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se selvittää, voiko ympäristömerkinnän vaatiminen julkisissa hankinnois-

sa vääristää Pohjoismaiden huonekaluteollisuuden kilpailua ja aiheuttaako se 

kaupan esteitä sekä Pohjoismaiden välillä että muilla vientimarkkinoilla.  

että se käynnistää kehittämistyön yhteispohjoismaisiksi alakohtaisiksi julkis-

ten hankintojen ympäristövaatimusten standardeiksi, jotka takaavat korkei-

den ympäristöstandardien säilymisen, yhtäläiset kilpailuehdot ja matalat 

kaupan esteet. 

Taustaa 
Julkisissa hankinnoissa tuotteille asetetaan yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. 

Monissa Pohjoismaissa on alettu vaatia erityisiä ympäristömerkintöjä. Pohjoismai-

den huonekaluteollisuuden edustajat ovat reagoineet tähän, koska he katsovat sen 

johtavan käytännössä siihen, että ympäristömerkinnät edistävät markkinamonopo-

lia, mikä vääristää kilpailua.  

Pohjoismaiden ministerineuvostolle lähettämässään kirjeessä, joka on päivätty 24. 

tammikuuta 2018, ruotsalaiset, suomalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset huonekalute-

ollisuuden edustajat kehottavatkin siihen, ettei julkisissa hankinnoissa pidettäisi 

standardina pelkästään yhtä ympäristömerkkiä. Kirjeessä todetaan muun muassa, 

että yhden merkin suosiminen johtaa monopolitilanteeseen ja että monet yritykset, 

jotka keskittyvät huonekalujen valmistamiseen kestävällä tavalla, suljetaan näin jul-

kisten hankintojen ulkopuolelle.  

Norjalla on tästä konkreettinen esimerkki. Norjan elinkeinoelämän huonekaluteolli-

suuden etujärjestön mukaan useat norjalaiset kunnat ja läänit suosivat Joutsenmerk-

kiä. Kristiansundin kunnan uusia toimistohuonekaluja koskeva tarjouskilpailu sisälsi 

luettelon ympäristömerkeistä, jotka oli pisteytetty ympäristöystävällisyyden mu-

kaan. Joutsenmerkki sai korkeimmat pisteet, kun taas huonekaluteollisuuden mieles-
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tä yhtä hyvin tuotteen hiilijalanjälkeä ja ympäristöystävällisyyttä mittaavat ympäris-

tömerkit saivat joko heikomman pistemäärän tai jäivät kokonaan pisteittä. Reaktioi-

ta herätti erityisesti se, että kunta oli käyttänyt norjalaista ympäristömerkintäsäätiö-

tä (Stiftelsen Miljømerking) asiantuntijana ja neuvonantajana kilpailutusprosessissa. 

Kristiansundin kuntaan lähetettiin useita virallisia valituksia ympäristövaatimuksista 

ja asiasta kirjoitettiin tiedotusvälineissä (https://www.nrk.no/mr/nho-krev-

opprydding-i-nye-miljokrav-1.13732460). NHO (Norjan elinkeinoelämän keskusjär-

jestö) kirjoitti myöhemmin Norjan lapsi- ja tasa-arvoasiain ministeriöön ja pyysi, että 

säätiön ja Joutsenmerkin roolia julkisissa tarjouskilpailuprosesseissa tarkasteltaisiin 

lähemmin. Lisäksi NHO pyysi ministeriötä huolehtimaan siitä, ettei ympäristömerk-

kikäytäntö aiheuta erilaisia kilpailuehtoja.   

Ympäristömerkkivaatimukseen liittyy myös kaupankäyntiä koskeva näkökohta. Poh-

joismaiden huonekaluvalmistajat ovat riippuvaisia avoimista markkinoista, koska 57 

prosenttia tuotannosta menee vientiin. Pohjola on seitsemänneksi suurin huonekalu-

jen viejä maailmassa. Pohjoismaiset tuotteet ovat maailmalla hyvin arvostettuja ja 

ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kärjessä. Jos eri merkintäjärjestelmiä suo-

sitaan eri Pohjoismaissa, Pohjoismaiden sisäinen kaupankäynti vaikeutuu. Lisäksi Eu-

roopassa ja USA:ssa, jotka ovat tärkeitä vientimarkkinoita, on omia kansallisia ympä-

ristömerkkejä. Jos Pohjoismaissa yhä enemmän suositaan yhtä merkkiä, muut maat 

voivat kokea sen protektionismina ja asettaa omia merkkejään koskevia vastavaati-

muksia.  

Tähän liittyy myös kustannuksia. Monet yritykset ilmoittavat panostaneensa toimi-

alallaan tunnettuihin ympäristömerkkeihin, mutta kuitenkin julkisissa hankinnoissa 

vaaditaan muita merkkejä. Suhteellisen kallis merkintäjärjestelmä, kuten Joutsen-

merkki, voi vaatia pieneltä yritykseltä paljon muiden ympäristömerkkien lisäksi. Ti-

lanne olisi vielä haastavampi, jos oltaisiin riippuvaisia yhdestä ympäristömerkkiyhdis-

telmästä yksillä markkinoilla ja toisesta toisilla markkinoilla.  
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