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§ 171
V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän 
käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Torsti Pilvi, valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pilvi Torsti ja 37 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki ottaa työllisyyspykälän käyttöön kaikissa 
soveltuvissa kaupungin hankinnoissa, ja että samassa yhteydessä 
arvioidaan mitä osia 20.11.2013 julkaistusta Sosiaalisesti vastuulliset 
hankinnat -oppaan esityksistä on syytä sisällyttää Helsingin kaupungin 
hankintakäsikirjaan, ja miten sosiaalisen vastuun toteutumista koko 
kaupungin ja soveltuvin osin kaupunkikonsernin hankinnoissa 
systemaattisesti seurataan.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa ja päätti palauttaa sen uudelleen 
valmisteluun 7.5.2014, 151 §. Asia kehotettiin valmistelemaan siten, 
että työllistämispykälästä tulee osa Helsingin kaupungin 
hankintapolitiikkaa. Työllistämispykälän käyttöönotto osana kaupungin 
hankintoja valmistellaan niin, että pykälän käytölle asetetaan 
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määrälliset tavoitteet, joita seurataan aluksi puolivuosittain ja jatkossa 
vuosittain. Pykälä otetaan ainakin osittain käyttöön 2015 alussa osana 
Helsingin kaupungin hankintoja ja sitä voidaan muokata uuden 
hankintalain tullessa voimaan 2016. Pykälän käytölle voidaan 
määritellä perustellut rajaukset esimerkiksi hankinnan suuruuden osalta 
sekä erityisryhmien osalta, joita pykälän piiriin luetaan. 
Työllistämispykälään liittyvä valmistelu ja jatkossa kehitystyö mukaan 
lukien aktiivinen tiedotus ja kumppaniyritysten ja muiden 
palveluntuottajien aktiivinen informointi vastuutetaan kaupungin 
keskushallintoon nimettävälle henkilölle. Valmistelussa hyödynnetään 
Hollannissa Haagissa ja Rotterdamissa saatuja kokemuksia ja hyväksi 
havaittuja käytäntöjä ja niistä THL:n johdolla tehtyä analyysityötä.

Kaupunginhallitus viittaa teknisen palvelun lautakunnan lausuntoon 
11.9.2014 ja toteaa, että valtuustoaloitteen palauttamispäätöksessä 
mainitut asiat ovat kannatettavia. Hankintojen työllistämispykälää 
käyttämällä voidaan osaltaan edistää työelämän moniarvoisuutta, lisätä 
pitkään työttömänä olleiden työllistymistä yrityksiin, alentaa kunnille 
koituvia työttömyydenhoidon kustannuksia sekä tukea nuorisotakuun 
toteutumista.

Työllistämispykälä on otettu huomioon kaupungin hankintakäsikirjassa, 
joka on osa kaupungin hankintapolitiikkaa. Hankintakäsikirjassa 
ohjeistetaan sosiaalisten näkökohtien käyttämistä hankinnoissa. Lisäksi 
käsikirjassa on linkitys Työ- ja elinkeinoministeriön Sosiaalisesti 
vastuulliset hankinnat -oppaaseen sekä Espinno-hankkeen Työtä 
julkisilla hankinnoilla -ohjeistukseen. Espinno-hankkeen tulokset 
perustuvat kokemuksiin, joita on saatu Haagin ja Rotterdamin 
kaupunkien hankintamenettelyistä.

Teknisen palvelun lautakunnan lausunnon mukaisesti työllistäminen 
otetaan kaupungin hankintojen valmistelussa huomioon aina kun se on 
mahdollista. Työllisyyttä ja sosiaalisen vastuun toteutumista edistäviä 
ehtoja on jo käytetty kaupungin osalta muun muassa 
hankintakeskuksen, rakennusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä 
Staran julkisissa hankinnoissa. Saatavien kokemusten pohjalta voidaan 
myös määritellä työllistämispykälän käytölle perustellut rajaukset, jotta 
ei esimerkiksi hankaloiteta pienten yritysten osallistumista kaupungin 
hankintoihin liittyviin tarjouskilpailuihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut Euroopan 
sosiaalirahaston rahoitusta Hankinnoista duunia 2014–2017 -
hankkeelle, jossa koulutetaan ja tuetaan kuntien hankintayksiköitä 
sosiaalisten näkökulmien hyödyntämisessä ja soveltamisessa. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-
asemassa olevien nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden 
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työllistämiseen julkisten hankintojen avulla. Hankkeen tuloksena on 
tarkoitus luoda uusi toimintamalli työllistämisehdon käytölle 
hankinnoissa (toimijaverkosto, malliasiakirjat, sopimukset ym.).

Kaupungin hankintakeskus ja kaupunginkanslian elinkeinopalvelut 
(maahanmuutto ja työllisyyspalvelut -yksikkö) ovat lähdössä mukaan 
mainittuun hankkeeseen. Kaupungin osahanke on suunniteltu 
toteutettavaksi vuosina 2015–2016. Hankkeeseen osallistuminen tukee 
työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa kaupungin 
hankintatoiminnassa. Lisäksi se mahdollistaa yhteistyömuotojen 
kehittämisen hankintakeskuksen ja kaupunginkanslian elinkeino-
osaston välillä. Hankinnoista duunia -hanke edistää myös kaupungin 
strategiaohjelman 2013–2016 mukaisia tavoitteita, nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien helsinkiläisten työmarkkina-aseman parantamista 
ja työllistymistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja yhdenvertaisuuden 
edistämistä.

Hankinnoista duunia -hankkeessa haetaan työllistämiseen yhtenäistä 
toimintamallia nimenomaan työllisyyden hoidon näkökulmasta. Tämä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi hankkeessa laadittavalla liitteellä, jolla 
työllistäminen kuvataan ja avataan osaksi tarjouspyyntöjä.

Hankinnoista duunia -hankkeen päättymisen jälkeen 
työllistämispykälän käytölle voidaan määritellä määrälliset tavoitteet. 
Määrällisyys voi tarkoittaa muun muassa hankintojen lukumäärää, 
euromäärää tai työllistettävien lukumäärää.

Kaupungin hankintatoimen kehittämisessä tullaan tarkastelemaan 
työllistämispykälän käyttöön liittyvän valmistelun ja kehitystyön 
keskittämistä sekä työllisyyttä ja sosiaalisen vastuun toteutumista 
edistävien ehtojen käytön systemaattisen seurannan ja raportoinnin 
jatkokehittämistä.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden 
osalta. Valtuutettu Pilvi Torstin aloite on jätetty 13.11.2013, joten sen 
käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen 
mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Torsti Pilvi, valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 138

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

17.11.2014 Palautettiin

10.11.2014 Pöydälle

28.04.2014 Ehdotuksen mukaan

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 11.09.2014 § 142

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginkanslia pyytää toistamiseen lausuntoa valtuutettu Pilvi 
Torstin aloitteesta alla päätöshistoriassa näkyvän kaupunginvaltuuston 
7.5.2014 päätöksen pohjalta. Valtuutettu Torstin aloite koskee 
työllistämispykälän käyttöönottoa Helsingin kaupungin hankinnoissa. 
Lausunnon määräaika on 3.10.2014. 

Teknisen palvelun lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: teknisen palvelun lautakunta pitää valtuustoaloitteen 
palauttamispäätöksessä mainittuja asioita kannatettavina ja viittaa 
osaltaan 6.3.2014 antamaansa lausuntoon. Lausunto näkyy tämän 
esityksen päätöshistoriassa alla.
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Teknisen palvelun lautakunnan 6.3.2014 antaman lausunnon jälkeen 
työllistämispykälä on otettu huomioon Helsingin kaupungin 
hankintakäsikirjassa. Kaupungin hankintakäsikirja on osa Helsingin 
kaupungin hankintapolitiikkaa ja sitä tulee hankinnoissa noudattaa. 
Käsikirjassa ohjeistetaan sosiaalisten näkökohtien käyttämistä 
hankinnoissa. Käsikirjassa on myös linkitys TEM:n Sosiaalisesti 
vastuulliset hankinnat -oppaaseen sekä Espinno-hankkeen Työtä 
julkisilla hankinnoilla -ohjeistukseen. 

Näin ollen työllistämispykälä on sisällytetty Helsingin kaupungin 
hankintojen ohjeistukseen ja työllistäminen otetaan hankintojen 
valmistelussa huomioon aina kun se on mahdollista.

06.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 151

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

07.05.2014 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Pilvi Torsti valtuutettu Maija Anttilan kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
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työllistämispykälästä tulee osa Helsingin kaupungin hankintapolitiikkaa. 
Työllistämispykälän käyttöönotto osana kaupungin hankintoja 
valmistellaan niin, että pykälän käytölle asetetaan määrälliset tavoitteet, 
joita seurataan aluksi puolivuosittain ja jatkossa vuosittain. Pykälä 
otetaan ainakin osittain käyttöön 2015 alussa osana Helsingin 
kaupungin hankintoja ja sitä voidaan muokata uuden hankintalain 
tullessa voimaan 2016. Pykälän käytölle voidaan määritellä perustellut 
rajaukset esimerkiksi hankinnan suuruuden osalta sekä erityisryhmien 
osalta, joita pykälän piiriin luetaan. Työllistämispykälään liittyvä 
valmistelu ja jatkossa kehitystyö mukaan lukien aktiivinen tiedotus ja 
kumppaniyritysten ja muiden palveluntuottajien aktiivinen informointi 
vastuutetaan kaupungin keskushallintoon nimettävälle henkilölle. 
Valmistelussa hyödynnetään Hollannissa Haagissa ja Rotterdamissa 
saatuja kokemuksia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja niistä THL:n 
johdolla tehtyä analyysityötä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Pilvi Torstin palautusehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun niin, että työllistämispykälästä 
tulee osa Helsingin kaupungin hankintapolitiikkaa. Työllistämispykälän 
käyttöönotto osana kaupungin hankintoja valmistellaan niin, että 
pykälän käytölle asetetaan määrälliset tavoitteet, joita seurataan aluksi 
puolivuosittain ja jatkossa vuosittain. Pykälä otetaan ainakin osittain 
käyttöön 2015 alussa osana Helsingin kaupungin hankintoja ja sitä 
voidaan muokata uuden hankintalain tullessa voimaan 2016. Pykälän 
käytölle voidaan määritellä perustellut rajaukset esimerkiksi hankinnan 
suuruuden osalta sekä erityisryhmien osalta, joita pykälän piiriin 
luetaan. Työllistämispykälään liittyvä valmistelu ja jatkossa kehitystyö 
mukaan lukien aktiivinen tiedotus ja kumppaniyritysten ja muiden 
palveluntuottajien aktiivinen informointi vastuutetaan kaupungin 
keskushallintoon nimettävälle henkilölle. Valmistelussa hyödynnetään 
Hollannissa Haagissa ja Rotterdamissa saatuja kokemuksia ja hyväksi 
havaittuja käytäntöjä ja niistä THL:n johdolla tehtyä analyysityötä.

Jaa-äänet: 24
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana 
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Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja 
Urho

Ei-äänet: 49
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Harri Lindell, 
Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Päivi Storgård

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.02.2014 § 70

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää kannatettavana sosiaalisen vastuun 
sisällyttämistä julkisiin hankintoihin. Rakennusvirastossa tehdään 
varsin laajasti erilaisia julkisia hankintoja, jotka sisältävät tavara- ja 
palveluhankintoja sekä rakennusurakoita. Rakennusvirastossa 
toteutettujen julkisten hankintojen yhteisarvo oli vuonna 2013 noin 395 
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miljoonaa euroa. Pääasialliset julkiset hankinnat koskevat 
rakennusurakoita, suunnittelupalveluja sekä julkisten alueiden ylläpitoa.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusvirastossa toteutetut 
julkiset hankinnat jakautuvat kaupungin sisäisiin sekä ulkoisiin 
hankintoihin. Rakennusvirasto teki kaupungin sisäisiä hankintoja 
Staralta ja muilta kaupungin laitoksilta vuonna 2013 noin 186 
miljoonalla eurolla, joka on 47 prosenttia kaikista rakennusviraston 
hankinnoista. 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusviraston HKR-
Rakennuttaja toimii rakennusurakoissa viraston muiden osastojen ja 
kaupungin muiden virastojen toimeksiannosta. 
Rakennusurakkahankinnat toteutetaan toimeksiantojen mukaisesti, 
jolloin työllistämisvaatimuksen lisäämisestä tulisi sopia toimeksiantajan 
kanssa. Rakennusurakoissa on mahdollista asettaa 
hankintasopimuksen velvoitteeksi pääurakoitsijalle työllistää työttömiä 
työntekijöitä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pääurakoitsijan 
olisi oman organisaationsa lisäksi velvoitettava aliurakoitsijansa 
huolehtimaan velvoitteen käytännön toteuttamisesta. Tehtäviä, joihin 
tukityöllistettävät soveltuisivat paremmin, on enemmän alempana 
sopimusketjussa. Tällöin rakennusviraston olisi velvoitettava 
pääurakoitsija  huolehtimaan siitä, että pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan 
välisessä sopimuksessa olisi velvoite työllistämisestä ja riittävän 
tehokas valvonta sen täyttämiseksi. Aliurakoitsijalla olisi luonnollisesti 
myös työnantajavelvollisuudet työllistettäviin nähden. Tämä nostaisi 
tarjousten hintoja näin asetettujen lisävelvoitteiden mukaisesti.

Suunnittelupalveluja koskevissa julkisissa hankinnoissa hankitaan 
suunnittelupalveluja konsulttitoimistoilta. Konsulttitoimistot voidaan 
osaksi velvoittaa käyttämään rakennusviraston julkisia hankintoja 
koskevissa toimeksiannoissa alemman veloitusluokan työntekijöitä 
(esimerkiksi veloitusluokka 05 tai 04), joilla tarkoitetaan vasta 
valmistuneita tai kokemattomampia työntekijöitä. Velvoitteella voitaisiin 
edistää nuorten työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Osa 
konsulttitoimistoista käyttää jo nyt opiskelijoita avustavissa tehtävissä. 
Lisäksi rakennusvirasto teettää diplomitöitä, joilla tuetaan erityisesti 
nuorten valmistumista ja työllistymistä.

Niin sanotuissa alueurakoissa tehtävät jakautuvat katujen 
kunnossapitoon sekä puistojen hoitoon. Työllistäminen onnistuu 
helpommin tehtäviin, jotka eivät vaadi erityiskoulutusta. Tällaisia 
tehtäviä on puistojen hoidossa, mutta katujen kunnossapidon tehtävät 
vaativat jonkinlaista erityiskoulutusta. Puistojen hoidossa käytetään jo 
nyt paljon kausityöntekijöitä.
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Kokonaisuutena yleisten töiden lautakunta toteaa, että 
työllistämisvaatimuksen lisääminen rakennusviraston julkisiin 
hankintoihin lisäisi kustannuksia ja  edellyttäisi henkilöresurssien 
lisäämistä. Onnistunut työllistäminen edellyttää riittävän tehokasta 
valvontaa ja raportointia, johon virastolla ei tällä hetkellä ole resursseja. 
Lisäksi edellytyksenä on työllistämiseen liittyvä hyvä vuorovaikutus 
rakennusviraston ja yritysten sekä rakennusviraston ja työllisyyteen 
liittyvien viranomaisten kanssa. Julkisen hankinnan tarjousasiakirjoilta 
työllistäminen edellyttää avoimuutta ja syrjimättömyyttä muiden 
kriteerien tapaan, sekä yksiselitteisten ja riittävän vaativien ehtojen 
lisäämistä. Vaatimukset tulisi myös sanktioida vaikuttavuuden 
lisäämiseksi. 

Työllistämisvaatimus soveltuu heikosti yleispäteväksi ehdoksi 
rakennusviraston toteuttamiin julkisiin hankintoihin, koska viraston 
toteuttamat julkiset hankinnat jakautuvat hyvin laajasti erilaisiin 
hankintoihin. Työllistämisvaatimuksen käyttöä tulisi harkita jokaisen 
hankinnan kohdalla erikseen ja muokata käytettävää vaatimusta ja 
ehtoja hankintakohtaisesti. Tämä lisää julkisten hankintojen 
valmisteluun kuluvaa aikaa.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimiesharjoittelija, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.01.2014 § 26

HEL 2013-014517 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

”Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ottaa 
työllistämispykälän käyttöön kaikissa soveltuvissa kaupungin 
hankinnoissa. Esityksen mukaan käyttöönotossa voidaan edetä 
vaiheittain aloittamalla kokeilu valituissa virastoissa kuten esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysvirastossa.

Aloitteessa käytetään esimerkkinä Haagin kaupunkia. Kaikissa Haagin 
tekemissä yli 200.000 euron palvelu- ja urakkahankinnoissa 
sovelletaan työllistämisehtoa. Valtuustoaloitteessa todetaan, että 
työllisyyspykälällä on merkitystä, kun sitä käytetään laajasti ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 10 (10)
Kaupunginhallitus

Kj/4
16.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

esitetään, että Helsingin kaupunki ottaa työllisyyspykälän käyttöön 
kaikissa soveltuvissa kaupungin hankinnoissa.

Hankintalain tavoitteena on muun muassa tehostaa julkisten varojen 
käyttöä ja edistää laadukkaita hankintoja. Sosiaalisten näkökohtien 
huomioiminen tarkoittaa, että hankinnan vaikutukset nähdään 
laajemmin. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat tuoda säästöjä 
silloin, kun hankinnassa huomioidaan myös yhteiskunnalliset hyödyt. 
Kaupungin hankintastrategiassa todetaan, että Helsinki pyrkii 
huomioimaan hankinnoissaan sosiaalisen vastuun. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on kokeillut työllistämispykälää 
kehitysvammaisten ja autisminkirjon asiakkaiden asumispalveluja 
koskevassa kilpailutuksessa syksyllä 2013. Tarjousvertailuun sai 
lisäpisteitä, jos tarjoaja sitoutui työllistämään vajaakuntoisia tai 
pitkäaikaistyöttömiä yhteensä vähintään 14 viikkotuntia. Koska 
sopimuksia ollaan vasta solmimassa, käytännön kokemusta asiasta ei 
ole.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ne kilpailutukset, joissa 
työllistämispykälää käytetään, tulee valita tarkkaan. Sosiaali- ja 
terveysvirasto voi jatkaa työllistämispykälän kokeilua siihen 
soveltuvissa hankinnoissa. Viraston toiminnalliset yksiköt laativat 
ostettavan palvelun kuvaukset ja määrittelevät hankinnan. 
Toiminnalliset yksiköt tekevät myös lopullisen päätöksen siitä, mihin 
kilpailutuksiin työllistämispykälä soveltuu. Tarjoajien näkökanta tulee 
myös huomioida. Asiasta tulee keskustella tarjoajien kanssa 
käytävässä teknisessä vuoropuhelussa kunkin kilpailutuksen 
yhteydessä, jotta varmistetaan, että asetettavat kriteerit eivät estä 
tarjousten saamista. Sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät kriteerit tulee 
muun muassa laatia niin, että ne eivät aiheuta kohtuutonta rasitusta 
pienille tai keskisuurille yrityksille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaikki kaupungin 
virastot ja laitokset toteuttavat työllistämisperiaatetta hankinnoissaan."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi


