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T. kokonaisselvitys harmaan talouden tilasta ja torjunnasta (Pekka 
Saarnio, äänin 48-3)

HEL 2011-001564 T 02 02 01

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on 21.6.2011 
pyytänyt hankintakeskuksen lausuntoa harmaan talouden tilasta ja 
torjunnasta. Asia liittyy otsikon toivomusponteen. Lausunnon 
määräaika on 30.9.2011.

Helsingin kaupungin hankintakeskus lausuu asiasta seuraavaa:

Hankintakeskus noudattaa hankintoja kilpailuttaessaan hankintalakia 
(348/2007) ja tilaajavastuulakia (1233/2006). Lisäksi hankinnoissa 
käytetään Helsingin kaupungin hankintakäsikirjan mukaisia malleja 
tarjouspyyntöjä ja hankintasopimuksia laadittaessa. Hankinnoissa 
noudatetaan myös kaupungin ohjetta harmaan talouden torjumiseksi. 
Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa otetaan huomioon edellä 
mainituissa laeissa, ohjeissa ja tarjouspyyntökaavakkeiden 
vakiolauseissa olevat kohdat tarjoajien taustojen selvittämisessä.

Hankintojen kilpailuttamisessa käytetään hankintakäsikirjan mukaista 
tarjouspyyntöasiakirjaa. Siinä kilpailutuksen voittavalta tarjoajalta ja sen 
mahdollisilta alihankkijoilta pyydetään 
- veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,
- työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen 
ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, 
että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 
tehty,
- kaupparekisteriote.

Palveluhankinnoissa kilpailutuksen voittavan tarjoajan on lisäksi 
hankintakeskuksen pyynnöstä toimitettava 
- selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.

Yllä mainitut luettelokohdat ovat hankintakäsikirjan 
tarjouspyyntömallista. Selvitykset pyydetään viimeistään ennen 
hankintapäätöksen tekemistä. Hankintakeskus hoitaa näillä toimin 
tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuutensa. Samalla täyttyvät 
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hankintalain mahdollistamat selvityspyynnöt sekä kaupungin harmaan 
talouden torjuntaohjeen ohjeistus.

Hankintalain mukaan tarjoaja on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle 
muun muassa lainvoimaisen veropetostuomion vuoksi. Tarjoaja 
suljetaan niin ikään tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei toimita 
kaupparekisteriotetta. Tarjoaja voidaan edelleen sulkea pois 
tarjouskilpailusta tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa 
hankinnoissa, jos tarjoajan toimittama tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset osoittavat, että tarjoaja on syyllistynyt vakavaan virheeseen 
ammattitoiminnassaan.

Sopimussuhteen aikana seurataan sopimuskumppanien verojen ja 
lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamista. Toimittajan on 
toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein 
seuraavat selvitykset:
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 
siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty, sekä
- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on tehty.

Luetteloidut kohdat ovat hankintakäsikirjan sopimusmallista.

Helsingin kaupungin hankintastrategian (hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 13.6.2011) kehittämisohjelmaan kuuluu yhtenä 
toimenpiteenä pienten ja keskisuurten hallintokuntien hankintojen 
keskittäminen hankintakeskukseen soveltuvin osin. Tällä tavoin 
voidaan hyödyntää hankintakeskuksen asiantuntijaosaamista 
hankintojen suunnittelussa, valmistelussa ja toteuttamisessa. 
Hankintojen keskittäminen myös yhtenäistää hankintamenettelyitä 
muun muassa siten, että hankintojen taustaselvitysten tarkistaminen 
tehdään kaupungin sisällä systemaattisesti ja yhtenäisin käytännöin.

Hankintastrategiaan sisältyy myös harmaan talouden torjunnan 
toimenpidekokonaisuus, jonka avulla harmaan talouden torjuntaa 
tehostetaan. Hankintastrategiassa todetaan vielä, että harmaan 
talouden torjuntaa tehostetaan hankintoja suunniteltaessa ja 
toteutettaessa sekä että ohjetta harmaan talouden torjumiseksi 
sovelletaan kaikissa asian kannalta merkittävissä hankinnoissa.
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