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BIKEBUSTERS – ARKILIIKUNNAN EDISTÄMINEN

BIKENOMICS 1 – Pyöräilyn talousvaikutukset
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KOULUTUKSEN NIMI KOHDERYHMÄT SISÄLTÖ LYHYESTI LIVE-KOULUTUS WEBINAARI VERKKOKURSSI                      KOULUTTAJA

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Pyöräilyn talousvaikutuksien taustat ja perusteet, 
vaikutuksien laskentamenetelmät, esimerkkejä ja 
laskentatyökalu omaan käyttöön 

BIKENOMICS 3 – Pyöräteollisuuden 
taloudelliset vaikutukset

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Pyöräteollisuus kasvaa huikeaa vauhtia. Mitä jokainen 
paikkakunta voi tehdä kasvavan elinkeinoelämän 
alueen tukemiseksi?

BIKENOMICS 2 – Pyöräilymatkailun 
talousvaikutukset

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Pyörämatkailun taloudelliset vaikutukset 
paikallistaloudelle. Mitä tekijöitä tulee huomioida 
paikallisen pyörämatkailun kehittämisessä?

Oulun seudun pääpyöräilyväylien talvihoidon 
erillisurakka

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat, kunnossapitäjät

Miksi Oulussa tarjotaan korkeatasoista talvihoidon 
tasoa? Mitä se maksaa? Mitkä tekijät on tärkeä 
huomioida, kun lähdetään tavoittelemaan samaa?

Talvi MTB –reittien suunnittelu ja toteutus Viranhaltijat
Suunnittelijat

Ympärivuotisten maastoliikuntareittien kysyntä 
kasvaa. Mitä tulee huomioida suunnittelussa ja 
toteutuksessa? Miten koko homma tehdään?

Kunnossapitoagenttien TOP SECRET -kurssi Viranhaltijat
Suunnittelijat, kunnossapitäjät

Kun halutaan palvelua, tulee olla asiakaspalaute-
systematiikka mietittynä. Miten tämä prosessi 
saadaan valmiiksi ennen kilpailutusta? Mitä se vaatii?

BIKEBUSTERS – päättäjät pyöräilemään!
Luottamushenkilöt

Miksi päättäjien tulisi näyttää esimerkkiä? Miksi 
säännöllinen arkiliikunta on kova juttu? Mitä 
BIKEBUSTERS on saanut aikaan pilottipaikkakunnilla?

Kaupunkien ja kuntien maastoliikuntareittien
suunnittelun perusteet

Viranhaltijat
Suunnitteliat

Mitkä ovat tärkeitä asioita maastoliikuntareittien 
suunnittelussa? Miten vältetään toteutuksen 
sudenkuopat? Verkkotason suunnittelu,
kohdesuunnittelun tärkeimmät näkökulmat.

TP / PT

TP / PT

TP / PT

TP / PT

PT

TP / PT

TP / PT

PT



CITY MASTERCLASS KOULUTUKSET / 02/2022

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
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Teknisen toimialan perusteet

KOULUTUKSEN NIMI KOHDERYHMÄT SISÄLTÖ LYHYESTI LIVE-KOULUTUS WEBINAARI VERKKOKURSSI                      KOULUTTAJA

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Toimialan tehtävät ja vaikutukset koko 
paikkakunnalle. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät? 
Mihin keskittyä päättäjänä ja mihin ei?

Teknisen toimialan hankinta- ja 
palvelustrategian laatiminen

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Miksi tämä on tärkeää? Mitä sillä saavutetaan? Mitä 
tekijöitä tulisi huomioida toimialan palvelujen 
organisoimisessa ja hankintojen tekemisessä?

Varikkopalvelujen ABC Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Varikkopalvelujen rooli ja merkitys. Mitä vaihtoehtoja 
on varikkopalvelujen kehittämisessä? Hyvät ja huonot
käytännöt. Mitkä tekijät tulisi huomioida?

Talven ja lumitilojen suunnittelu Viranhaltijat, rakennusvalvonta
suunnittelijat, kaavoittajat

Talven suunnittelun hyvät käytännöt. Lumilogistiikan 
ja kunnossapidon hyvät toimintamallit ja ratkaisut. 
Lumitilojen mitoitus ja lumitilakaavion käyttö.

Yleisten alueiden kunnossapidon alueurakan 
kilpailutuksen hallittu prosessi

Viranhaltijat
Kunnossapitäjät

Alueurakan kilpailuttamisen valmistelu, tärkeät 
merkkipaalut ja itse kilpailutusprosessi. Tyypilliset
pullonkaulat ja kipupisteet. Onnistumisen edellytykset.

Omana työnä, yhtiöittäminen vai ulkoistus? Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Teknisen palvelutuotannon organisoinnin 
vaihtoehdot. Eri vaihtoehtojen kokemukset ja 
vaikutukset. 

Veropalauma rakentamisessa ja 
kunnossapidossa – mitä se on?

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Veropalaumaa  määritys. Veropalaumaan vaikuttavat 
tekijät. Miten veropalaumaa voidaan kasvattaa 
rakentamisen ja kunnossapidon hankinnoissa?  

Paikallisten infa-alan PK –yritysten 
kehittäminen

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Mikseivät paikalliset PK-yritykset pärjää? Mitkä ovat 
tärkeimmät askellukset paikallisten PK -yritysten 
kilpailuedellytysten parantamiseksi? 
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URBAN WELLBEING ENGINEERING – TERVEELLISTEN ELINYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN
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Treenaamme, muttemme liiku –
pahoinvointia kaikille

KOULUTUKSEN NIMI KOHDERYHMÄT SISÄLTÖ LYHYESTI LIVE-KOULUTUS WEBINAARI VERKKOKURSSI                      KOULUTTAJA

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat
Yritykset, yksityiset henkilöt

Miten arkemme on muuttunut ja miten se vaikuttaa 
hyvinvointiimme? Miten voimme eri tasoilla edistää
terveyttä ja hyvinvointia kaikille?

Aktiiviset opiskelijat ja kampusalueet –
Parhaat käytännöt

Yliopistot
Suunnittelijat

Opiskelijoiden terveyden edistäminen eri keinoilla, 
parhaat käytännöt meiltä ja maailmalta. 

Aktiivisuutta edistävä kaupunkisuunnittelu Luottamushenkilöt
Viranhaltijat, suunnittelijat

Mitä tarkoittaa aktiivinen kaupunkisuunnittelu? Hyvät 
käytännöt ja kohteet meiltä ja maailmalta. Miten 
huomioida nämä omissa prosesseissa?

Arkiliikunnan kampanjat – Rahan tuhlausta vai 
pysyvää vaikuttavuutta ja säästöä?

Viranhaltijat
Luottamushenkilöt
Yritykset

Kokemuksia ja tutkimuksia arkiliikunnan
kampanjoiden kustannuksista ja saavutetuista 
hyödyistä. 

Oppilaiden suunnittelema piha-alue. Lisää 
liikettä koulupäivään ja sen jälkeen.

Viranhaltijat
Suunnittelijat

Knuutilankankaan koulun pihan esimerkki. Mitä ja 
miten tehtiin ja mitkä ovat olleet vaikutukset? 
Oppilaiden ja opettajien kokemukset.

Talvikaupunkistrategia – miksi? Luottamushenkilöt
Viranhaltijat, suunnittelijat

Talvikaupunkistrategian merkitys ja vaikuttavuus. 
Parhaat toimintamallit ja keinot ympärivuotisen 
arkiaktiivisuuden lisäämiseksi. 

Interaktiivinen kaupunkiympäristö asukkaiden 
liikuttajana

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat, suunnittelijat

Miten voimme hyödyntää teknologiaa asukkaiden
lähi- ja arkiliikunnan sekä yhteisöllisyyden 
lisäämisessä? Tilannekatsaus, hyvät käytännöt ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet. 

Metsokankaan koulu – maailman 
arkiliikuntaystävällisin koulu

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat, suunnittelijat

Lähes ketään ei kuljeteta autolla Metsokankaan
kouluun. Lapset ja nuoret haluavat tulla itse. Miten
tämä on mahdollista? 
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TEKNISEN TOIMIALAN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN
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Laillinen kotiinpäinveto julkisissa 
hankinnoissa

KOULUTUKSEN NIMI KOHDERYHMÄT SISÄLTÖ LYHYESTI LIVE-KOULUTUS WEBINAARI VERKKOKURSSI                      KOULUTTAJA

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Mitkä ovat hankintalain suomat mahdollisuudet 
suosia paikallisia yrittäjiä julkisissa hankinnoissa?

Kuntakorruptio julkisissa hankinnoissa Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Julkinen sektori hankkii paljon palveluja sisäisesti. 
Monesti liikutaan julkisuus- ja hankintalain 
näkökulmasta harmaalla alueella. Mitä tulisi tietää?

Sopimuksen purku – hyvää sopimuksen 
hallintaa!

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Sopimuksien hallinta on keskeinen osa koko 
hankinnan elinkaarta. Hyvällä sopimuksen hallinnan 
käytännöillä ja mekanismeilla saadaan haluttua 
laatua. Jos ei, niin sitten sopimus puretaan.

Yleisten alueiden kunnossapidon 
alueurakoinnin eri hankintamallit

Viranhaltijat
Luottamushenkilöt

Yleisten alueiden kunnossapidon alueurakoinnista 
liikkuu monenlaisia käsityksiä. Mitä alueurakointi 
oikeastaan on? Mitä eri hankintamalleja on ja mitkä 
sopivat minnekin? Eri mallien edut ja haitat.

Yleisten alueiden kunnossapidon alueurakan 
perusedellytykset

Viranhaltijat
Suunnittelijat

Tyypillisesti saamme alueurakan valmistelupyynnön 
aivan liian myöhään. Mitä tietoja tulisi olla jo valmiina, 
jotta hinta- ja laaturiski saataisiin hankinnassa alas?

Laatulupaus – tarjousvaiheen sanahelinästä 
todennettuun laatuun 

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Navico Oy on kehittänyt julkisiin hankintoihin 
laatulupausmenetelmää vuodesta 2015 lähtien. Miten 
laatulupaus toimii ja mitä se vaatii hankinnalta?

Olipa kerran julkinen hankinta Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Selkokielinen julkisten hankintojen peruspaketti 
julkisia hankintoja tekeville teknisellä toimialalla. 

Hankintastrategia – mitä se tarkoittaa? Luottamushenkilöt
Viranhaltijat

Hankintastrategia ei saa jäädä pelkäksi sanahelinää 
sisältäväksi ylätason paperiksi. Miten 
hankintastrategia jalkautetaan teknisen toimialan 
hankintoihin? Mitä tekijöitä vaaditaan? 
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TIMO PERÄLÄ (TP) EEVA HUUHTANEN (EH) PEKKA TAHKOLA (PT) JOHANNA LAHDENPERÄ (JL)

Timo Perälä on työskennellyt reilut
22 vuotta kuntien teknisten toimi-
alojen kehittämistehtävissä. Arkilik-
kumista ja hyvinvointia edistävät
rakennetut ympäristöt ovat Timon
sydäntä lähellä. Timo on luennoinut
ja pitänyt työpajoja ympäri maail-
maa näistä aiheista. Vahva osaa-
minen myös urheilu- ja hyvinvointi-
testauksesta tuo oman mausteensa
Timon koulutuksiin.

Eeva Huuhtanen toimii Navico
Oy:ssä ympäristö- ja maisemasuun-
nittelijana toimitusjohtajan kiirei-
den lisäksi.

Eevalla on myös opetustaustaa
ammattikorkeakouluista. Ympäri-
vuotisesti viihtyisien ja liikuttavien
asuinympäristöjen kehittäminen on
lähellä Eevan sydäntä kuin myös
kuntasektorin toimintamallien ja
hankintojen kehittäminenkin.

Pekka Tahkola on vuoden pyöräilijä
vuosimallia 2021. Pekalla on
pyöräilyn edistämisen musta vyö.
Sama pätee myös ympärivuotisten
maastoliikuntareittien osaamiseen.
Tarvittaessa Pekka ottaa lapion
kouraan ja näyttää konekuskeille
mallia, miten hommat hoidetaan.
Pekka on tunnettu puhuja ympäri
maailmaa ympärivuotisen arkilii-
kunnan edistämisen piireissä.

Johanna Lahdenperä toimii Oulun
kaupungin hankintalakimiehenä.
Virkansa kautta hän on päivittäin
tekemisissä myös teknisen toimi-
alan hankintojen kanssa. Johanna
toimii kouluttajan muille kunnille ja
kaupungeille oman yhtiönsä Legally
Blonde Oy:n kautta – monesti myös
yhteistyössä Navico Oy:n kanssa.


