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86 § 
LAUSUNTO REILUN KAUPAN KAUPUNGIN ARVONIMEN HANKKIMI-
SESTA HELSINGILLE 
 
Tplk 2011-23 
Esityslistan asia Hank/2 
 

 
        Hallintokeskus on pyytänyt teknisen palvelun lautakunnalta lausuntoa  

Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta (2011 -329/046), jossa edellyte-
tään, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Reilun kaupan kaupungin ar-
vonimen saamiseksi.  
  
Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa asiasta esittelijän muutetun 
ehdotuksen mukaisesti seuraavan lausunnon: 
 
Hankintalaki antaa mahdollisuuden erilaisten ympäristö- ja sosiaalisten 
näkökohtien huomioonottamiseen hankintasopimuksissa. 
 
Hankintalaki § 49: ”Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen 
toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö- ja 
sosiaalisia näkökohtia, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, kan-
sainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista, työoloja ja 
työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista. Edellytyksenä on, 
että ehdot ovat syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia ja että niistä 
ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.” 
 
Reilun kaupan tuotteita eli eettisesti kestävällä tavalla tuotettuja tuottei-
ta edellytettäessä ei voida kuitenkaan vaatia vain tiettyä tuotemerkkiä, 
vaan hankintayksikön on hyväksyttävä myös muut ”reilut” tai eettiset 
merkit ja laatujärjestelmät, jotka takaavat hankintayksikön vaatiman 
laadun. 
 
Ruotsalaisviranomaisen SWEDISH ENVIRONMENTAL MANAGE-
MENT COUNCIL:n laatimassa kilpailutusohjeessa mainitaan mahdolli-
sina eettisen toiminnan verifikaatioina Rainforest Alliance, Utz Certified, 
Reilu kauppa sertifioinnit. Tätä tulkintaa on käytetty myös kaupungin 
hankintakeskuksen kilpailutuksissa. 
 
Eettisesti tuotetut kahvit ja teet kuuluvat sopimustuotteisiin. Hankinta-
keskuksen järjestämissä tarjouskilpailuissa ja niiden perusteella teh-
dyissä sopimuksissa on huomioitu myös eettisesti tuotetut tuotteet.  
 
Sopimustuotevalikoimassa on tällä hetkellä UTZ – merkillä sertifioitu 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 2  
TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA   
   
 31.3.2011  
   

  
  
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefaksi Tilinro Y-tunnus 
PL 1660 Ilmalankuja 2 L (09) 310 39602 (09) 310 39601 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24    Alv.nro 
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stara    FI02012566 
  
 

 

 

Pauligin Mundo-kahvi. Tämä kahvi täyttää eettiset kriteerit. 
 
Teknisen palvelun lautakunta katsoo, ettei hankintalainsäädännön kan-
nalta ole olemassa estettä sille, että kaupungin järjestämissä tilaisuuk-
sissa tarjottaisiin reilun kaupan kahvia, teetä ja muita tuotteita tai eetti-
sesti tuotettuja tuotteita. 
 
Reilun kaupan tuotteiden hankinnassa tulee huomioida se, että esim. 
kotimaisia tuotteita ei aseteta eriarvoiseen asemaan eettisin ja sosiaali-
sin perustein verrattuna ns. brändättyihin tuotteisiin. Näiltä osin reilun 
kaupan periaatteet toteutuvat kotimaisessa tuotannossa. 
 
Teknisen palvelun lautakunta toteaa lisäksi, että Reilun kaupan kau-
pungin kriteerien täyttäminen ei Helsingin osalta tiettävästi tuota on-
gelmia eikä hakeminen ja valmistelu aiheuta mainittavaa lisätyötä.  
 
Merkittiin, että esittelijä lisäsi esityslistan sivulle 13 ensimmäiseen kap-
paleeseen sanat ….”hankintalainsäädännön kannalta”.  
 
Merkittiin lisäksi, että esittelijä lisäsi esityslistan sivulle 13 uuden kappa-
leen: ”Reilun kaupan tuotteiden hankinnassa tulee huomioida se, että 
esim. kotimaisia tuotteita ei aseteta eriarvoiseen asemaan eettisin ja 
sosiaalisin perustein verrattuna ns. brändättyihin tuotteisiin. Näiltä osin 
reilun kaupan periaatteet toteutuvat kotimaisessa tuotannossa”. 
 
Merkittiin edelleen, että esittelijä muutti esityslistan sivun 13 viimeisen 
kappaleen seuraavan sisältöiseksi: ” Teknisen palvelun lautakunta to-
teaa lisäksi, että Reilun kaupan kaupungin kriteerien täyttäminen ei 
Helsingin osalta tiettävästi tuota ongelmia eikä hakeminen ja valmistelu 
aiheuta mainittavaa lisätyötä”. 
 
Lautakunta hyväksyi esittelijän muutokset yksimielisesti.  
 
Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle  
 
 
Lisätiedot: 
Lamminmäki Jorma, hankintajohtaja, puhelin 310 31500 
Pohjonen Perttu, ympäristöasiantuntija, puhelin 310 31718 

 
 


