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Päätös tutkimusluvan myöntämisestä, Valtiovarainminiesteriön ja 
Kuntaliiton työllistämisehtoselvitys

HEL 2021-012478 T 13 02 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan valtiovarainministeriön ja 
Kuntaliiton tutkimushankkeelle, ”Työllistämisehdon käyttöä kartoittava 
selvitys” päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Val-
tionvarainministeriö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa teettää selvityksen
hankinnoilla työllistämisen kansallisista ja kansainvälisistä käytännöis-
tä. Selvityksessä kerätään tietoja myös kunnista.

Tutkimuslupaa on voimassa 31.12.2021 asti.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankeen tavoitteena on selvittää työllistämisehtojen käyttä-
mistä julkisissa hankinnoissa. Tutkimuksessa tarkastelleena kansallisia 
ja EU-maiden kokemuksia.

Tutkimushanke on monimenetelmällinen ja yhdistää erilaisia aineistoja. 
Tämä tutkimuslupa kohdistuu tutkimusaineistojen keruuseen. Tutki-
muksessa haastatellaan työllistämisehtoa soveltaneita hankinta-
asiantuntijoita sekä palveluntuottajia. Helsingin kaupunki luovuttaa tut-
kijoiden käyttöön tarvittavan määrän sopimuskumppanien yhteystietoja 
haastatteluja varten. Valituilla toimittajilla/palveluntuottajilla ja niiden yh-
teyshenkilöillä on kokemusta työllistämisehdosta ja sen täyttämisestä 
osana hankintasopimusta. Haastattelujen avulla tutkimuksessa pyritään 
tunnistamaan työllistämisehtojen käyttämistä julkisissa hankinnoissa. 
Tutkimusmateriaaliin kuuluu myös työllistämisehtoon liittyvät materiaalit 
ja dokumentit.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätök-
sessä mainittua tarkoitusta varten.

 Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuo-
ja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan 
lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

 Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan 
hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
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  Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttä-
mällä tavalla tutkimuksen julkaisemisen ja tutkimushankkeen val-
mistumisen jälkeen.

 Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle. 
 Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään 

tutkimuksen tuloksia. 
 Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, 

josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkans-
lian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kans-
lia.tutkimusluvat@hel.fi.

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
.


