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Asialista

o Päästöttömät työmaat –konsepti

o Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen urakkahankinnoista kootut opit julkaistiin 

raporttina

o Sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn malli

o Julkisen puurankentamisen neuvonta

o Muistutus amk-opiskelijoiden hyödyntämisestä

o Keinolla valmisteilla innovatiivisiin hankintoihin perehdyttävä koulutus

o Valmisteilla myös pohjoismainen kriteeristö sairaalatarvikkeiden pakkauksiin liittyen

o HUOM: Hankintakoulutukseen 24.8. voi vielä ilmoittautua. 

* Kysymyksiä voi 

esittää chatissa



Päästöttömät työmaat –konsepti julkaistu

- Päästöttömän työmaan -konsepti on yleiskuvaus periaatteista ja toimintatavoista, joilla 

pyritään vähentämään työmaiden päästöjä. Konsepti tähtää työmaiden 

hiilidioksidipäästöjen, haitallisten pakokaasupäästöjen sekä melun vähentämiseen. 

Konsepti ei käsittele esimerkiksi rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä tai rakentamisen 

elinkaaripäästöjä.

- Voidaan käyttää hankintayksiköiden omissa ja sen kilpailuttamilla työmailla ja urakoissa: 

Omat kunnossapidon työt, omat rakentamisen työt (infra ja talonrakentaminen), 

kilpailutetut kunnossapidon työt ja urakat.

- Kehitetty osana Päästöttömien työmaiden Green Deal –sopimusta, mutta kaikkien 

hankintayksiköiden hyödynnettävissä.

- https://www.hankintakeino.fi/fi/paastotontyomaakonsepti



Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen 
urakkahankinnoista kootut opit julkaistiin raporttina 

o KEINO-osaamiskeskuksen kokoama pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) -kehittäjäryhmä 

pohti vuosien 2018-2020 aikana keinoja kestävyyden huomioimiseen kunnostushankkeissa kuuden eri 

urakkahankintakohteen kautta. 

o Kokemukset ja esimerkit koottu raportiksi:

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/pilaantuneiden-maa-alueiden-kunnostuksen-

urakkahankinnoista-kootut

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/pilaantuneiden-maa-alueiden-kunnostuksen-urakkahankinnoista-kootut


Sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn 
malli
o KEINOn sote-palveluiden kehittäjäryhmässä kehitetty ja pilotoitu uusi sosiaalipalveluiden avoimen 

sopimusjärjestelyn sopimusmalli.

o Uudessa sopimusmallissa korostuvat asiakkaiden vaikuttamismahdollisuus, jatkuva palveluiden kehittäminen ja 
markkinoiden avoimuus. 

o asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa tehtäessä valintaa eri palveluista ja palveluntuottajasta asiakkaan tarpeisiin 
soveltuvien palveluntuottajien välillä. Mikäli asiakas ei pysty ilmaisemaan tahtoaan tai asiakkaan tahtoa ei voida 
kaikissa tapauksissa noudattaa palveluiden hankkimisessa, palvelut valitaan asiakkaan omaisten, edunvalvojan 
ja/tai sosiaalihuollon ammattilaisen yhteistyöllä.

o Avoimen sopimusjärjestelyn aikana on tarkoitus kehittää hankittavia palveluita aktiivisesti yhteistyössä. 
Kehittämismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa tilaajan resurssit, tilaajan tahtotila, palveluntuottajien 
resurssit ja palveluntuottajien määrä. 

o Palveluiden tavoitteellisesta kehittämisestä, sopivista mittareista ja kehittämiseen kytketyistä bonuksista ja 
sanktioista tulee keskustella alalla toimivien yritysten kanssa jo markkinakartoituksessa. Kehittämiseen 
panostaminen on tilaajan strateginen valinta, joka tulee tehdä viimeistään hankintamenettelyä valittaessa.

o Opas on ladattavissa täältä: https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/sosiaalipalveluiden-
avoimen-sopimusjarjestelyn-malli-mahdollistaa
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https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/sosiaalipalveluiden-avoimen-sopimusjarjestelyn-malli-mahdollistaa


Julkisen puurakentamisen neuvonta

o Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa kunnille maksutonta 
asiantuntija-apua puurakentamisen kysymyksissä. Vastauksia kunnalliseen 
puurakentamiseen saa verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse.

o Kunnat voivat ottaa yhteyttä neuvontaan verkkolomakkeella, sähköpostilla sekä 
erillisenä puhelinaikana torstaisin klo 9–11. Neuvontapalvelu on avuksi erityisesti 
rakennushankkeen valmisteluvaiheessa, kun kunta miettii erilaisia rakentamisen 
vaihtoehtoja ja materiaaleja.

o Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu:
www.motiva.fi/puurakentaminen
puurakentaminen@motiva.fi
puh. torstaisin, klo 9–11 (09) 6122 5099
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http://www.motiva.fi/puurakentaminen
mailto:puurakentaminen@motiva.fi


Kohti parempia hankintoja
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o https://www.valonia.fi/tapahtuma/kuntienhankintakoulutus/

o Kestävien hankintojen edistäminen ja laadulliset kriteerit

o Miten hankinnoilla saadaan aikaan vaikuttavuutta?

o Miten toimintaympäristön muutos näkyy hankinnoissa ja miten voi siihen 

reagoida?

https://www.valonia.fi/tapahtuma/kuntienhankintakoulutus/


Seuraava tapaaminen

o 27.8. klo 8.30-10

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)



Keinon uutiskirjeestä ajankohtaista tietoa

oUudet työkalut, tulevat koulutukset ja tilaisuudet, hyvät esimerkit 

o Tilaa uutiskirje osoitteessa: https://www.hankintakeino.fi/fi/uutiskirjetilaus

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)

https://www.hankintakeino.fi/fi/uutiskirjetilaus


Kiitokset, ollaan yhteydessä

Riikka Leskinen

muutosagentti, Varsinais-Suomi

riikka.leskinen@valonia.fi

p. 044 907 5995

www.valonia.fi

www.hankintakeino.fi

mailto:riikka.leskinen@valonia.fi
http://www.valonia.fi/
http://www.hankintakeino.fi/

