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§ 78
HKL:n lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2020

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnalle ympäris-
tö- ja vastuullisuusnäkökulmien ottamisesta huomioon ympäristövaiku-
tuksiltaan merkittävissä hankinnoissa:

Liikenneliikelaitos (HKL) toteaa, että se on osana Helsingin kaupunkia 
sitoutunut noudattamaan Helsingin kaupungin hankintojen vastuullisuu-
teen liittyviä linjauksia, kuten ympäristöpolitiikan ja Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita. HKL on myös laatinut vuonna 
2020 vastuullisuusperiaatteet ja tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja 
mittarit tullaan asettamaan vuoden 2021 aikana laadittavassa ympäris-
töohjelmassa.

HKL on jo ottanut esimerkillisiä askeleita kohti vastuullisempia hankin-
toja. Ympäristökriteerien käyttöä on kehitetty aktiivisesti vuosina 2019-
2020, jolloin ympäristökriteerit huomioivien hankintojen kappalemääräi-
nen osuus kasvoi 31 prosentista 52 prosenttiin. 

HKL on hyödyntänyt ympäristö- ja vastuullisuusmarkkinavuoropuheluja 
menestyksekkäästi viime vuosien isoimmissa hankkeissaan, esimerk-
kinä Kalasatamasta Pasilaan -hanke, jonka tavoitteissa ympäristö- ja 
vastuullisuusnäkökulmat ovat alusta asti olleet keskeisiä. Hankkeen 
kehittäminen mm. ympäristö- ja vastuullisuusasioiden näkökulmasta 
aloitettiin yhdessä tarjoajien kanssa jo allianssihankintavaiheessa. HKL 
osallistuu aktiivisesti myös Helsingin kaupungin, seudullisten toimijoi-
den ja KEINO-osaamiskeskuksen järjestämiin yhteisiin markkinavuoro-
puheluihin liittyen esimerkiksi ”Päästöttömät työmaat – kestävien han-
kintojen green deal” -sopimukseen ja puhtaiden ajoneuvojen direktiivin 
käyttöönottoon. Samoin esimerkiksi HKL:n siivous- ja jätehuoltopuite-
sopimustoimittajien kanssa käydään kuukausittain läpi ympäristöasioita 
laatukokouksissa.

HKL on osallistunut talven 2020-2021 aikana KEINO-
osaamiskeskuksen järjestämään Keino-akatemiaan, jossa on kehitetty 
kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja. HKL:n uusi hankintastrate-
gia valmistuu vuoden 2021 aikana ja siinä keskeisinä painopisteinä tu-
lee olemaan vastuullisuus ja vaikuttavat hankinnat, hankintataidot sekä 
osaamisen kehittäminen. HKL:n hiilijalanjälkeä on selvitetty osana han-
kintastrategian ja Hiilineutraali HKL 2035 -ohjelman laatimista. Tulosten 
perusteella pystytään kohdentamaan toimenpiteitä ja markkinavuoro-
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puheluja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiin hankintoihin. Erityi-
sesti Hiilineutraali HKL 2035 -ohjelman myötä vuoden 2021 aikana tul-
laan määrittelemään konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, joilla varmis-
tetaan ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen hankin-
noissa.

HKL tulee kehittämään edelleen ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien 
huomioimista ja markkinavuoropuhelujen hyödyntämistä hankinnoissa, 
ja ne tullaan ottamaan yleisemmin käyttöön HKL:n hankinnoissa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on 14.4.2021 pyytänyt HKL:n lausuntoa arviointi-
kertomuksen 2020 kohdasta Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutu-
minen hankinnoissa (sivut 78−81) 25.5.2021 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2020 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2021 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 20.4.2021. 

Käsittely

13.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén ei osallistunut arviointi-
kertomuksen aiheen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke käsittelyyn.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
20.4.2021. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

06.04.2021 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi


