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Asialista

o Nopea kierros, ehdotuksia keskusteltaviksi asioiksi

o SUP-direktiivin toimeenpano

o Tarjolla koulutus

o Yhteistyö puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon liittyen

o Webinaarisarja – vähähiiliset hankinnat

o Elinkaarilaskenta osana suunnittelun ohjausta -webinaari

* Kysymyksiä voi esittää chatissa, 
keskustelulle varataan aikaa 

kaikissa listakohdissa



SUP-direktiivin toimeenpano
Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu 
direktiivi (EU) 2019/904

o Koskee syömävalmiin ruoan pakkauksia, juomamukeja ja eräitä 
kertakäyttömuovituotteita

o Toimeenpano voidaan määritellä kansallisesti: 
tuotekiellot, merkintävaatimukset, tuotesuunnitteluvaatimukset, 
erilliskeräysvelvoitteet, valistustoimet, laajennettu tuottajavastuu ja 
kulutuksen vähentäminen kansallisella tasolla 

oMm. Green Deal sopimukset

owww.muovitiekartta.fi

28.8.2020 Motiva 3



Yhteistyö puhtaiden ajoneuvojen direktiivin 
toimeenpanoon liittyen

o Markkinavuoropuhelutilaisuus 2.9. verkkotilaisuutena. Kaikki tervetulleita ja 
kutsua saa edelleen levittää vapaasti

o https://www.lyyti.fi/reg/markkinavuoropuhelu_CVD_ja_hankinnat

o Tärkeää pitää asiaa esillä viestinnällisesti, jotta markkinoilla ymmärretään 
varautua



Vähähiiliset hankinnat -webinaarisarja

o Tavoitteena on kehittää hankkijoiden tietoja ja toimintatapoja vähähiilisempään 
suuntaan sekä tarjota konkreettisia case-esimerkkejä ja kriteerimalleja hankintojen 
valmistelun tueksi.

o Esitykset katsottavissa jälkikäteen

o Seuraavat osat 
o 11.9. lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja esimerkit sekä 

o 9.10. hankinnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi



Digiosaaja kuntaan -haku

o Keino-osaamiskeskus hakee 3-5 sparrausta tarvitsevaa hankintaa pilotiksi 
ilmaiseen asiantuntijasparraukseen, joka toteutetaan syksyn 2020 aikana.

o sparraustarve kohdistuu alusta-, rajapintaratkaisuihin, pilvipalveluihin tai 
kokonaisarkkitehtuuriin

o Lisätietoa asiasta täällä https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-
artikkelit/kaipaatko-digiosaajan-tukea-hankintaan-tayta-hakulomake-288

o Voi hakea vielä tänään



Elinkaarilaskenta osana suunnittelun ohjausta –
webinaari 15.9.

o 6Aika-ohjelmaan kuuluva Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää webinaarin 
elinkaarilaskentapilottien tuloksista kolmessa kohteessa. Kaupunkien yhteisenä 
tavoitteena on ollut kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten 
laskentaa, jotta rakentamista voidaan eri vaiheissa ohjata vähäpäästöisimmiksi.

o Webinaarissa esitellään pilottikohteiden tuloksia ja kokemuksia sekä kuullaan 
kommenttipuheenvuorot vaikuttajaorganisaatioilta. 

o Kutsu ja ohjelma: http://energiaviisaat.fi/wp-
content/uploads/2020/06/Elinkaarilaskenta-osana-suunnittelun-ohjausta-webinaari-
15.9.2020.pdf
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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)



Seuraava tapaaminen

o 30.10. klo 8.30-10

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)



Kiitokset, ollaan yhteydessä

Riikka Leskinen

muutosagentti, Varsinais-Suomi

riikka.leskinen@valonia.fi

p. 044 907 5995

www.valonia.fi

www.hankintakeino.fi


