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Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa Globaalin vastuun
strategiaehdotuksesta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon:
"Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Työryhmän kokoama
taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten useilla eri tavoilla
maailmanlaajuinen vastuu pyritään valtion ja kaupungin eri linjauksissa
ja toiminnoissa ottamaan huomioon. Valtion ja kunnan roolien
tarkentamiseen on tarvetta varmasti jatkossakin.
Terveyslautakunta toteaa, että ehdotus Helsingin kaupungin globaalin
vastuun strategiaksi ja sen sisältämä taustamuistio ovat tärkeä
kannanotto terveellisen ja turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden
suunnitteluun. Hallintokuntarajat ylittävä yhteinen strategia voi
toteutuessaan parantaa ihmisten ja elinympäristön tilaa monilla eri
tavoilla. On tarkoituksenmukaista, että kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin
liittyvät ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen
liittyen terveyslautakunta toteaa antaneensa 17.2.2010 lausunnon
Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian
luonnoksesta sekä 1.11.2010 lausunnon Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan luonnoksesta. Terveyslautakunta pitää globaalin
vastuun strategiassa mainittuja ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun
tavoitteita kannatettavina ja esittää, että toimenpide-ehdotusten
toteuttamismahdollisuuksia selvitettäisiin.
Hankintoihin liittyen terveyslautakunta toteaa, että kaupungin
hankintakeskus toimii kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka
kilpailuttaa ensisijaisesti yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa
niiden osalta globaalin vastuun periaatteiden toteutumisesta.
Terveyskeskus pyrkii huomioimaan globaalin vastuun periaatteet
omissa kilpailutuksissaan siinä määrin kuin se on mahdollista.
Hankintalain mukaan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja
kriteerien, kuten esimerkiksi ympäristökriteerien, tulee liittyä hankinnan
kohteeseen. Suuri osa terveyskeskuksen kilpailuttamista
palveluhankinnoista koskee lääkäri- ja hoitajapalveluita, joiden
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tarjouspyynnöissä asetettaviin vaatimuksiin ympäristökriteerien
liittäminen on hyvin vaikeaa. Terveyslautakunta esittää, että globaalin
vastuun strategian osana kaupunki päättää hankinnoissaan välttää
yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja
verojen kiertämiseen
Terveyslautakunta kannattaa maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen
liittyviä linjauksia todeten, että niissä korostuvat hyvä ihmisarvoinen
elämä turvallisessa ympäristössä sekä kielen oppiminen, työllistyminen
ja vaikutusmahdollisuudet. Nämä kaikki ovat ihmisen terveyden ja
toimintakyvyn kannalta keskeisiä edellytyksiä.
Henkilöstöön liittyviä linjauksia terveyslautakunta kannattaa todeten,
että ne ovat keskeisiä myös terveyskeskuksen toiminnan kannalta ja
niiden mukaisesti toimitaan jo.
Vielä terveyslautakunta toteaa, että taloudenhoidon osalta
terveyskeskus noudattaa kaupungin ohjeita ja näin pyrkii edistämään
esitettyjä tavoitteita. Osin nämä tavoitteet liittyvät myös kansainväliseen
yhteistyöhön.
Terveysvaikutusten arviointi
Kaupungin globaalin eli maailmanlaajuisen vastuun strategian
tarkoituksena on edistää osaltaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
kaikkialla maailmassa. Strategian linjausten toteutumisella voi olla
merkittäviä ja erittäin laajoja myönteisiä terveysvaikutuksia."
Käsittely
Edellä oleva päätös lausunnoksi syntyi äänestyksen jälkeen
puheenjohtaja Malisen ehdotettua jäsen Leppäsen kannattamana, että
lausunnon neljännen kappaleen loppuun lisätään seuraava esitys:
"Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana
kaupunki päättää
hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät
ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen."
Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja puheenjohtaja Malisen
vastaehdotuksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Tuuli Kousa,
Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Karita Toijonen,
Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Laila Inborr, Riitta Snäll)
kannattavan puheenjohtaja Malisen vastaehdotusta.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
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Kaupunginhallitus
Hallintokeskus
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§ 156
GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA: TYÖRYHMÄN EHDOTUS 2.3.2012
HEL 2012-004576
PÄÄTÖS

Rakennuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon
Työryhmän esittämistä linjauksista ja toimenpide-ehdotuksista
rakennusvalvontaa sivuaa lähinnä ilmastonmuutos ja henkilöstö. Tosin
työryhmän muistiosta ei kovin selvästi ilmene, mitkä siinä esitetyistä
asioista ovat kokonaan uusia toimenpide-ehdotuksia ja mitkä on jo
aiemmin kaupungin eri tahojen toimesta hyväksyttyjä.

Ilmastonmuutos

Rakentaminen on tunnetusti huomattava kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen
kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on yli 40 % ja
kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 %.
Valtiovalta on jo sitoutunut muun muassa kansainvälisin sopimuksin
tehostamaan rakentamisen energiatehokkuutta. Energiatehokkuutta
koskevat määräykset tiukkenevat, joidenkin mielestä liiankin tiuhaan.
Kuluvan vuoden heinäkuun alusta (1.7.2012) tulee voimaan uusia
rakennuksia koskevat uudet energiamääräykset. Yleisesti on arvioitu
(esim. ympäristöministeriö) uusien, kokonaisenergiatarkasteluun
perustuvien määräysten merkitsevän aiempaan verrattuna 20 %
energiatehokkaampaa rakentamista. Korjausrakentamisen osalta ei
toistaiseksi ole annettu velvoittavia energiamääräyksiä. Niitä kuitenkin
valmistellaan ympäristöministeriössä. Esimerkiksi laajamittaisia
korjauksia toteutettaessa tulee koskemaan velvoite samalla parantaa
olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta. Käytännössä jo
nyt, kun rakennuksia ylläpidetään ja korjataan, pyritään ilman sitovia
määräyksiäkin usein suunnittelemaan ja toteuttamaan korjaukset siten,
että rakennuksen energiankulutus pienenee.
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Rakennusvalvonta on tehostanut neuvonta- ja ohjaustoimintaansa
energiatehokkuuskysymyksissä. Viraston kotisivuilla on aihepiiriä
koskevaa tietoa ja ohjeistusta, muun muassa energialaskuri.
Pientalojen osalta viraston ohje ”Ennakkoneuvottelu
energiatehokkuudesta / energiaselvityksen esittelytilaisuus” kannustaa
pientalohankkeeseen ryhtyviä ottamaan virastoon ajoissa yhteyttä ja
selvittämään kustannustehokkaat keinot minimoida uusien pientalojen
energiankulutus. Virastossa toimii ns. energia-arkkitehti, joka tekee
aihepiirin valistustyötä lähes päätyökseen. Viraston asiantuntijoita
osallistuu vuonna 2012 ammattikorkeakoulu Metropolian
organisoimaan, suunnittelijoille suunnattuun oppisopimustyyppiseen
koulutukseen ”Rakennusten energiatehokas hallinta” kouluttajan
ominaisuudessa. Virasto on ollut mukana Ilmastoinfon toiminnassa.
Esimerkiksi 29.3.2012 järjestettiin erityisesti ilmastokysymyksiin
keskittynyt Pientaloinfo-tilaisuus, kohderyhmänä pientalorakentajat.
Vuoden 2012 alusta voimaan tulleeseen rakennusvalvontataksaan on
sisällytetty alennuskohdat lupamaksuista, jos asuinrakennus
toteutetaan normirakennusta vähemmän energiaa kuluttavana.
Maalämmön hyödyntäminen kasvaa voimakkaasti. Lämpökaivojen
poraaminen muuttui 1.5.2011 luvanvaraiseksi. Kaupungin itsensä
politiikka maalämmön osalta ei aina ole vaikuttanut johdonmukaiselta,
kun kaupunki on eri tavoin ilmaissut vastustavansa maalämmön
leviämistä. On muun muassa pelätty maanalaisen rakentamisen
vaikeutumista, jos lämpökaivoja ryhdytään poraamaan laajamittaisesti.
Kaukolämpöverkoston vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen osalta onkin
kyseenalaista, onko maalämpö kovin ympäristöystävällinen vaihtoehto.
Tosin asiaan vaikuttaa se, millä polttoaineella kaukolämpö tuotetaan.
Sen sijaan aurinkokeräimet ja tuulivoima ovat luonnonmukaisia
energialähteitä, joita joka tapauksessa kannattaa suosia. Helsingin
vuoden 2010 rakennusjärjestys on vapauttanut luvanvaraisuudesta
ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittamisen
rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle (HKRJ 21 §).
Rakennusjärjestyksessä on määrätty polkupyöräpaikoista tonteilla.
Asuinkerrostalotontilla polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään 1
paikka / 30 kerrosneliömetriä. Paikoista vähintään puolet on sijoitettava
pihatasossa olevaan ulkoiluvälinevarastoon (HKRJ 17 §).
Helsingin kaupunki hyväksyi vuonna 2008 hulevesistrategian.
Rakennusjärjestys on hulevesiä koskevilta osin saatettu vastaamaan
kaupungin hulevesistrategiaa (HKRJ 16 §). Jos maaperäolosuhteet
sallivat, on ensisijaisena vaihtoehtona hulevesi- ja perustusten
kuivatusvesien imeyttäminen kokonaan tai osittain omalla tontilla.
Hulevesien hallinta on tärkeä osa ilmastonmuutokseen
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sopeutumisessa, koska hallitsemattomina hulevedet voivat aiheuttaa
rankkasateiden yhteydessä vahinkovaikutuksiltaan huomattavia
lyhytkestoisia tulvia.
Henkilöstö

Lähes kaikki rakennusvalvonnan asiantuntijat käyttävät työssään
julkista valtaa ja ovat siksi virkasuhteessa. Virkojen
peruspätevyysvaatimuksena on suomen (vaihtoehtoisesti ruotsin)
kielen täydellinen hallinta ja usein myös eritasoisesti ruotsin
(suomen) kielen osaaminen. Vaatimustaso seuraa suoraan
lainsäädännöstä. Virastossa on tämän johdosta vain rajoitetusti
mahdollisuuksia lisätä muunkielisen henkilöstön osuutta.
Muutama maahanmuuttajataustainen henkilö viraston
palveluksessa on.
Rakentaminen itse rakennustyömailla on viimeisen kymmenen vuoden
aikana muuttunut luonteeltaan hyvinkin monikulttuuriseksi. Vallitsevina
kielinä on suomen ja ruotsin lisäksi englanti, viro ja venäjä. Jo tämän
johdosta on toivottavaa, että virasto voi tulevaisuudessa rekrytoida
monipuolisesti eri vieraita kieliä osaavaa henkilöstöä.
Viraston työ on asiakastyötä. Osa viraston henkilöstöstä on saanut
koulutusta ”haasteellisen asiakkaan kohtaamisessa”. Koulutusta tältä
osin tarjotaan myös jatkossa, tosin vaatimattomien koulutusrahojen
turvin. Virastossa on myös toteutettu valmennustyyppistä koulutusta
monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisessa.

Postiosoite
Rakennuslautakunta
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennuslautakunta
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto

Lausunto

Virastopäällikkö

4.5.2012

1 (3)

Lausuntopyyntö Kiinteistölautakunnalta globaalin vastuun
strategiasta ja sen taustamuistiosta
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Kiinteistölautakunta päättänee antaa työryhmän ehdotuksesta
seuraavan lausunnon:
Työryhmä on käsitellyt kattavasti laajaa ja monipuolista
aihekokonaisuutta, jossa toimivalta ja vastuut jakaantuvat monen
toimijan kesken. Valtio on luonnollisesti ensisijainen vastuunkantaja
siinä, että Suomi osaltaan sitoutuu huolehtimaan maapallon
tulevaisuudesta, mutta myös kunnilla, erilaisilla yhteisöillä ja yksittäisillä
ihmisilläkin on oma osansa ja vastuunsa.
Helsingin kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa on useita
kohtia, joissa on käsitelty globaalin vastuun keskeisiä ajatuksia.
Kiinteistölautakunnan toimialaan kuuluviksi voidaan työryhmän
ehdotuksesta katsoa kuuluvan ilmastonmuutokseen,
ympäristönsuojeluun, asumiseen ja elinkeinotoimintaan, hankintoihin
sekä työhön ja henkilöstöön kohdistuvat toimet.
Ilmastonmuutoksen torjunta
Strategiaohjelman tavoitteena on mm, että Helsinki kantaa vastuunsa
ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tavoitteeseen
tähtääviä käytännön toimenpiteitä on kirjattu esim. Maankäytön ja
asumisen toteutusohjelmassa 2008 – 2017 sekä sen
seurantaraportissa 2011. Kaupunki osallistuu torjuntaan
kaupunkirakenteen eheyttämisen ja rakentamisen ja peruskorjauksen
energiatehokkuudesta huolehtimisen keinoin. Asuntotonttien
luovutusehtoihin on jo pidemmän aikaa kirjattu vaatimus rakentaa
asuinkiinteistöt A- energialuokkaan. Myös rakennusten
peruskorjauksissa on panostettu energiansäästönäkökohtiin aina kuin
se vain on ollut käytännössä mahdollista ja kustannuksiltaan järkevää.
Myös kaupungin asuntoyhtiöillä toimintaohjeet ovat samansuuntaiset.
Kaupungin omistamassa asuntokannassa tavoitteeksi on asetettu
energian ominaiskulutuksen vähentyminen 20 %:lla vuoteen 2020
mennessä.
Myös jätteen keräämiseen on tietyillä alueilla kehitetty uudenlaisia
menetelmiä, joilla on tarkoitus saada ilman laatua osaltaan
parannetuksi.
Viime aikoina ovat ns. maalämmön hyödyntämiseen perustuvat
lämmitys- ja viilennysjärjestelmät yleistyneet. Maalämpö on maan,
kallioperän tai veden massaan varastoitunutta auringon
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lämpöenergiaa, jonka talteenotto tapahtuu tyypillisesti noin 150 metriä
syvistä lämpökaivoista. Maalämmön käyttöä voidaan perustella
globaalina uusiutuvana energiana, joka korvaa mm. jatkuvasti
kallistuvaa lämmitysöljyä. Tällaisen sinällään tavoitteeltaan
kannatettavan toiminnan ongelmaksi saattaa kuitenkin ainakin osittain
nousta sen vaikutukset muuhun maanalaisten tilojen suunnitteluun ja
käyttöön.
Itämeren suojeluun kiinteistötoimi osallistuu ranta- alueiden
puhdistamisella.
Asukasrakenteen kehittyminen
Kaupungin strategiaohjelmassa 2009 - 2012 on kiinnitetty huomiota
muunkielisen, siis muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien
integroitumiseen asuntomarkkinoille ja keskittymiseen tietyille alueille.
Asuntopolitiikassa on jo vuosia pyritty kiinnittämään huomiota
monipuoliseen ja tasapainoiseen asukasrakenteeseen. Tavoitteeseen
on pyritty pääsemään mm. sekoittamalla asumisen eri hallintamuotoja
uusilla alueilla ja täydennysrakentamisen keinoin vanhoilla alueilla.
Kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyys on ollut yksi syy siihen, että
tässä ei ehkä sittenkään ole parhaalla mahdollisella tavalla onnistuttu
vaikka se ei ole suinkaan ainoa ongelma. Kyse on yhtä lailla
integraation haastavasta tavoitteesta tämän väestönosan resurssien
kohottamisesta kantaväestön tasolle.
Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on myös työvoiman saatavuuden
kannalta merkittävä tekijä. Uusien työpaikkojen syntyminen ja varsinkin
seudun voimakas väestönkasvu ovat lisänneet asuntojen kysyntää,
mihin pyritään vastaamaan tonttien tarjonnalla asuntorakentamiseen.
Asuin- ja työpaikka- alueiden kehittämiseen myös niiden liikenne- ja
viheralueiden osalta panostetaan myös Lähiöprojektin avulla
kiinteistötoimen normaalin toiminnan ohessa.
Henkilöstö
Muunkielisten osuuden lisäämiseen henkilöstössä on kiinnitetty
huomiota avoimeksi tulevien vakanssien täyttämisen yhteydessä silloin
kun se on ollut mahdollista. Kiinteistövirastossa valtaosa tehtävistä
edellyttää kuitenkin jommankumman kotimaisen kielen ”täydellistä”
hallintaa, eikä muunkielisten työllistämiseen suuremmassa mitassa ole
yksinkertaisia ratkaisuja.
Hankinnat
Kiinteistöviraston hankintatoimen lähtökohtana on toteuttaa investoinnit
ja ylläpitotoimet kustannustehokkaalla tavalla ottaen huomioon
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harmaan talouden estämiseen liittyvät toimenpiteet sekä
ympäristönäkökohdat. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin yleisiä
ohjeita, joita täydennetään viraston omilla ohjeilla.
Harmaan talouden torjunnassa käytännön keinoina ovat mm. urakoiden
ketjuttamisen rajoittaminen ja urakkasopimuksista ilmoittaminen
verottajalle. Dokumenttien tarkistaminen toteutetaan myös
alihankintaketjujen osalta. Virastossa on otettu käyttöön Tilaajavastuu.fi
– palvelu, jonka avulla voidaan tarkistaa tilaajavastuulain velvoittamat
asiakirjat automaattisesti. Palvelu tehostaa tilaajavastuulain mukaisten
vaatimusten toteuttamista ja sopimusseurantaa. Torjuntaohjeet ja sen
vaatimuksien mukaiset velvoitteet on esim. tilakeskuksella viety
malliasiakirjoihin.
Lisätiedot
Sarin Teuvo, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36419
teuvo.sarin(a)hel.fi

Jaakko Stauffer
virastopäällikkö
Otteet
Ote
Taske

Postiosoite
PL 2200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
real.estate@hel.fi

Käyntiosoite
Fabianinkatu 31 D
Helsinki 10
http://www.hel.fi/kv

Otteen liitteet

Puhelin
+358 9 310 1671
Faksi
+358 9 310 36512

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Tietokeskus

Lausunto

1 (1)

Lausunto globaalin vastuun strategiasta
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Globaalin vastuun työryhmän ehdotus 2.3.2012 Globaalin vastuun
strategiaksi on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Työryhmä on laajaalaisesti selvittänyt kansallisen globaalin vastuun teemoja ja perehtynyt
huolella kaupungin strategiaohjelmaan, strategioissa ja
toimintaohjelmissa valmiiksi määriteltyihin periaatteellisiin globaalin
vastuun linjauksiin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tämän selvitystyön
pohjalle johdonmukaisesti rakentuva työryhmän ehdotus globaalin
vastuun linjauksiksi Helsingin kaupungin toiminnassa on selkeä ja
hyvin kuvattu.
Lisätiedot
Koski Merja, vs. kehittämispäällikkö, puhelin: +358931036292
merja.koski(a)hel.fi

Asta Manninen
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Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi
strategiaohjelman 2009 - 2012 mukaisesti.
Palmia toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Esitetyssä globaalin vastuun strategiassa pyritään listaamaan teemoja,
jotka kuuluvat kunnan globaalin vastuun piiriin. Esitetty strategia ja sen
taustamuistio kokoavat suuren määrän kaupungin strategioissa ja
toimintaohjelmissa jo olemassa olevia ja toteutettavia globaaliin
vastuuseen liittyviä linjauksia, joten sen ohjaava merkitys on tässä
vaiheessa vähäinen. Strategiassa on kuitenkin esitetty kattavasti
erilaisia globaaleja teemoja siten, että ne toimivat kaupungin piirissä
käytävän keskustelun pohjana.
Strategian kohta Hankinnat: Kestävän kehityksen huomioiminen
hankinnoissa on tuotu esiin useissa kaupungin strategioissa ja
toimintaohjelmissa. Konkreettisten niin ekologisten kuin sosiaalistenkin
tavoitteiden ja toimenpiteiden esittäminen ja niihin kouluttaminen sekä
sopivien tietojärjestelmien antama tuki on nyt todella tarpeen.
Reilun kaupan tuotteiden käytön edistäminen on hyvin kannatettavaa ja
samassa linjassa Palmian tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
Enemmän huomiota on kuitenkin syytä kiinnittää, ei pelkästään
tuotteiden, vaan myös palveluhankintojen kestävään kehitykseen.
Kaupungin hallintokuntien palveluhankintojen tarjouspyynnöissä on
tarpeen huomioida erilaiset ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat,
esimerkkinä vammaisten tai vajaakuntoisten palvelukseen ottaminen,
jotta sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat koko
kaupungin osalta. Tämä tulisi strategiassa huomioida.
Lisätiedot
Hukari Sinikka, va. yksikönjohtaja, puhelin: 310 27210
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Viite

Taloushallintopalvelu-liikelaitos (Talpa) antaa kaupunginhallitukselle
globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan
lausunnon:
Talpan toiminta-ajatuksena on toimia talous- ja palkkahallinnon
palvelujen tuottajana Helsingin kaupunkikonsernille. Työryhmän
ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun alueet: hankinnat/ ympäristö,
taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä
henkilöstö, maahanmuutto ja monimuotoisuus liittyvät osaltaan suoraan
taloushallintopalvelun toimintaan. Muut osa-alueet liittyvät vain
välillisesti Talpan toimintaan.
Globaalin vastuun strategiassa painotettuihin, Talpan toimialaan ja
vaikutuspiiriin liittyviä asioita Talpa on pyrkinyt edistämään seuraavasti:
Hankinnat/ ympäristö
Globaalin vastuun strategiassa painotetaan kestävän kehityksen
huomioimista kaupungin hankinnoissa ja toiminnan järjestämisessä.
Talpan hankinnat koostuvat pääosin toimistotyössä käytettävistä
tarvikkeista ja palveluista sekä atk- järjestelmien käyttö- ja
ylläpitopalveluista.
Talpan yksi keskeisimmistä tavoitteista on kaiken tiedon välittäminen
sähköisesti ja sähköisten tietojärjestelmien maksimaalinen
hyväksikäyttö. Talpan toiminnassa tavoitellaan tilannetta, jossa
mahdollisimman suuri osa Talpan ja asiakasvirastojen ja -liikelaitosten
yli virastorajojen menevistä prosesseista toteutuisi sähköisesti.
Prosessien sähköistämisen vaikutus näkyy paperinkulutuksen ja
manuaalipostinkannon vähenemisenä. Kaupungin mittakaavassa tällä
on paperinkulutukseen merkittävä vaikutus.
Talpalle on nimetty ekotukihenkilö, jonka tehtävänä on tiedottaa ja
kannustaa henkilöstöä ympäristöasioissa. Talpan omina kestävän
kehityksen toimenpiteinä on systemaattisesti vähennetty erilaisten
tulostimien ja faxien määrää sekä siirrytty käyttämään
monitoimikopiokoneita. Paperinkulutusta on vähennetty tulostamalla
kaksipuolisesti ja kaikilta uusilta koneilta edellytetään mahdollisuutta
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kaksipuoliseen tulostamiseen. Sähkön kulutukseen on vaikutettu
valaistuksen automaattisella katkaisulla yöksi ja atk-laitteet on
ohjelmoitu siirtymään lepotilaan illalla. Henkilökunnan sosiaalitiloissa
käytetään vain konepestäviä astioita kertakäyttöastioiden sijaan ja
lisäksi kaikki jätteet lajitellaan.
Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
Globaalin vastuun strategiassa todetaan, että päätöksenteon tulee olla
avointa ja julkista, läpinäkyvyyttä edistetään kaikessa taloudellisessa
toiminnassa korruption ja lahjonnan ehkäisemiseksi kaikessa
muodossaan.
Talpa pyrkii kaikessa päätöksenteossaan avoimuuteen ja
läpinäkyvyyteen. Yhteistyössä asiakasvirastojen ja -liikelaitosten
kanssa talous- ja palkkahallinnon prosessien toteuttamisessa
painotetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Päätöksentekoa ja delegointioikeuksia seurataan ajantasaisesti.
Tarvittavista muutoksista tehdään päätökset välittömästi ja
hyväksymisoikeudet päivitetään vastaamaan päätöksiä. Päätöksenteon
valvonnan välineinä tietojärjestelmien käyttöoikeudet tarkistetaan
pääkäyttäjien toimesta kerran vuodessa vertaamalla järjestelmässä
olevat oikeudet delegointipäätöksiin ja tarkistamalla pois vanhentuneet/
turhat oikeudet. Lisäksi tietojärjestelmiin on asetettu hankinta- ja
laskujen hyväksymisrajat delegoinnin mukaisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus käydään säännöllisesti
esimiesten ja henkilöstön kanssa läpi. Lisäksi Talpalla on useita
välineitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen
seuraamiseksi.
Harmaan talouden torjumiseksi Talpa pyrkii omissa hankinnoissaan
noudattamaan kaupungin ohjetta harmaan talouden torjumiseksi.
Toimittajia, toimittajien lukumäärää ja laskujen sähköistymisastetta
seurataan hankintakeskuksen tuottaman spendin avulla vuosittain.
Lisäksi valvonnan välineinä toimivat liikelaitoksen oma
hankintastrategia sekä Kosti-ostotilausjärjestelmään ja BIPostolaskujärjestelmään viedyt oikeuksia vastaava rajoitukset.
Talpa käyttää omien hankintojensa suunnittelussa ja toteutuksessa
hyväksi kaupungin ohjeistuksen mukaista Tilaajavastuu.fi -järjestelmää
ja pyrkii näin omalta osaltaan aktiivisesti valvomaan palvelujen ja
tavarantoimittajien velvollisuuksien täyttämistä.
Talpan raportoi verohallintoon neljännesvuosittain Talpan
asiakasvirastojen ja -liikelaitosten yli 7500 euron (netto) suuruisista
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palveluhankinnoista.
Uuden laskentajärjestelmän, Patentti- ja rekisterihallituksen ja
Verohallinnon YTJ-tietopalvelun välille on rakennettu liittymä, jonka
tarkoituksena on varmistaa, että Talpan asiakasvirastojen ja liikelaitosten tilaukset, hankinnat sekä laskujen maksu tapahtuu
toimittajille, joiden toiminta on kunnossa. Kaikkien
laskentajärjestelmässä olevien toimittajien tiedot päivitetään kerran
kuukaudessa ja saatujen tietojen avulla toteutetaan toimittajahälytyksiä,
estoja ja poistoja. Liittymä on keskeinen osa Helsingin kaupungin
harmaan talouden torjuntaa.
Myös hankintaprosessin alkupäähän vaikutetaan siten, että kaikki
toimittajatiedot siirretään toimittajarekisteristä Kostiostotilausjärjestelmään ja BIP-ostolasku-järjestelmään päivittäin.
Tietojen varmistus YTJ-tietopalvelusta on kuulunut jo pitkään Talpan
toimittajanavausprosessiin.
Henkilöstö sekä maahanmuutto ja monimuotoisuus
Globaalin vastuun strategiassa todetaan mm. että muunkielisten
osuutta henkilöstössä lisätään vastaamaan muunkielisten osuutta
kaupungin väestössä. Lisäksi todetaan, että muunkielisten
kiinnittymistä työmarkkinoille ja yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla
työharjoittelu ja oppisopimuspaikkoja.
Talpa on pyrkinyt rekrytoinneissa noudattamaan
yhdenvertaisuusperiaatetta, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä iän,
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden,
sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.
Talpa seuraa muunkielisten osuutta vuosittain henkilöstöraportissa.
Vuoden 2011 lopussa muunkielisten osuus Talpan henkilöstöstä oli 3
%. Luku on alhaisempi kuin koko kaupungin vastaava (4,6 %).
Talpan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä tarvitaan sekä
taloushallinnon tehtäviin soveltuvaa koulutusta että hyvää
suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa. Muunkielisten työntekijöiden
osuus Talpaan rekrytoitavista työntekijöistä tulee todennäköisesti
kasvamaan, koska taloushallinnon oppilaitoksista valmistuu yhä
enemmän myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.
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Korkeasaaren eläintarhalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta
globaalin vastuun strategiaksi.
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