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Systemaattisella huonekalujen, tarvikkeiden ja tavaroiden kierrättämisellä, 
uudistamisella, vaihdolla ja korjauksella voidaan säästää useita satoja tuhansia 

euroja vuosittain. 
Lisäksi huonekalujen , tarvikkeiden ja tavaroiden kierrättäminen tukee 
kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen vähentämistä, ympäristökuorman 
pienentämistä ja toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelutuotannossa

TAVOITE



PERUSTELU

Huonekalujen ja muiden tavaroiden 
kierrätys tukee 

➢ kestävää taloutta, 

➢ kiertotaloutta, 

➢ hiilipäästöjen vähentämistä, 

➢ ympäristön ja ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä 

➢ kestävän kehityksen tavoitteita.



MÖÖPELIMARKETIN 
TOIMIJAT

Päijät-Soten useat toimialat ja tulosalueet 
yhteistyössä edistävät huonekalujen ja muiden 
tavaroiden kierrätystä. Näitä ovat mm. 
- hankinnat, 
- varastointi ja kuljetus, 
- muuttokoordinaattori, 
- laitoshuolto, 
- kiinteistöpalvelut, 
- sosiaalinen kuntoutus ja työpajatoiminta, 
- ympäristöpalvelut. 

Muita toimijoita ovat
- varaosatoimittajat, 
- kangastoimittajat, 
- kuljetusliikkeet ja 
- ympäristötoimijat. 



MÖÖPELIMARKETIN 
TYÖTAVAT

Muutot

Uushankinnat

Myönteinen maine



1) Muutot
Organisaation muutosten ja toimipisteiden muuttojen vuoksi huonekalujen, tarvikkeiden ja tavaroiden 
järjestelmällinen uudelleenkäyttö alkaa toimipisteissä niiden inventaariolla, arvioinnilla muuton 
vaikutuksista tarvittaviin uusiin ja uusiokäytettäviin huonekaluihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, muuton 
aikataulutukseen, kuljetusten järjestäminen ja jakamalla huonekalut, tarvikkeet ja tavarat säilytettäviin, 
kierrätettäviin, uudistamista ja korjausta vaativiin sekä pois kierrätettäviin materiaaleihin.

2) Uushankinnat
Kun yhtymän hankintatoimistoon saapuu hankintapyyntö koskien uuden huonekalun, tavaran ja 
tarvikkeen hankintaa, hankintasihteerit ottavat aina ensin yhteyttä Mööpelimarkettiin ja kartoitetaan 
löytyykö tarvittava huonekalu, tavara tai tarvike jo Mööpelimarketin varastosta. Vasta tämän jälkeen 
hankintasihteerit tilaavat uutta.  Tämä on tärkeä kohta prosessissa ja tällä toiminnalla on tehty suurin 
säästö uushankinnoissa. 

3) Myönteinen maine 
Toiminta on vakiintunutta vuodesta 2017 ja  on saanut hyvin positiivisen maineen. Tämän vuoksi yhtymän 
henkilökunta on Mööpelimarkettiin myös itse suoraan yhteydessä ja uuden huonekalun hankintapyyntö 
jäävät kokonaan väliin. 

MÖÖPELIMARKETIN TYÖTAVAT



• Suurissa organisaatioissa huonekalujen, 
tavaroiden ja tarvikkeiden kierrättämisellä 
voidaan säästää budjetissa, 
ympäristöasioissa sekä vaikuttaa 
henkilöstön asenteisiin ja motivaatioon 
palvelutuotannon ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

• Tarkalla kirjanpidolla huonekalu-, tavara-
ja tarvikekustannuksista on poistunut 
200-300 000e/vuosi

• Vuodesta 2017 alkaen säästöä on noin   1 
200 000e vuoden 2021 loppuun mennessä

TARVE JA VAIKUTUS



➢ Kun huonekalusta tulee turha tai ylimääräinen, on hyvä arvioida, onko kaluste vielä käyttökelpoinen 
jollekin toiselle vai kokonaan käyttökelvoton.

➢ Käyttökelpoiset huonekalut laitetaan uudelleen käyttöön, korjaukseen, varaosiksi tai uudistamiseen, 
mutta käyttökelvottomat viedään kierrätykseen materiaalilajittelun jälkeen. 

➢ Huonekalut, kuten sohvat, pehmusteiset tuolit ja työtuolit voidaan pestä, uudistaa, korjata tai ne 
voivat toimia varaosina.

➢ Huonekalujen, tavaroiden ja tarvikkeiden prosessointiin tarvitaan vastuuhenkilö niiden inventointiin, 
kirjaamiseen, kuljettamiseen ja logistiikkaan, jotta ne siirtyvät tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja 
loppusijoittamispaikka on määritelty.

➢ Miten huonekaluja hyödynnetään? Huonekalut, tarvikkeet ja tavarat prosessoidaan ja niiden eri osat 
kierrätetään ja hyödynnetään puu-, metalli-, seka- ja energiaraaka-aineena. Laitteet puolestaan 
kierrätetään ja hyödynnetään sähkö- ja elektroniikka-alojen uusioraaka-aineena.

MÖÖPELIMARKETIN PROSESSIKUVAUS



Hyödynnetään yhtymän kaikkia palveluita: 

• Sosiaalinen kuntoutus ja työpajat: huonekalujen 
korjaus, uudistus ja huolto sisäisenä palveluna sovituilla 
hinnoilla ja työntekijät oppivat ammattitaitoja

• Laitospalvelut: ammattipesu huonekalujen 
tekstiilipäällysteille

• Kiinteistöpalvelujen puusepät: huonekalujen 
muutostyöt (esimerkiksi työpöydät) sopiviksi tilaan 

• Hankinnat: Mööpelimarketin kalusteiden 
hyödynnettävyys (uusissa) toimitiloissa

• Mööpelimarketin kierrossa olevat huonekalut 
toimivat myös varakalusteina nopeisiin huonekalu- ja 
tavaratarpeisiin (koronan vaatimat testaus- ja 
rokotuspisteet; tulipalot ja vesivahingot jne.). 

INNOVAATIOT



• MENESTYSTEKIJÄT: Sitoutunut 
ammattihenkilö, jatkuva kirjanpito 
huonekalujen kierrosta, yhteistyö yli 
toimialojen ja toimitilojen, hankintojen ja 
johdon tuki

• HAASTEET: Sisäilmaongelmaisista paikoista 
ei voi kierrättää kangaspintaisia ja muita 
huokoisia huonekaluja; lahjoitukset on 
etukäteistarkistettava; arvokkaiden 
huonekalujen löytäminen ja kierrättäminen 

• OPITTUA: Henkilökunta pääasiassa 
arvostaa kierrätystä ja osaa jo ottaa 
yhteyttä omatoimisesti Mööpelimarkettiin. 

• TOISTETTAVUUS: Mööpelimarketin 
konsepti on monistettavissa ja 
sopeutettavissa monien muiden 
organisaatioiden käyttöön.

• KESTÄVYYS: Jatkuva kirjanpito 
kalustekierrosta ja usean vuoden 
kokemukset tukevat jatkuvaa huolellista 
kalustekierron kehittämistä, hyödyntämistä 
ja edistämistä. 

MENESTYSTEKIJÄT, HAASTEET, OPITTUA JA KESTÄVYYS
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