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§ 26
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
koskien työllisyyspykälää Helsingin kaupungin hankinnoissa

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 
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 
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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

Liitteet

1 Valtuustoaloite

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee antaa 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 
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. 
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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

Valtuutettu Pilvi Torsti on 13.11.2013 tehnyt esityksen liitteenä olevan 
valtuustoaloitteen työllistämispykälästä Helsingin kaupungin 
hankintoihin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa pyydetään 7.3.2014 
mennessä erityisesti aloitteessa esitettyyn vaiheittaiseen aloittamiseen 
ja kokeiluun osallistumiseen liittyen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite


