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§ 11
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2020 arviointikerto-
muksesta

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Lausunto

Tarkastuslautakunta on pyytänyt taloushallintopalveluliikelaitoksen joh-
tokunnalta lausuntoa vuoden 2020 arviointikertomuksen kohdasta: 
Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (sivut 78-
81).

Tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2020 arviointikertomuksessa, että 
arvioinnin pääkysymyksenä on, noudatetaanko Helsingin kaupungin 
hankinnoissa kaupunginvaltuuston asettamia ympäristöpoliittisia lin-
jauksia: sisältävätkö kaupungin hankintaprosessit ympäristökriteerejä, 
onko hankinnoissa alettu edistää Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman tavoitteita ja tehdäänkö ympäristövaikutuksiltaan 
merkittäviä hankintoja kestävän kehityksen mukaisesti. 

Edelleen tarkastuslautakunta toteaa että toimialojen, virastojen ja liike-
laitosten tulee käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja 
vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksil-
taan merkittävissä hankinnoissa.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta toteaa lausuntonaan, että 
taloushallintopalveluliikelaitos noudattaa hankinnoissaan kaupungin oh-
jeistusta. Ympäristökriteereiden toteutuminen hankinnoissa varmiste-
taan käyttämällä kaupungin sopimustoimittajia. 

Taloushallintopalveluliikelaitos on pyrkinyt toteuttamaan ympäristökri-
teereiden toteutumista ja kestävän kehityksen periaatteita palvelujen 
tuottamisessa ja hankinnoissa seuraavin toimenpitein:

- sähköisiä prosesseja on edistetty digitalisaation ja robotiikan keinoin – 
paperin manuaalinen käsittely ja arkistointi on pyritty minimoimaan
- tietokoneiden ja -näyttöjen poistaminen toteutetaan kierrättämällä 
kaupungin ohjeistuksen mukaisesti 
- kiinteistöön liittyvät hankinnat, kuten lämmitys ja jätteiden kierrätys, 
toteutetaan ekologisten periaatteiden mukaisesti vuokranantajan toi-
mesta
- työmatkapyöräilyä on pyritty edistämään
- etätyön toteutuminen on pyritty kaikkien työntekijöiden osalta mahdol-
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listamaan

Taloushallintopalveluliikelaitos kiinnittää jatkossa huomiota ympäristök-
riteereiden ja vastuullisuusnäkökohtien toteutumiseen hankintojen to-
teuttamisessa.
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