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Mikä on Green Deal?
§ Green Deal on vapaaehtoinen sopimus valtion (esim. eri ministeriöt) ja eri

toimijoiden (esim. etujärjestöt, yritykset, kunnat) välillä.
• Green Deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja mm. ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja

kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

• Sopimusosapuolet valikoituvat sopimuksen aihealueen perusteella.

• Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää lainsäädäntöä.
Sopimuksissa voidaan asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen
tavoitteiden saavuttaminen ilman turhaa sääntelyä.

• Sopimusten kautta saavutetuista tuloksista viestitään yhteiskuntasitoumus2050 -sivustolla.

§ Ohjauskeino on laajasti käytössä Hollannissa, missä sopimuksia on solmittu vuodesta
2011 lähtien noin 200.



Green Deal osaksi Ympäristöministeriön 
ohjauskeinojen valikoimaa

§ Ympäristöministeriössä valmistellaan ja kehitetään prosessia, ohjeistusta ja 
kriteeristöä vapaaehtoisten Green Deal -sopimusten käyttöönoton edistämiseksi eri 
teemoissa. 
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Green Deal -sopimukset – alustavaa kriteeristöä
Green Deal -sopimuksille ominaista on mm.

• kunnianhimoiset ja seurattavissa olevat tavoitteet – seurannasta sovitaan sopimuksessa

• verrattain nopeasti saavutettavissa olevat tulokset (sopimuskausi esim. 3-7 vuotta, ensimmäinen
väliarviointi diilin toimivuudesta esim. 1-3 vuoden kuluttua sopimuksen solmimisesta), sekä nopeampi tie
muutokseen kuin ilman diiliä

• ympäristön kannalta merkittävät vaikutukset

• lisäarvo verrattuna nykytilaan – ei tehdä business as usual -tapauksissa Green Dealia

• uusien ratkaisu- ja toimintamallien kehittäminen

• sopimuksen nopea implementointi (versus lainsäädäntö) – toimenpiteet kohti tavoitetta/tavoitteita
käynnistetään heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

• vahva keskinäinen vuorovaikutus ja sitoutuminen sopimuksen molemmilla osapuolilla

• sopimuksia ei laadita yksittäisen yrityksen kanssa, vaan sopimuskumppanina etujärjestö/jä ja esim. yritys-
sekä kuntaryhmittymiä

• sopimuksiin osallistuminen on avointa kaikille kiinnostuneille sopimuksen aihepiirin kannalta relevanteille
toimijoille, kunhan toimijat pystyvät uskottavasti sitoutumaan sopimuksen tavoitteisiin ja/tai toimenpiteisiin

• sopimuksilla ei voi estää tarvittavan lainsäädännön säätämistä (huomioitava aina kokonaiskuva)

• esitettyjen toimenpiteiden tulee olla teknisesti sekä mm. ympäristön että markkinoiden kannalta
toteutettavissa ja taloudellisesti kannattavia

• sopimuksilla tulisi tavoitella muutosta mieluiten koko arvoketjussa



Green Deal -teemoja
§ Ympäristöministeriö on tähän mennessä solminut yhden Green Dealin. Ko. sopimus on tehty Kaupan Liiton kanssa 

tavoitteena vähentää muovipussien kulutusta.

• Sopimuksen piirissä on tällä hetkellä 12 yritystä ja noin 3 200 myymälää. Alustavasti on arvioitu, että muovikassien kulutus on 
vähentynyt joissain liikkeissä noin 60%:lla vuonna 2017.

§ Ympäristöministeriössä on valmisteilla Green Deal öljyjätehuollon toimialalla voiteluöljyjen talteenoton ja 
materiaalina hyödyntämisen tehostamiseksi.

§ Liikenne- ja viestintä- sekä ympäristöministeriöissä valmistellaan Green Dealia autoalan kanssa mm. liikenteen 
hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi ja vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseksi.

§ Green Deal -sopimusmallia pilotoidaan myös osana julkisia hankintoja. Teemoja voisivat olla esim.

• Vähäpäästöiset työkoneet ja urakat

• Puurakentamisen edistäminen

• Haitalliset kierrot 

§ Alustavia esimerkkejä aihepiireistä, joissa ohjauskeinoa voisi mahdollisesti soveltaa ympäristöministeriössä

• Rakennusten purkujätteiden hyödyntämisen parantaminen: Kannustetaan mm. purkukatselmuksen käyttöönottoon ja samalla 
parannetaan tietoa nykyisten rakennusten purkujätteistä. Myöhemmin mahdollista asettaa tavoitteita esim. jätteiden 
hyödyntämisen ja kierrätyksen parantamiseksi.

• Rakentamisen muovijätteen vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen

• Saunojen puukiukaiden pienhiukkas- ja mustahiilen päästöjen vähentäminen

• F-kaasujen talteenoton tehostaminen

• Kertakäyttöisten pakkausten käytön vähentäminen ravintola- ja majoitusaloilla


