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eSiPuhe 

Tämä julkaisu on syntynyt Etelä-Suomen palveluinnovaatiot -hankkeessa (ESPIN-
NO), jota Päijät-Hä meen liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 
2009—2012. Hank keessa on kehitetty sosiaalisia kritee rejä kuntien erilaisiin han-
kintoihin sekä työllistymistä so siaalisten yritysten kautta. Hankkeessa ovat mukana 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaak-
son sairaanhoito- ja sosiaali palvelujen kuntayh tymä, Laurea-ammattikorkeakoulu ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Käsikirjan ovat kirjoittaneet ja toimittaneet Sari Luostarinen ja Katri Kinnunen (Ram-
boll Management Con sulting) sekä Saila Eskola (PTC Service Oy). Esimerkkien kir-
joittajina ja paneutuneina kom mentoijina sekä tärkeän käytännön palautteen antajina 
ovat olleet Anja Helvasto (Etelä-Kar jalan sosiaali- ja terveyspiiri), Veera Lavikkala 
(Etelä-Karjalan hankintapalvelut), Auli Lehti nen (Kymenlaakson sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä), Merja Vänttinen-Ala (Tampereen kaupunki/SYS-
projekti), Satu Kaattari-Manninen (Oulun kaupunki), Johanna Lahdenperä (Oulun 
kaupunki), Jukka Koivusalo (Espoon kaupunki), Tiia Lehikoinen (Julkisten hankin-
tojen neuvontayksikkö) sekä Jouko Kokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).  

Lisätietoja ESPINNO-hankkeesta ja sen tuloksista on Internet-osoitteessa 
www.espinno.fi, josta voi ladata myös tämän julkaisun sähköisenä versiona. 

Syyskuussa 2011 

Riitta-Maija Hämäläinen
Etelä-Suomen palveluinnovaatiot -hankkeen projektipäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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tekijäorganiSaatiot 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piirin (Eksote) jäsenkuntia ovat Lap-
peenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Pa-
rikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale 
ja Taipalsaari. Imatra on mukana vain 
erikoissairaanhoi don ja kehitysvam-
maisten erityishuollon osalta.  Palve-
luihin kuuluvat avoterveydenhuolto, 
suun terveyden huolto, mielenterveys- 
ja päihdepal velut, laboratorio- ja kuvan-
tamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus-
keskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, 
aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispal-
velut sekä väestön palvelutarpee seen ja 
ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat 
vanhustenpalvelut. www.eksote.fi

Etelä-Karjalan hankintapalvelut on maa-
kunnallinen yhteishankintayksikkö, joka 
hoitaa palvelujen ja materiaalien maa-
kunnallisia yhteishankintoja, hankinta-
asioiden neuvontaa ja konsultointia sekä 
tuottaa varasto- ja kuljetuspalveluja Ete-
lä-Karjalan kunnille sekä Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirille. Etelä-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiirin hankinta toimi 
yhdistettiin 1.4.2009 Etelä-Karjalan han-
kintapalveluihin. Hankintapalvelut kil-
pailuttaa vuosittain hankintoja noin 30 
miljoonan euron arvosta. Näistä noin 27 % 
on pal veluita, 57 % on kulutustarvikkeita 
ja 16 % laitteita tai muita kertainvestoin-
teja. Hankin tavolyymit sisältävät Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) 
lisäksi myös Etelä-Karjalan kuntien han-
kintoja. www.ekhankintapalvelut.fi

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosi-
aalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) 
jäsen kuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, 
Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Carean 
palvelut tuo tetaan Kymenlaakson keskus-
sairaalassa, Ky menlaakson psykiatrisessa 
sairaalassa ja sosi aalipalvelujen yksiköis-
sä. Lisäksi kuntayhtymä ostaa palveluja 
yliopistosairaalasta Helsin gistä ja sairaa-
la Ortonista. Carean sosiaalipalvelujen 
vastuualueen palveluja käyttää vuosit-
tain noin 800 asiakasta. Palve lutarjontaan 
kuuluvat asumis- ja kuntoutuspalvelut, 

lyhytaikainen hoito, tutkimus- ja arvi-
ointijaksot, poliklinikkapalvelut, toiminta-
palvelut, vaikeavammaisten lasten opetus, 
leirit, viittomakielen tulkkaus, koulutus- ja 
konsultaatiopalvelut. www.carea.fi

Ramboll-konserniin kuuluva Ramboll 
Management Consulting on Suomen 
suurimpia julkishallintoon erikois tuneita 
johdonkonsultointiyrityksiä. Ramboll 
Management Consul tingilla on toimis-
toja Suomen li säksi Belgiassa, Norjassa, 
Ruotsissa, Saksassa ja Tans kassa. Yri-
tyksessä työskentelee kaikkiaan noin 
450 vakituista työntekijää ja 250 projek-
tiavustajaa ja harjoittelijaa. Suomessa 
työskentelee yhteensä noin 40 asiantun-
tijaa. Ram boll Management Consulting 
tarjoaa johdon konsultointi- ja koulu-
tuspalveluja sekä arvi ointi- ja tutkimus-
palveluja julkisen sektorin ja yritysten 
tarpeisiin. www.ramboll-manage ment.fi  

Julkisten hankintojen neuvontayksik-
kö on työ- ja elinkeinoministeriön ja 
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Suomen Kuntaliitto ry:n yhteisesti ra-
hoittama hanke. Neuvontayksikkö pal-
velee julkisiin hankintoi hin liittyvissä 
kysymyksissä, erityisesti lainsäädäntöä 
koskevassa neuvonnassa. Tavoit teena on 
edistää osaamista hankintaprosesseissa ja 
auttaa hankintojen parissa työsken televiä. 
www.hankinnat.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
on sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
non alalla toimiva tutkimus- ja kehittä-
mislaitos. THL palvelee valtion ja kuntien 
päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tut-
kimusmaailmaa ja kansalaisia. Osallisuus 
ja esteettömyys -yksikkö edistää, tutkii ja 
arvioi osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja 
es teettömyyttä sekä ke hittää niitä tukevia 
hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Pai-
nopisteenä on työmarkki noi den, työelä-
män ja sosiaaliturvan välinen rajapinta. 
www.thl.fi 

Espoon kaupunki on Suomen toiseksi 
suurin kaupunki, jossa asukkaita on yli 

247 000. Espoon kaupungin palveluk-
sessa työskentelee yli 14 000 henkilöä. 
Espoon kaupungin hankintojen volyymi 
on vuodessa noin 700 miljoonaa euroa. 
www.espoo.fi     

Tampereen kaupunki on Suomen kol-
manneksi suurin kaupunki, jossa asukkai-
ta on yli 213 000. Tampereen kaupungin 
palveluksessa työskentelee noin 15 000 
henkilöä. Tam pereen kaupungin ulkoisten 
palveluiden ostot olivat noin 408 miljoo-
naa euroa vuonna 2010. Tampereen kau-
pungissa on käytössä tilaaja-tuottajamalli. 
Tampereen Logistii kan hankintapalvelut 
kilpailuttaa kaikki Tampereen kaupungin 
yhteishankinnat sekä yksi köiden käyttöön 
tulevat tavarat ja palvelut, jotka ylittävät 
tietyn euromäärän. Sosiaalisten näkö-
kohtien käyttöä Tampereen kaupungin 
hankinnoissa edistää poikkihallinnollinen 
työryhmä. www.tampere.fi

Oulun kaupunki on Suomen kuuden-
neksi suurin kaupunki, jossa asukkaita 

on noin 140 000. Oulun kaupungin pal-
veluksessa työskentelee noin 9 900 hen-
kilöä. Oulussa val mistellaan viiden kun-
nan (Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, 
Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat) kuntalii-
tosta. Uusi Oulu, jonka väkiluku nousee 
yli 180 000 asukkaaseen, aloittaa toimin-
tansa 1.1.2013. www.ouka.fi

Etelä-Suomen palveluinnovaatiot  
(ESPINNO) hankkeen lähtökohtana on, 
että pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja 
osatyökykyiset henkilöt voisivat työllistyä 
avus taviin tehtäviin ja tukipalveluihin so-
siaalisten yritysten ja avoimien työmark-
kinoiden kautta. Etelä-Suomen alueella 
sosiaalisten yritysten määrää voitaisiin 
lisätä ja hyödyntää niiden mahdollisuutta 
työllistäjinä. Lisäksi mm. kuntien ja kun-
tayhtymien hankinnoissa voidaan käyttää 
sosiaalisia näkökulmia, erityisesti työllis-
tymistä. www.espinno.fi 
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johdanto

Sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankin-
noissa on toistaiseksi hyödynnetty var-
sin vähän. Tässä julkaisussa on esitelty 
kokemuksia organisaatioista, jotka ovat 
ensimmäisten jou kossa kokeilleet niitä 
hankinnoissaan. 

Hankintaosaaminen ja sosiaalisten nä-
kökulmien käyttö hankinnoissa on ke-
hittymässä, jo ten laa jempaan sosiaalis-
ten näkökulmien käyttöön rohkaisevia 
esimerkkejä ja käytännön toteutuksia 
julkisissa han kinnoissa tarvitaan. Myös 
uudessa hallitusohjelmassa painote taan 
mm. työllisyys- ja terveyspoliittisten sekä 
sosiaalisten, innovaatio- ja ympäristöpo-
liittisten näkökulmien entistä parempaa 
huomioimista julkisissa hankinnoissa. 

Julkaisussa kuvataan ja annetaan esi-
merkkejä niistä tekijöistä, joita tulisi 
huomioida han kintaprosessien suunnit-
telussa ja miten sosiaaliset — erityises-
ti työllisyyteen liittyvät — näkökulmat 
hankintaprosessin eri vaiheissa voidaan 
huomioida, hyödyntää ja toteuttaa.

Sosiaalisten näkökulmien käytöllä jul-
kisissa hankinnoissa voidaan luoda 

työllistymismah dollisuuksia mm. nuoril-
le, osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, 
vammaisille ja ikäänty neille työntekijöil-
le. Niiden avulla voidaan kehittää mm. 
osatyökykyisten ammatillista osaamista, 
toteuttaa yhden vertaisuutta ja edistää työ-
ympäristön esteettömyyden huomi oimista. 
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa han-
kinnoissa voivat tukea pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä esimerkiksi alihankkijoina, 
vähemmistöryhmien omista mia yrityksiä 
tai yritysten yhteiskuntavastuun huomioi-
mista. Laki julkisista hankinnoista mah-
dollistaa myös kilpai lutuksen kohdistami-
sen työkeskuksille ja vastaaville yksiköille.

Käytännössä sosiaalisia näkökulmia jul-
kisissa hankinnoissa voidaan hyödyntää 
kai kissa hankintaprosessin vaiheissa: han-
kinnan kohteen määrittelyssä, toimittajan 
soveltuvuuden arvioinnissa, tarjousten 
vertailuissa tai hankintasopimuksessa. 

Julkaisun alussa on tietoa hankintalain-
säädännöstä ja sosiaalisista näkökulmis-
ta. Luku 4 keskittyy hankinta prosessiin, 
markkinakartoitukseen ja hankintastra-
tegioihin esimerkkien kautta. Luku 5 
käsittelee sosiaalisten näkökulmien huo-

mioimista hankintaprosessin eri vaiheis-
sa sekä työkeskusten roolia tarjoajina. 
Luvussa 6 käsitellään sopimusehtojen 
sosi aalisia näkökulmia sekä sosiaalisia 
sopimuksia. Julkaisun tarkoituksena on 
he rättää tiedon ja käytännön esimerkkien 
avulla hankintayksiköitä huomaamaan, 
että sosiaalisten näkö kulmien käyttö on 
mahdollista, kokonaistaloudellisesti kan-
nattavaa ja tuo iloa, palvelua, hyvinvoin-
tia ja työtä monille kansalaisille. 





2.

13

Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä so-
siaalisten näkökulmien huomioiminen 
julkisissa hankinnoissa tarkoittaa. Tar-
koituksena on kannustaa hankintayksi-
köitä huomioimaan so siaalisten näkö-
kulmien käyttämisen mahdollisuudet 
hankinnoissaan. 

Julkisia hankintoja ovat tavaroiden osta-
minen, palveluiden ostaminen, palvelu-
jen käyttö oikeussopimukset, tavaroiden 
tai palveluiden vuokraaminen, osamak-
sulla ostaminen, lea sing ja optiosopimuk-
set sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan 
toteuttaminen. Hankin nalla tarkoitetaan 
nimenomaan tavaroiden ja palveluiden 
ostamista, vuokraamista tai sii hen rin-
nastettavaa toimintaa sekä urakalla teet-
tämistä taloudellista vastiketta vastaan. 
 
Hankintayksiköitä ovat valtion keskus-, 
alue- ja paikallishallinnon viranomaiset 
sekä valtion liikelaitokset, kunnat toimi-
elimineen, kuntayhtymät ja muut ylikun-
nalliset toimielimet, evankelis-luterilainen 
kirkko viranomaisineen sekä seurakunnat, 
ortodoksinen kirkko seu rakuntineen ja 
julkisoikeudelliset laitokset (esim. kun-
nalliset osakeyhtiöt). 

SoSiaaliSet näkökulmat julkiSiSSa 
hankinnoiSSa — mitä ne oVat? 

lisää hankintasanastoa löytyy mm. julkisten 
hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilta 
osoitteesta hankinnat.fi.

Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan 
perusoike uksien, yhdenvertaisen kohtelun 
ja syrjimättömyysperiaatteen noudatta-
minen. Sosiaalisia näkökohtia ovat myös 
heikommassa asemassa olevien suojele-
miseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi 
käytettävä positiivinen syrjintä tai muut 
kannustavat toimet.

Tässä julkaisussa on käytetty pääosin 
käsitettä sosiaaliset näkökulmat. Tämä 
käsite on laajempi kuin hankintalain-
säädännössä käytetty sosiaaliset näkö-
kohdat tai varsinaisessa kilpailutuksessa 
vertailuperusteisiin tai sopimusehtoihin 
viitattaessa käytetty sosiaaliset kriteerit 
-käsite. Sosiaaliset näkökulmat -käsite 
sisältää edellä kuvattujen käsitteiden li-
säksi myös strategisen näkökulman, joka 
viittaa niihin arvovalintoihin, linjauksiin 
ja pää töksiin, joiden pohjalta käytännön 
toteutusta hankintayksiköissä tehdään. 
Tässä julkai sussa käytetään myös sosiaa-
listen näkökohtien ja sosiaalisen kritee-
reiden käsitteitä edellä kuvatulla tavalla. 
Hankintoihin, jotka sisältävät sosiaalisia 
näkökulmia viitataan sosiaali sesti vas-
tuullisina hankintoina.
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2.1. Hankintalainsäädän-
nön tavoitteet ja tarkoitus
Julkisten hankintojen rahallinen arvo ja 
vaikuttavuus ovat merkittävät. Julkisilla 
han kin noilla pyritään tehostamaan EU:n 
sisämarkkinoiden toimivuutta. Pohjim-
miltaan han kinta lainsäädännössä on 
kyse palvelujen ja tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden takaami sesta sekä yritys-
ten sijoittautumisvapau desta. Hankinta-
lainsäädäntö velvoittaa julkiset toimijat 
kil pailuttamaan hankintansa. Hankin-
talainsäädännön tarkoituksena on taata 
avoimuuden ja syrjimättömyyden peri-
aatteiden noudattaminen julkisissa han-
kinnoissa sekä lisätä kilpailua ja parantaa 
yri tysten kilpailukykyä markkinoilla. 

Vaikka hankintalainsäädännön päätavoit-
teet liittyvät sisämarkkinoiden tehokkaa-
seen toimintaan, voidaan hankintalain-
säädännön keinoin edistää myös muita 
päämääriä kuten ympäristönsuojelua tai 
sosiaalista kestävyyttä. Mahdollisuudet 
sosiaalisten näkökulmien huomioimiseen 
on kirjattu EU:n hankintadirektiiveihin, 
jotka on saatettu kansallisesti voi maan 

SoSiaaliSet näkökulmat julkiSiSSa hankinnoiSSa — mitä ne oVat? 

lailla julkisista hankinnoista (348/2007), 
erityisalojen hankinta lailla (349/2007), 
valtioneuvoston asetuksella julkisista 
hankinnoista (614/2007) sekä lailla säh-
köisestä huutokaupasta ja dynaamisesta 
hankintajärjestel mästä (698/2011).

Euroopan komissio on laatinut sosiaa-
lisista hankinnoista tulkitsevan tiedok-
siannon (15.10.2001) sekä oppaan: ”So-
siaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten 
nä kökul mien huo mioonottamisesta jul-
kisissa hankinnoissa” (2011). 

2.2. Sosiaaliset 
näkökulmat

Julkiset hankinnat voivat parhaimmillaan 
toimia välineenä, jonka avulla edistetään 
sosiaa listen näkökulmien ja niihin liittyvi-
en arvojen huomioimista ja toteutumista 
yhteiskun nassa. Hankintayksi köt voivat 
edistää huomattavasti kestävää kehitystä 
käyttämällä osto voimaansa valiten sellaisia 
tavaroita ja palveluja, joilla on myönteisiä 
sosiaali sia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Hankintayksiköillä on monia tapoja huo-
mioida sosiaaliset näkökulmat julkisis-
sa hankin noissa. Käytännössä hankin-
tayksikkö voi asettaa mm. sosiaali- ja 
työlainsäädäntöön liitty viä vaatimuk sia 
hankintasopimuksen toteuttamiselle sekä 
valvoa ja seurata sopimusvel voitteiden 
nou dattamista. Kaikkein tunnetuim-
pia ja hyödynnetyimpiä ovat työlli-
syysnäkökulmat, joihin tämä julkaisu 
pääosin keskittyy. 



15

SoSiaaliSet näkökulmat julkiSiSSa hankinnoiSSa — mitä ne oVat? 

Hankinnoissa hyödynnetävät sosiaaliset näkökulmat voivat liittyä: 

•	 työllisyysmahdollisuuksien luomiseen mm. nuorille, pitkäaikaistyöttömille, 
ikääntyneille, vammaisille ja osatyökykyisille,

•	
•	 tasa-arvoisiin ja turvallisiin työoloihin sekä oikeudenmukaiseen palkkaukseen, 
•	
•	 kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamiseen, 
•	
•	 sosiaalisen yhdenvertaisuuden tukemiseen mm. parantamalla vähemmis-

töryhmien omistamien tai heitä työllistävien yritysten edellytyksiä osallis-
tua julkisiin hankintoihin, 

•	
•	 palveluiden tai tavaroiden saavutettavuuteen ja esteettömään käyttöön,
•	
•	 eettiseen kauppaan ja Reiluun kauppaan1, 
•	
•	 yritysten liiketoiminnan toteuttamiseen niin, että ne huomioivat ympäristö-

näkökulmat ja sosiaaliset näkökulmat laajemmin kuin laissa edellytetään2, 
•	
•	 ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, edistämiseen ja väärinkäytöltä suojeluun ja
•	
•	 pienten ja keskisuurten yritysten sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin 

osallistumisen turvaamiseen.

Hankinnan koko ei rajoita osallistumista, tarjousten valmisteluaikaa on 
riittävästi ja pätevyysvaatimukset ovat oikealla tasolla suhteessa hankin-
nan kohteeseen.

Alihankintamahdollisuudet on tehtävä näkyviksi. Esimerkiksi voidaan tehdä 
markkinakartoi tuksia ja käydä vuoropuhelua, jossa selvitetään pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista tuleviin kilpailutuksiin ja niiden mah-
dol lisuuksia vastata sosiaalisia näkökulmia koskeviin vaatimuksiin. Lisäksi 
han kin noista kannattaa tiedottaa etukäteen ja varata riittävästi tarjousai-
kaa, jotta tar joajat voivat selvittää alihankintamahdollisuudet tarjouskil-
pailun ai kana. Myös jälki-ilmoitusten julkaiseminen lisää läpinäkyvyyttä.

1. reilun kaupan käsitteellä viitataan toimiin, joilla 
vahvistetaan sellaisten pientuottajien ja pientilal-
listen taloudellista asemaa, jotka voisivat syrjäy-
tyä kaupan valtavirran malleja noudatettaessa. 
eettisen kaupan käsitettä sovelletaan yleensä sel-
laisten kehitysmaissa toimivien monikansallisten 
yhtiöiden toimintaan, jotka tuntevat eettisen ja 
sosiaalisen vastuunsa työntekijöistä ja muista yh-
tiökumppaneista. komission tiedonanto reilusta 
kaupasta, kom/99/0619 lopull.

2. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten asetta-
mia tavoitteita vastuulliseen toimintaan omassa 
yhteiskunnassaan ja muissa valtioissa. termejä 
yritysvastuu, vastuullinen yritystoiminta ja vas-
tuullisuus käytetään synonyymeinä yhteiskun-
tavastuulle.

Hankintayksikön on tapauskohtaisesti 
määriteltävä, mitkä sosiaaliset näkökoh-
dat ovat merkityksellisiä ja mitä sosiaa-
lisia näkökohtia julkisissa hankinnoissa 
halutaan edistää. Julkisissa hankinnoissa 
huomioitavat sosiaaliset näkökohdat voivat 
vaihdella sopimuksen kohteesta ja hankin-
nan tavoitteista riippuen. Kokonaisuuden 
hahmottamiseksi on kui ten kin tärkeää, että 
hankintayksiköllä on strategiset linjaukset 
ja tavoitteet siitä, miten ja missä laajuu dessa 
sosiaalisia näkökulmia halutaan hyödyntää. 





3.
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Tässä luvussa käsitellään hyötyjä, joita 
sosiaalisten näkökulmien huomioimisella 
jul kisissa hankinnoissa voidaan saavuttaa. 
Näkökulmana on erityisesti työllisyys. 
Sosiaaliset näkö kulmat huomioivien jul-
kisten hankintojen etuja ovat sosiaali- ja 
työlainsäädännön nou dattamisen tuke-
minen, yh teiskunnan arvojen ja tarpeiden 
toteuttaminen paremmin, osal lisuuden ja 
työelämäosalli suuden edistäminen sekä 
julkisten varojen tehokas käyttö. 

3.1. Sosiaaliset ja 
taloudelliset hyödyt
Julkisissa hankinnoissa on kyse julkisten 
varojen käytöstä. Hankintayksiköt vastaa-
vat jul kisia hankintoja tehdessään siitä, että 
kilpailutusten kautta saadaan veronmaksa-
jien ra hoilla hankittua hinta-laatusuhteel-
taan parhaita tuotteita ja palveluita sekä 
teetettyä ura koita. Paras hinta-laatusuhde 
ei välttämättä tarkoita halvimman tarjouk-
sen hyväksymistä. Se tarkoittaa, että han-
kintayksikön on taattava paras hankinta 
asettamiensa vaatimusten puitteissa. Paras 
hinta-laatusuhde voidaan määritellä yh-

distelmäksi koko elinkaaren kus tannuksia 
ja loppukäyttäjän vaatimukset täyttävää 
laatua. Hinta-laatusuhde voi sisältää sosi-
aalisia näkökulmia.

Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla han-
kinnoilla tarkoitetaan hankintoja, joissa 
sosiaaliset näkökulmat on huomioitu ja 
joissa sosiaaliset ja taloudelliset näkökul-
mat vahvistavat toi siaan.

Hankintayksiköt ovat viranomaisia, 
joiden vastuulla ovat monet erilaiset 
yhteiskunnalli set velvoitteet kuten pe-
ruspalvelujen järjestäminen.  Erityisesti 
työllisyyden ja elinkeinopolitiikan ke-
hittäminen on keskeinen osa kuntien 
menestystä ja mahdollisuuksia turvata 
niiden vastuulla olevien peruspalvelujen 
toteuttaminen. Työllisyys ehkäisee monia 
sosiaali- ja terveyspalvelutarpeita sekä 
lisää verotuloja. 

Yksittäisissä kilpailutuksissa voidaan 
esimerkiksi huomioida pitkäaikaistyöt-
tömien ja iäk käiden työntekijöiden työl-
lisyysmahdollisuuksien edistäminen. 
Sopimusehdoissa voidaan asettaa kan-
nusti mia pitkäaikaistyöttömien tai iäk-

käiden työntekijöiden palkkaamiseen. 
Se voi aiheut taa li säkustannuksia yksit-
täisessä hankinnassa, mutta voi silti olla 
kokonaisuu tena kus tannus tehokkain rat-
kaisu, kun huomioidaan syntyneet hyö-
dyt kuten sosiaa lietuuksien säästö sekä 
syrjäytymisen ja erilaisten palvelutarpei-
den syntymisen ehkäise minen.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää 
työnantajalle palkkatukea työttömän 
henkilön palk kauskustannuksiin. Palkka-
tuella työllistetään ensisijassa pitkäaikais-
työttömiä, osatyöky kyisiä ja alle 25-vuo-
tiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa 
pitkäaikaistyöttömyys tai syr jäytyminen 
työmarkkinoilta. Palkkatukea voidaan 
myöntää työsopimussuhteessa tehtä vään 
työhön tai oppisopimuskoulutukseen. 
Palkkatuettu työ on työllistämistoimenpi-
teistä merkittävin ja kustannustehokkain 
instrumentti (katso liitteet, taulukko 2 ja 
3). Tästä syystä palkkatuella työllistäviin 
kasvuyrityksiin kannattaa panostaa.

Monissa kunnissa palkkatukityöllistämis-
tä kohdennetaan erityisesti yli 500 päivää 
työnha kijoina olleille. Taulukossa 1 on 
eräiden kuntien vuonna 2010 maksamia 
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Kaupunki Kuntien rahoittama työ-
markki natuki vuonna 2010 €

yli 500 päivää työttömänä 
ol leet henkilöt vuonna 2010

Espoo 4 333 586 1 682

Kouvola 2 207 082 1 092

Lappeenranta 2 268 782 1 112

Oulu 5 276 607 2 381

Tampere 11 777 965 4 166
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työmarkkinatukia yli 500 päivää työttö-
minä olleista. Kunnat rahoittavat 50 %:a 
työmarkkinatuesta, jos työ tön on saanut 
työmarkkinatukea työttömyysajalta vä-
hintään 500 päivää. Alle 500 päivää työt-
töminä olleiden tuen maksaa yksin valtio.
 
Työmarkkinatukilainsäädäntö muuttui 
vuoden 2006 alussa, jolloin pitkäaikais-
työtön (yli 500 päivää työttömyyspäiviä) 
siirtyi kunnan vastuulle. Työttömyys ai-
heuttaa kunnille ve romenetyksiä sekä 
menojen kasvua toimeentuloturvame-
noissa ja sosiaali- ja terveyspal veluissa. 
Erityisesti työttömyys lisää sosiaalitur-
van menoja asumistuen ja toimeentu-

lotuen kautta, sillä tilastojen mukaan 
työmarkkinatuen saajista yli puolet saa 
lisäksi toimeentu lotukea ja useimmat 
heistä myös asumistukea. Työttömyys 
aiheuttaa siis lisäkuluja paljon laajemmin 
kuin pelkästään työttömyysturvamenois-
sa (Hannikainen-Ingman, Karjalainen, 
Moisio 2010, katso liitteet taulukko 4.). 

Sosiaalisten näkökulmien vaikutuksia 
pitää pystyä myös mittaamaan. Vaiku-
tuksia mittaa malla kyetään osoittamaan 
paremmin toiminnan tuloksellisuutta 
ja hyötyjä sidosryhmille, rahoittajille ja 
yhteiskunnalle. Sosiaalisten vaikutusten 
mittaamisessa ja arviomisessa voidaan 

käyttää mm. ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arviointia (IVA), sosiaalista 
tilinpitoa (SOT), sijoitetun pääoman so-
siaalista tuottoa (SROI), sosiaalisen yh-
teisön toiminnan analysointia (SYTA) tai 
paikalliskerroin 3:a (LM3). (Merenmies 
ja Kostilainen 2007.)  

3.2. Sosiaalisesti vastuul-
listen ja monipuolisem-
pien markkinoi den vah-
vistaminen
 
Markkinoiden kehittymistä voi edistää 
laajentamalla nykyisiä markkinoita tai 
luomalla uu sia markkinoita tavaroille ja 
palveluille, jotka tukevat sosiaalisten ta-
voitteiden saavutta mista.

Markkinainnovaatioita ja kilpailua voi 
vauhdittaa esimerkiksi hankkimalla vam-
maisten henkilöiden käytettävissä olevaa 
tietotekniikkaa, minkä ansiosta markki-
noille tulee jat kossa parempia ja edulli-
sempia vastaavia tuotteita. Hankinnan 

Taulukko 1. kuntien rahoittama työmarkkinatuki 2010 (www.kelasto.fi ja työmarkkinatuki seuranta). 
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suunnitteluvaiheessa voi käydä markki-
navuoropuhelua (katso tarkemmin luku 
4.4., sivu 31) potentiaalisten tarjo ajien sekä 
tavaroiden loppukäyttäjien, heidän eturyh-
miensä ja omaisten kanssa. Hankin nan 
kohteen määrittelyssä (tekniset eritelmät) 
eri käyttäjäryhmien tarpeet voidaan huo-
mioida laitteille asetettavissa vaatimuksissa. 

Markkinainnovaatioiden kehittäminen 
voi tapahtua myös tekemällä esikaupal-
lisia hankin toja tai käyttämällä hankinto-
jen kilpailutuksessa innovaatioita tukevia 
vertailuperusteita ja sopimusehtoja. Esi-
kaupallinen julkinen hankinta on mm. 
Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Iso-Bri-
tanniassa osoittautunut toimivaksi me-
netelmäksi yhdistää yhteiskunnallisia 
tarpeita ja yritysten innovaatiopotenti-
aalia. Esikaupallinen hankinta tarkoittaa 
normaalia hankintaa edeltävää vaiheit-
taista t&k-hankintaprosessia. Tavoitteena 
on saada yritykset kilpaile maan uusien 
ratkaisujen kehittämiseksi. Menetel mää 
voidaan hyödyntää periaatteessa niin 
yk sittäiseen tuoteinnovaatioon kuin esi-
merkiksi sosi aali- ja terveydenhuollon 
kokonais valtai siin uudistuksiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa markki-
noiden haastamista, minkä seuraukse-
na syntyy moni puolisempia tuotteita ja 
palveluita. Näin saadaan luotua myös 
uudenlaista kysyntää erilai sille toimijoille 
ja palveluille, mikä puolestaan kehittää 
markkinoita edelleen. 

Lopputuloksena hankinnoissa huomioi-
daan entistä paremmin loppukäyttäjän ja 
asiakkaan tarpeet, edistetään innovaati-
oita sekä markkinoiden tehokkuutta ja 
kehittymistä. Par haimmillaan markki-
noiden kehittymisen ja tehostumisen 
seurauksena voidaan sekä sosi aaliset nä-
kökohdat ottaa paremmin huomioon että 
saavuttaa taloudellista sääs töä. 

3.3. Hankintayksiköt vas-
tuullisina osta jina 

Hankintayksiköt voivat näyttää esimerk-
kiä yhteiskunnallisten vel voitteiden ja 
sosiaalis ten näkökulmien huomioimises-
sa julkisissa hankinnoissa. Vastuullisina 
ostajina hankintayksi köt voivat huomioi-
da sosiaaliset näkökulmat hankintastra-
tegioissaan tai hankintoja koske vissa 

stra tegisissa linjauksissaan sekä edistää 
näkökulmien toteuttamista käytännössä 
hankin noissaan. Hankintaprosessin nä-
kökulmasta hankintastrategioiden luo-
minen on osa han kintojen suunnittelua. 
Hankintastrategiaa puolestaan toteute-
taan ja so velletaan yksit täisiä hankintoja 
tehtäessä. 

Hankintastrategiassa voidaan esimerkiksi 
kiinnittää erityisesti huomioita vammais-
ten tai et nisiin ja vähemmistöryhmiin 
kuuluvien henkilöiden työllistymiseen. 
Strategiassa voi määritellä keinoja, joilla 
edistetään mm. vammaisten, pienyritys-
ten, naisten tai vähem mistöjen osallis-
tumista tarjouspyyntöihin ja hankinto-
jen toteuttamiseen. Markkinat toimivat 
tehokkaammin, kun yhteiskunnan eri 
ryhmien kykyjä ja taitoa hyödynnetään 
mahdollisimman hyvin hankintojen 
toteuttami sessa. 

Myös kuntien työllisyysstrategioiden toi-
menpiteissä voidaan ottaa kantaa työlli-
syysnäkökulmien huomioimiseen osana 
organisaatioiden tekemiä julkisia han-
kintoja (esim. Lappeenrannan seudun 
työllisyyspoliittinen ohjelma). Tätä kautta 
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voidaan tukea erityisesti työllisyyteen liit-
tyvien sosiaalisten näkökulmien hyödyn-
tämistä hankinnoissa myös käytännössä.

Erityisen merkittävässä roolissa ovat po-
liittiset päätöksentekijät sekä johtavat ja 
valmis televat virkamiehet. Sosiaalisten 
näkökulmien käytännön hyödyntäminen 
perustuu heidän tekemiinsä linjauksiin ja 
päätöksiin. Siksi on kiinnitettävä erityis-

tä huomiota siihen, että sekä poliittisella 
että virkamiesjohdolla on riittävästi tietoa 
sosiaalisista näkökulmista, nii den käyttö-
mahdollisuuksista ja vaikutuksista.

Toimimalla esimerkkinä julkinen sektori 
edistää sosiaalisten näkökulmien huomi-
oimista julkisissa hankinnoissa ja edistää 
kestävää kehitystä laajemmin.

YHTEEnvETO: 

Miksi sosiaalisia näkökulmia kannattaa hyödyntää julkisissa hankin noissa?

•	 Sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat vahvistavat toisiaan.

•	 Edistetään eri ryhmien (esim. vammaiset, pk-yritykset, osatyökykyiset, 
pitkäaikais työttömät tai vähemmistöt) osallis tumista yhteiskunnan toimintaan.

•	 varmistetaan julkisten menojen tehokkaampi käyttö.

•	 Edistetään markkinoita laajentamalla nykyisiä tai luomalla uusia markki-
noita tava roille ja palveluille.

•	 Luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset potentiaalisille toimittajille ja 
vauhdite taan uusien tavaroiden ja palveluiden syntymistä markkinoille.

•	 Toteutetaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vastuullisen ostami-
sen periaat teita.
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Tässä luvussa käydään läpi lainsäädän-
nöllisiä reunaehtoja ja linjauksia, joita 
sosiaalisten näkökulmien hyödyntämi-
sessä on huomioitava. Hankintalain so-
veltamisala, hankintapro sessi, periaat teet 
sekä kunkin hankintayksikön strategiset 
linjaukset ja käytännön ohjeis tukset luo-
vat puitteet sosiaalisten näkökulmien 
hyödyntämiselle. 

4.1. Hankintalain 
soveltamisala 

Hankinnat jakaantuvat taloudellisen ar-
von perusteella kolmeen eri ryhmään: 
•	 kansallisen kynnysarvon alittaviin eli 

ns. pienhankintoihin, 
•	 kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja 
•	 EU-kynnysarvon ylittäviin hankin-

toihin. 

Kansallisen kynnysarvon alittaviin han-
kintoihin ei sovelleta hankintalakia. 
Hankin tayksiköt voivat näissä hankin-
noissa suhteellisen vapaasti ottaa käyt-
töön kuhunkin tilan teeseen parhaiten 

sopivat hankintamenettelyt. Kansallisen 
kynnysarvon alittavissa han kinnoissa 
tulee kuitenkin noudattaa muun lainsää-
dännön velvoitteita ja hyvän hallinnon 
yleisiä peri aatteita. Avoimuuden, tasa-
puolisuuden ja syrjimättömän kohtelun 
sekä suhteellisuuden pe riaatteet koskevat 
sekä kansallisen kynnysarvon alittavia 
että sen ylittäviä hankintoja.

Pien hankinnoissa on kaikkein suurin 
liikkumavara sosiaalisten kriteereiden 
huomioimi selle. Hankintayksikön omat 
pienhankintoja koskevat ohjeet ovat mer-
kittävässä roolissa so siaa listen kriteereiden 
laajemmalle huomioimiselle ja hyödyntä-
miselle. Merkityksellistä on, miten organi-
saation johto strategisesti linjaa ja ohjaa 
sosiaalisten näkökulmien hyö dyntä mistä.

4. reunaehdot ja linjaukSet SoSiaaliS-
ten näkökulmien hYö dYntämiSelle 
julkiSiSSa hankinnoiSSa  

Kansalliset kynnysarvot (hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ilman ar-
vonlisäveroa) ovat seuraavat: 

1) tavara- ja palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailuissa sekä palveluja koske-
vissa käyttöoikeussopi muksissa 30 000 euroa,

2) hankintalain liitteen B (ryhmä 25) mukaisissa ns. toissijaisissa terveydenhoi-
to- ja sosi aalialan pal veluhankinnoissa sekä eräissä yhteishankintana toteutet-
tavissa työ voimahallinnon koulutuspalveluissa 100 000 euroa sekä

3) rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 150 000 euroa. 



24

EU-kynnysarvon ylittävissä tavarahan-
kinnoissa ja rakennusurakoissa sekä ensi-
sijaisissa hankintalain liitteen A mukaisis-
sa (laki julkisista hankinnoista 348/2007) 
palveluhan kinnoissa noudatetaan han-
kintalain kaikkia säännöksiä. Nämä sään-
nökset perustuvat EU:n hankintadirek-
tiiveihin. 

EU-kynnysarvon alittavissa sekä hankin-
talain liitteen B mukaisissa toissijaisissa 
palvelu hankinnoissa (laki julkisista han-
kinnoista 348/2007) noudatetaan han-

kintalain 9. lu vun mukaisia ns. kansallista 
hankintamenette lyä koskevia säännöksiä.

Euroopan komission julkaisemassa op-
paassa sosiaalisista kriteereistä on keski-
tytty huo miomaan sosiaalisia näkö kulmia 
hankintadirektiivien soveltamisalaan 
kuuluvissa hankin noissa. Oppaassa to-
detaan erityisesti, että suositeltavaa oli-
si huomioida nämä samat nä kökulmat 
myös hankintadi rektiivien soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävissä eli kansallisissa han-
kinnoissa. Näissäkin so siaalisten näkö-

kohtien huomioiminen edellyttää sitä, 
että han kintamenettelyissä nouda tetaan 
yleisiä sääntöjä ja periaatteita. 

Kansalliset kynnysarvot ylittävien han-
kintojen osalta ei ole olemassa mitään 
erityistä omaa lainsäädäntöä sosiaalisten 
näkökulmien huomioimisesta. Suomen 
hankintalainsää däntö vastaa hankinta-
direktiivien säädöksiä myös kansallisten 
hankintojen osalta.

Uudessa hallitusohjelmassa (2011) ote-
taan kantaa myös julkisiin hankintoi-
hin. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan 
lähemmäksi EU-direktiivitasoja ja han-
kintalain menettelyjä yksin kertaistetaan 
EU-lainsäädännön sallimissa puitteissa. 
Lisäksi hallitusohjelma lupaa sel keyttää 
palvelujen tuottamiseen liittyviä kilpai-
luttamisen ja julkisen tuen myöntämisen 
sääntöjä sekä säätää puitelain yleisiin ta-
loudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palve-
luista (SGEI). Esimerkiksi näin voidaan 
selkeyttää kolmannen sektorin asemaa 
palvelujen tuot tajana ja Raha-automaat-
tiyhdistyksen mahdollisuuksia rahoittaa 
SGEI-palveluita. 

Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot (1.1.2010—31.12.2011) ovat seuraavat: 

1) valtion keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnat 125 000 euroa,

2) muut kuin kohdassa 1 tarkoitetut hankintalain mukaiset hankintayksiköt 
(esim. kun nat ja kuntayh tymät sekä niiden alaiset yksiköt) tavara- ja palvelu-
hankinnat 193 000 euroa,

3) erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat tavara- ja palveluhan-
kinnat 387 000 euroa,

4) rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat 4 845 000 euroa.

reunaehdot ja linjaukSet SoSiaaliSten näkökulmien hYö dYntämiSelle julkiSiSSa hankinnoiSSa  
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4.2. Hankintaprosessi ja 
hankintaperiaatteet

Alla olevassa kilpailutuskehässä on kuvat-
tu hankintaprosessi kokonaisuudessaan. 

Hankintalainsäädäntö säätelee hankin-
taprosessin kilpailuttamisvaihetta eli 
hankintame nettelyä hankintailmoituk-
sen julkaisemisesta sopimuksen solmi-
miseen. EU-kynnysarvot ylittävissä han-
kinnoissa hankintayksikön on lisäksi 

julkaistava hankinnasta jälki-ilmoitus. 
Hankintalainsäädännön lisäksi hankin-
taprosessia ohjaavat muun muassa jul-
kisissa han kinnoissa sovellettavat peri-
aatteet, hankintayksikön omat ohjeet ja 
hankintastrategiat.
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OHjEET

Markkinaseuranta

Hankintailmoitus

Tarjouspyyntö

Tarjousten tarkastus

Hankintapäätös

Sopiminen

Sopimuskausi

jälki-ilmoitus Suunnittelu ja 
ennakkoilmoitus

Tarjoukset ja 
avaamistilaisuus

Tarjoajien soveltu-
vuuden tarkastus

Ilmoittaminen 
päätöksestä

Tarjousten vertailu 
ja perustelu

STRATEGIA

jULKISTEn
HAnKInTOjEn
pERIAATTEET

Kuvio 1. hankintaprosessin vaiheet.
lähde: PtCServices oy
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Hankinnoissa sovellettavat seuraavat periaatteet perustuvat EU:n perusta-
mistasopimukseen: 

1.) Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että ehdokkaita 
ja tarjoajia kohdellaan kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa samalla tavoin. 
Tasa puolinen kohtelu eli yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, että saman-
laisia tapa uksia kohdellaan samalla tavoin. 

2.) Syrjimättömyysperiaate edellyttää sitä, että hankinnalle asetetut vaatimuk-
set ei vät saa olla paikallisia, tiettyä aluetta suosivia tai muulla tavoin syrjiviä. 
Sosiaalis ten näkökulmien huomioimisen kannalta syrjivänä on pidetty esim. 
vaatimusta, jossa hankintayk sikkö edellytti, että tarjoajien tulisi palkata nimen-
omaan paikallisia työttömiä han kinnan toteutukseen. 

3.) Avoimuusperiaate edellyttää esimerkiksi, että hankinnoista ilmoitetaan julki-
sesti, tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedotetaan tarjouskilpailuun osallistunei-
ta, päätök set perustellaan ja hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti 
julkisia. Esi merkiksi kaikki hankinnassa sovellettavat sosiaaliset näkökulmat on 
kerrottava tar jouspyyntöasiakirjoissa.

4.) Suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat 
oike assa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Suhteellisuusperiaatteen 
vastaista saattaisi olla esimerkiksi asettaa yrityksille sosiaalisten näkökulmien 
huomioimista koskeva referenssivaatimus vastaavanlaisista hankinnoista, jos 
sellaisia ei ole käy tännössä toteutettu. 

näitä periaatteita on sovellettava kaikissa hankinnoissa ja kaikissa hankinta-
menettelyn vaiheissa. 

4.3. Hankintastrategia ja 
-ohjeet: edellytykset so-
siaalisten nä kö kulmien 
huomioimiselle ja hyö-
dyntämiselle käytännön 
han kintatoiminnassa

Sosiaalisten näkökulmien hyödyntämi-
nen ei edellytä rakenteellisia muutoksia 
hankintayk siköiden organisaatiossa. Kyse 
on enemmän toimintatavoista ja asen-
noitumisesta. Käy tännössä kokemuksia 
voi hankkia yksittäisissä hankinnoissa. 
Laajempi ymmärrys sosi aa listen näkö-
kulmien hyödyistä ja mahdollisuuksista 
sekä niiden systemaattinen hyödyn tä-
minen edellyttävät strategisia linjauksia, 
poliittista tahtoa, johdon sitoutumista 
sekä käy tännön ohjeistusta. Linjausten, 
ohjeistuksen ja käytännön toteutuksen 
kokonaisuu desta muodostuu hankin-
tayksikön toimintamalli sosiaalisten nä-
kökulmien huomioimiselle. 

Strategian laatimisessa on syytä huomioi-
da myös hankintoihin sovellettavat peri-
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aatteet. Jotta strategiassa asetetut tavoit-
teet ja toimintatavat olisivat periaatteiden 
mukaisia ja oi kein mitoitettuja, voidaan 
niistä käydä myös vuoropuhelua mark-
kinoilla olevien toimijoi den kanssa. Näin 
varmistetaan, että strategiaa pystytään 
myös käytän nössä soveltamaan.

Pelkkä strategian ja ohjeistuksen laati-
minen ei kuitenkaan riitä. Strategian ja 
ohjeiden so veltajille eli hankintoja te-
kevälle henkilöstölle tulee lisäksi antaa 
tietoa oikeudellisista, ta loudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista ja riskeistä. 
Syntyykö lisäkustannuksia, voiko käyttö 
rajoittaa kilpailua tai onko ylipäänsä ta-
voiteltu sosiaalinen näkökulma mahdol-
lista saavuttaa tällä hankinnalla? 

Riskien ja vaikutusten arviointi edellyt-
tää tietoa sosiaalisista näkökulmista: mitä 
sosiaaliset näkökulmat ovat, voidaan-
ko niille antaa selkeät kriteerit ja miten 
niitä seurataan ja raportoidaan? Tietoa 
tarvitaan, jotta pystytään päättämään, 
mi ten ja missä sosiaaliset tekijät voidaan 
parhaiten ottaa käyttöön hankintamenet-
telyssä. Näin pystytään varmistamaan, 
että sosiaaliset tekijät on käytännössä 

myös asetettu oike alle tasolle par haan 
hinta-laatusuhteen aikaansaamiseksi ja 
ne vastaavat hankintayksikön tavoitteita. 
Kokemusten vaihto muiden organisaa-
tioiden kanssa sekä koulutukset — niin 
päätöksentekijöille, valmistelijoille kuin 
toteuttajille — ovat hyvä tapa konkreti-
soida sosiaalisten näkökulmien käyttö-
mahdollisuuksia. 

Monet sidosryhmät ovat myös kiinnos-
tuneita sosiaalisista näkökulmista. Tär-
keää onkin pitää ne tietoisina sosiaalisen 
näkökulmien kehittämisestä sekä ottaa 
mukaan myös toimintamallia työstettä-
essä. Hankkijoiden ja toimittajien välinen 
kumppanuus tuottaa myös tehokkaampia 
tuloksia. Markkinavuoropuhelun kautta 
voi yhdessä pohtia sosiaalisten näkö-
kulmien käyttömahdollisuutta. Osana 
markkinoiden kartoitusta voi olla myös 
hyödyllistä selvittää syitä, jotka ovat mah-
dollisesti estäneet aiemmin osallistumis-
ta sellaisiin tarjouskilpailuihin, joissa on 
hyödynnetty sosiaalisia kriteereitä.

Käytännössä on järkevää aloittaa pienin 
askelin sellaisilla hankinnoilla, joissa sosi-
aalisten näkökulmien huomioiminen on 

luontevaa, vaikutukset ovat selkeitä tai 
sosiaalisesti vastuulliset vaihtoehdot ovat 
helposti saatavilla. Näiden hankintojen 
osalta asetetaan strategiassa konkreettiset 
tavoitteet. Näin luodaan kestävä pohja, 
josta voidaan laajentaa sosiaalisten näkö-
kulmien käyttöä julkisissa hankinnoissa. 
Strategian soveltamista ja toteutumista 
käytännössä tulee seurata esim. yhdis-
tämällä si säiset valvontatoimet jo ole-
massa oleviin raportointijärjestelmiin ja 
tarkistusmenettelyihin. Ulkoisen arvi-
oinnin voi suorittaa riippumaton taho. 
Seurannalla pystytään edistämään toi-
menpiteiden, tavoitteiden ja menetelmien 
tarkistamista ja päivittämistä. 

Niin hyvät kuin huonotkin kokemukset 
on hyvä kirjata oppimista varten: miten 
sosiaalista näkökulmaa on käytetty han-
kinnassa, millaisen roolin tai painoarvon 
se on saanut, mitä sen hyödyntämisestä 
on seurannut, miten sitä jatkossa olisi 
järkevää hyödyntää?
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EsimErkki:  

eSPoon kauPungin 
hankintalinjaukSet 

Espoon kaupungilla ei ole erillistä han-
kintastrategiaa. Hankintalinjausten läh-
teenä on kaupunkistrategia (Espoon stra-
tegia 2010—2013), jossa on mm. linjattu, 
että tavaroita ja palveluja hankittaessa on 
otettava huomioon kestävä kehitys. Myös 
Espoon monikulttuurisuusohjelmassa 
vuosille 2009—2019 on kaupungin pal-
veluiden järjestämiseen liittyvissä tavoit-
teissa linjattu, että ”hankintoja tehtäessä 
on otettava huomioon maahanmuuttaja-
taustaisen väestön työllisyyteen liittyvät 
näkökohdat”. 

Operatiivisessa hankintaohjeessa oli mää-
ritelty periaatteet, joiden pohjalta sosiaa-
liset kriteerit määritellään hankintakoh-
taisesti. Kokemukset osoittivat, etteivät 
sosiaaliset kriteerit olleet ohjeistuksesta 
huolimatta juurtuneet osaksi kaupungin 
hankintojen suunnittelun ja toteutuksen 
käytäntöjä. Tästä syystä kaupunginhalli-
tus on linjannut vuoden 2010 lopussa tar-
kemmin erityisesti sosiaalisia tavoitteita. 

Ensisijaisena sosiaalisena tavoitteena Es-
poon hankinnoissa on nuorten, maahan-
muuttajien ja vammaisten työllistymisen 
edistäminen, työkeskustoiminnan tuke-
minen ja eettisesti korkeatasoisten yritys-
ten toiminnan huomiointi yhteistyösuh-
teissa. Kaikkien kaupungin yksiköiden 
tulisi hankinnoissaan edistää vaikeasti 
työllistyvien henkilöiden työllistymistä 
sekä lisätä ammattiin opiskelevien työs-
säoppimispaikkojen määrää. 

Hankintaohjetta on täydennetty työllis-
tävien sosiaalisten kriteerien ohjeistuk-
sella. Ohjeessa todetaan, että hankinto-
jen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
hankinnan vaikutukset ympäristölle ja 
mahdollisuus tukea hankinnan kautta Es-
poon kaupunginhallituksen linjaamia so-
siaalisia tavoitteita. Ohjeessa on määritelty 
viisi kohtaa, joiden kautta voidaan edistää 
sosiaalisia näkökulmia hankinnoissa:

1. Hankinnan rajaaminen tietyille yksi-
köille ja sosiaalinen sopimus

2. Hankinnan kohteen määritteleminen 
ja tekniset eritelmät

3. Tarjoajille asetettavat vaatimukset

4. Tarjouksen valintaperusteet

5. Hankintasopimus

Espoossa sosiaalisen näkökulmien hyö-
dyntämistä on perusteltu mm. sillä, että 
työpaikat vähentävät sosiaali- ja terveys-
menoja sekä edistävät integroitumista 
yhteiskuntaan. Vaikka hankintamenoi-
hin voi jossain tapauksessa tulla kasvua, 
muiden positiivisten vaikutusten — mm. 
työllisyysvaikutusten — vuoksi toiminta 
on kokonaistaloudellista. 
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EsimErkki: 

tamPereen kauPungin 
hankintalinjaukSet 

Tampereen kaupungilla ei ole erillistä 
hankintastrategiaa. Osana talousarvion 
ja taloussuunnitelman strategiaosaa val-
tuusto hyväksyy myös palvelujen hankin-
nan ja kilpailuttamisen periaatteet. Niissä 
todetaan, että sekä sosiaalisia näkökohtia 
että ympäristönäkökohtia voidaan ottaa 
huomioon hankinnan kohteen määritte-
lyssä, toimittajien soveltuvuuden arvioin-
nissa, vertailuperusteissa ja sopimuseh-
doissa erityisesti silloin, kun hankinnalla 
on suuri merkitys ympäristön tai sosiaa-
listen näkökulmien kannalta.

Kaupungin strategista hankintatoimea 
ohjaavassa hankintaoppaassa todetaan, 
että kaikissa kilpailutuksissa huomioi-
daan mahdollisuus käyttää kestävän ke-
hityksen tai sosiaalisten näkökohtien 
kriteereitä. Oppaassa on yleisellä tasolla 
kuvattu, miten sosiaalisia näkökohtia 
voidaan ottaa osaksi hankintoja. Asiaa on 
havainnollistettu käytännön esimerkein. 
Lisäksi kaupungin operatiivisessa han-

kintaohjeessa sosiaaliset näkökohdat on 
mainittu lyhyesti. Erityisesti on nostettu 
esiin työkeskusten rooli. 

Kaupunki pyrkii aktiivisesti vuosittain 
lisäämään Reilun kaupan tuotteiden käyt-
töä ja tutkii mahdollisuutta siirtyä käyt-
tämään niitä kaikissa hankinnoissaan. 
Esimerkiksi vuosittain voidaan vaihtaa 
jokin uusi tuote Reilun kaupan tuotteeksi 
tai Reilun kaupan tuotteiden käyttöä laa-
jennetaan kaupungin muihin toimilaitok-
siin (esimerkiksi sairaaloihin, kouluihin 
tai virastoihin).

Kaupungin työllisyydenhoidon palve-
luyksikössä toimii Euroopan sosiaalira-
haston ja kaupungin yhdessä rahoittama 
SYS-hanke, joka kehittää välityömarkki-
noita sosiaalisella yrittäjyydellä Tampe-
reen kaupunkiseudulla. Hankkeen yhtenä 
tavoitteena on sosiaalisten kriteerien käy-
tön edistäminen julkisissa hankinnoissa. 
Hanke on koonnut sosiaalisten kriteeri-
en työryhmän, jonka muodostavat kau-
pungin tilaajaorganisaation viisi eri pal-
velualueiden ydinprosesseja edustavaa 
suunnittelupäällikköä, hankintalakimies, 
maahanmuuttajapalvelujen pääkoordi-

naattori, Kestävä yhdyskunta -yksikön 
suunnittelija sekä SYS-hankkeen projek-
tipäällikkö. Työryhmän tavoitteena on 
edistää sosiaalisten näkökohtien käyttöä 
kaupungin ostopalveluhankinnoissa ja 
juurruttaa näkökohtien käyttö ja niiden 
edistäminen kaupungin organisaatiossa. 
Aiheesta on myös järjestetty koulutusta 
sekä keskustelutilaisuuksia.
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EsimErkki: 

oulun kauPungin 
hankintalinjaukSet

Vuonna 2010 hyväksyttiin Oulun kau-
pungin hankintasäännöt, joita täyden-
tää vuonna 2008 Oulun kaupungin han-
kintakeskuksen luoma hankintatoimen 
käyttöön tarkoitettu ohjeistus sosiaalisten 
kriteerien käyttöönottamiseksi hankin-
noissa. Hankintaoppaassa käy dään läpi 
hankintoihin sovellettavat säädökset sekä 
erikseen sosiaalisia kriteerejä koske vat 
hankintalain säädökset. Ohjeessa mai-
nitaan mm. työkeskuksille, vastaaville 
yksi köille tai vammaisten työllistämisen 
edistämiseksi suunnattavat hankinnat 
sekä käy dään läpi menettelytavat sosiaa-
lisia kriteereitä käytettäessä.  

Toistaiseksi sosiaalisten kriteerien käyttö 
hankinnoissa on ollut vähäistä. Loppu-
vuodesta 2010 Oulun kaupunginhallitus 
kehotti (14.12.2010 § 637) kaikkia kau-
pungin hallintokuntia ja liikelaitoksia so-
siaalisten hankintakriteereiden käyttöön. 

Syksyn 2011 aikana on tarkoitus hyväk-
syä Oulun kaupungin hankintapoliittinen 
ohjelma, jota on valmistellut poikkihal-
linnollinen työryhmä. Hankintapoliitti-
sessa ohjelmassa sosiaaliset näkökulmat 
on kirjattu tavoitteisiin osana yhteiskun-
tavastuuta ja kestävän kehityksen poli-
tiikkaa. Kestävä kehitys on määritelty 
yhteistyöksi, jolla edistetään taloudellista, 
sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. 
Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että han-
kinnoissa huomioidaan yhteiskuntavas-
tuuseen ja kestävään kehitykseen (mm. 
ekologinen, taloudellinen sekä sosiaali-
nen ja kulttuurinen kestävyys) liittyvät 
erilaiset vaatimukset. Hankinnoissa huo-
mioidaan Oulun kaupungin sitoumukset 
yhteiskuntavastuuseen ja kestävään ke-
hitykseen liittyviin sopimuksiin. Lisäksi 
yhteistyötä kehitetään muiden kuntien, 
valtion ja yritysten sekä kolmannen sek-
torin toimijoiden kanssa. 
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4.4. Markkinakartoitus ja 
hankinnan suunnittelu

Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen 
onnistuneesti hankinnassa edellyttää hyvää 
han kinnan suunnittelua ja markkinakartoi-
tusten tekemistä. Esimerkiksi erityisryh-
mien tarpei den huomioiminen hankinnan 
kohteen määrittelyssä edellyttää näiden 
ryhmien kuule mista. Toisaalta on kuultava 
myös tarjoajia, jotta tiedetään, pystyvätkö 
he tarjouksissaan vas taamaan sosiaalisia 
näkökulmia koskeviin vaatimuksiin. 

Ennen hankinnan varsinaista käynnis-
tämistä (hankintailmoituksen julkaise-
mista) on hyvä käydä ns. teknistä vuoro-
puhelua eli markkinavuoropuhelua mm. 
hankinnan kohteen täs mentämiseksi. 
Tämä on hankinnan tärkeimpiä vaiheita. 
Markkinavuoropuhelulla haetaan mark-
kinoilla olevilta toimijoilta ideoita ko-
konaisuuden toteuttamiseen, erilaisia 
ratkaisu malleja sekä uusia innovaatioita. 
Tärkeä on saada näkemyksiä myös jo teh-
tyihin suunni telmiin sekä niiden toteut-
tamismahdollisuuksiin ja reunaehtoihin.
Markkinavuoropuhelu voidaan toteut-

taa avoimesti, julkaisemalla tietopyyntö 
www.hankintailmoitukset.fi-ilmoitus-
kanavassa (HILMA). Tietopyynnössä 
voi esittää hankinnan suunnitelmat sekä 
kysymyksiä toimittajille. Toimittajille 
asetetaan määräaika tietopyyntöön vas-
taamiselle. Tarvittaessa tietopyynnön jul-
kaisemisen yhteydessä voi järjestää myös 
tiedotustilaisuuden, johon toimittajilla on 
vapaa mahdollisuus osallistua. 

Markkinavuoropuhelu helpottaa eri so-
siaalisten vaihtoehtojen arviointia kilpai-
lutusta var ten. Se myös aktivoi toimit-
tajia ja pyrkii herättämään kiinnostusta 
kilpailutusta kohtaan. Lisäksi pystytään 
varmistamaan kilpailutuksen ja hankin-
nan toteutus suunnitellussa aika taulussa. 
Markkinavuoropuhelun kautta kaikki 
potentiaaliset toimittajat saavat avoi mesti 
tietoa tulevasta hankinnasta.

Markkinavuoropuhelu luo pohjan kil-
pailuttamiselle; tavoitteena on saada 
tarvittavat tiedot hankintailmoituksen 
julkaisemiseen. Sen avulla pystytään aset-
tamaan esim. tavaroiden ja palveluiden 
sekä rakennusten vähimmäisvaatimuk-
set loppukäyttäjien tarpeet huomioiden. 

Kun markkinoita tunnetaan paremmin, 
osataan asettaa sopivat vähimmäisvaati-
mukset tarjoajien soveltuvuudelle sekä 
määrittää tarjousten vertailuperusteet. 

Hankintojen suunnittelussa on hankinta-
lain noudattamisen lisäksi otettava huo-
mioon myös muut hankintayksiköiden 
yleisen edun mukaiset yhteiskunnalliset 
ja lakisääteiset velvoit teet esimerkik-
si ympäristövelvoitteet. Ympäristönä-
kökohtien huomioimi sella tar koi tetaan 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä 
edistäviä toimia.

Yleisten velvoitteiden huomioiminen on 
osa normaalia hankintayksikön palvelu-
jen tuotta mistapaa koskevaa arviointia ja 
päätöksentekoa. Usein hankintoja tehtä-
essä huomiota kiinnitetään kuitenkin ai-
noastaan kilpailuttamiseen liittyviin yk-
sityiskohtaisiin menettely sääntöihin eikä 
niinkään hankintayksikön varsinaisiin 
tehtäviin ja toimintaan liittyviin ylei siin 
velvoitteisiin ja niiden toteutumiseen ja 
seurantaan. Yleisen edun mukaisia vel-
voitteita voidaan hankintalain mukaisesti 
huomioida myös hankintaa koskevissa 
teknisissä eritel missä tai sopimuseh doissa. 
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Hankinnan suunnitteluun voi liittyä 
laajemminkin toimet, joilla pyritään 
lisäämään han kintamahdollisuuksia. 
Hankintalainsäädännössä sallitaan po-
sitiivinen toiminta, jolla pyri tään edis-
tämään useampien yritysten osallistu-
mista tarjouskilpailuihin. Positiivista 
han kintamahdollisuuksia lisäävää toi-
mintaa voivat esimerkiksi olla:

•	 ennakkoon julkaistava suunnitelma 
tulevan vuoden hankinnoista,

•	 tapahtumat, joissa hankintayksiköt 
tiedottavat osallistujille tarpeistaan, 
ta voitteis taan ja strategisista päätök-
sistään,

•	 yritystukiohjelmat pienten ja eri-
laisten toimittajien valmiuksien 
parantami seksi ja oh jauksen tar-
joamiseksi julkisista hankinnois-
ta, esimerkiksi laa ditaan tarjous-
pyyntöasiakirjamalleja, joita käydään 
läpi pk-yritysten kanssa ja var-

mistetaan, että kynnys tarjouskil-
pailuihin osallistumiseen pienenee 
ja yritysten osaaminen tarjo usten 
tekemisen osalta paranee sekä

•	 hankintojen jakaminen osiin hankin-
talainsäädännön sallimilla tavoilla, 
jotta hel potetaan pk-yritysten pääsyä 
mukaan hankintoihin sekä määrälli-
sesti että laa dullisesti.

Laissa julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) määritellään seuraavasti:

pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan työtöntä työnhakijaa, joka on ollut yhtäjaksoi-
sesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana sekä työtöntä työnhakijaa, joka on ollut 
useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä 
työnhakijana ja joka työttömyyden toistuvuuden ja kokonaiskeston perusteella on 
rinnastettavissa yhtäjaksoi sesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen työnhakijaan.

vaikeasti työllistyvällä tarkoitetaan työtöntä työnhakijaa, joka on saanut 
työmarkkinatu kea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai 500 
päivää työttömyyspäivära haa, ja joka on tuella palkattaessa työmarkkinatu-
keen oikeutettu.

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöasiakasta, jonka mahdollisuudet saada 
sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet 
asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia.

4.4.1. Työllisyysnäkökulma han-
kintoja suunniteltaessa

Jos sosiaalisena kriteerinä päädytään 
markkinavuoropuhelun jälkeen käyttä-
mään esim. pitkäaikaistyöttömien, vaikeas-
ti työllistyvien ja/tai vajaakuntoisten työt-
tömien työnhaki joiden työllistämistä, on 
tarjouspyynnössä tärkeä kuvata tarkem-
min, mitä näillä määritel millä tarkoitetaan. 
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Monet yritykset ja muut työnantajat eivät 
tunne kovin hyvin saatavissa olevia palve-
luita työllistääkseen pitkäaikaistyöttömän, 
vammaisen tai osatyökyisen nuoren tai 
vanhemman henkilön. Usein työsuhteita 
ja ns. piilotyöpaikkoja löytyy mm. seu-
raavilta aloilta: hoito, siivous, rakennus, 
kauppa, maalaus, keittiö, puutarha, varas-
to, kiinteistönhuolto ja auto ala. Harjoittelu 
voi olla hyvä keino päästä tiettyyn yrityk-

seen, mutta työsuhde on aina en sisijainen. 
Yritys ja työnantajat hyötyvät tuetusta 
työllistämisestä mm. saamalla tarvitse-
maansa työvoimaa sekä yhteiskunnallisen 
vastuun imagon vahvistumisella. 

Työnantaja voi saada tukea työ- ja elin-
keinotoimistosta tai työvoiman palve-
lukeskuksesta, jotka voivat etsiä määri-
telmän mukaisia työnhakijaehdokkaita 

työnantajalle, joka sitten valitsee sopivan 
työntekijän. Työ- ja elinkeinotoimistosta 
ja työvoiman palvelukeskuksesta voi myös 
kysyä mahdollisuutta saada työvalmen-
tajan työpanosta käyttöön palkattavalle 
työttömälle työnhakijalle. Kuviossa 2 on 
esitetty kuvaus sosiaalisen kriteerin mu-
kaisesta työllistämisestä sopimuskaudella. 

Yhteydenotto
 työvoiman 
palvelukes-

kukseen

palvelukeskus 
osoittaa paik-
kaan soveltu-
via hakijoita

Työnantaja 
haastattelee 
hakijat ja va-

litsee sopivim-
man henkilön

Työnantaja 
ilmoittaa 

valinnasta 
palvelukeskuk-
seen - palkka-
tukihakemus 

ja liitteet

Tilitykset 
palkkatuesta 
toimitetaan 

kuukausittain 
jälkikäteen työ-
voiman palvelu-

keskukseen

Sijoitusmah-
dollisuuden 

(paikan) 
avoimeksi 

laittaminen ja 
työtehtävien 

kuvaus

Kuvio 2. Prosessiesimerkki etelä-karjalan työvoiman palvelukeskuksesta
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EsimErkki: 

kYmenlaakSon Sairaan-
hoito- ja SoSiaaliPalVelu-
jen kuntaYhtYmä — 
lei Pätuotteiden hankinta 

Tarjouspyynnön kohde: Tarjouspyynnön 
kohteena oli leipätuotteiden hankinta 
Carean sosiaalipalvelujen vastuualueelle. 
Tuoreleipätuotteet kil pailutettiin vuosille 
2011—2012 (+ optio vuodelle 2013) tuo-
teluettelon mukaisesti.

Hankinnan taustaa: Carean sosiaalipal-
velujen vastuualueen ravintolapalvelujen 
leipomotuotteet ostettiin aiemmin Kou-
volan kaupungin puitesopimuksella, joka 
oli vanhentumassa vuoden 2010 lo pussa. 
Hankintakokeilun taustalla oli halu luo-
da työssäoppimispaikkoja sekä tulevai-
suuden työmahdollisuuksia vammaisille 
ja vajaakuntoisille nuorille ammatillis-
ten erityisopintojen ai kana. Leipä valittiin 
tuotteeksi, koska alueella on suurten lei-
pomoiden ohella myös pieniä leipomoita, 
jotka voivat osallistua kilpailutukseen. 
Pienten tarjoajien mahdollisuuksia osal-

listua kilpailutukseen lisäsi jo se, että leipä 
kilpailutettiin omana tuo teryhmänään. 

Perusteet sosiaalisten kriteereiden käyt-
tämiseen: Kymenlaakson sairaanhoi-
to- ja so siaalipalvelujen kuntayhtymän 
sosiaalipalvelujen vastuualue tuottaa la-
kisääteisiä vammais huollon palveluita, 
jotka mahdollistavat vammaisen henki-
lön hyvän ja tasavertai sen elä män. Näitä 
palveluja ovat mm. tarpeellinen ohjaus, 
kuntoutus, toiminnallinen val mennus, 
työtoiminnan järjestäminen sekä muu 
vastaava yhteiskunnallista sopeutumista 
edistävä toiminta. Tämän vuoksi halut-
tiin ottaa käyttöön myös hankinnoissa 
sosiaaliset näkökulmat, joilla voidaan 
edistää yllä mainittuja tavoitteita. Näin 
edesautetaan nuor ten pääsyä työmark-
kinoille ja tarjotaan samalla yrityksille 
mahdollisuus koulut taa nuoria oman 
alansa tarpeisiin.

Tarjouskilpailun kulku: Tarjouspyyntö 
julkaistiin HILMA:ssa sekä lähetettiin 
postitse yh deksälle leipomolle. Tarjous-
pyynnön liitteet (tuoteluettelo, tarjoajan 
soveltuvuuslomake, toimitusehdot ja JY-
SE-ehdot) lähetettiin niitä pyytäneille. 

Vaatimuksena oli, että toimitus ketjun 
pituus saa olla enintään 6 tuntia paista-
misesta. Tarjottavat tuotteet eivät saaneet 
myöskään olla paistettuja raakapakasteita. 

Tarjouskilpailusta pidettiin tiedotusti-
laisuus, josta ilmoitettiin kahdessa pai-
kallisessa leh dessä. Infotilaisuudessa 
kerrottiin, kuinka sosiaalisia kriteereitä 
käyttämällä voi daan edesauttaa mm. 
vammaisten ja osatyökykyisten nuorten 
pääsyä työmark kinoille sekä mil laisia 
mahdollisuuksia yrityksillä on kou-
luttaa nuoria oman alansa tarpeisiin. 
Tiedotustilai suuteen osallistui 13 henki-
löä, mutta yhtään leipomo alan yrittäjää 
ei ollut paikalla. 

Sosiaalisten kriteerien käyttötapa: Lei-
pätuotteiden hankintakokonaisuuden 
tarjousten yhdeksi valintakriteeriksi 
asetettiin se, toimiiko tarjoava yritys 
työssäoppimis- tai harjoitte lupaikkana 
vammaisille/osatyökykyisille nuorille 
ammatillisten eri tyis opintojen aika-
na. Yritys voi sitoutua yhteistyössä ope-
tusta järjestävän oppilaitoksen kanssa 
tarjoamaan vuosittain kaksi (2) työssä-
oppimispaikkaa tai harjoittelupaik kaa/
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lukukausi. Ajatuksena oli, että tarjo ajat 
ilmoittavat sitoutumisestaan tarjouk sessa 
tarjouslomakkeella. Tarjoajien sitoutu-
mista oli tarkoituksena seurata ra por-
tointimenettelyllä.  

Sosiaalisten kriteerien lisäksi paino-
tettiin ympäristökriteereitä. Tarjottavi-
en tuot teiden tuli olla pakattu joko uu-
delleen käytettäviin, kierrätettäviin tai 
polttamalla hävitet täviin pakka uksiin/
materiaaleihin. PVC:tä ei saa käyttää 
pakkausmateriaaleissa. Tarjouk sen tuli 
sisältää selvitys tuotteiden pakkauksista 
sekä mahdollisista toimenpiteistä, joilla 
pakkausmateriaa leista aiheutuvan jätteen 
määrää voidaan vähentää. 

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin 
kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjo-
usta, missä hinnan merkitys oli 70 %:a ja 
sosiaalisten kriteereiden merkitys 30 %:a. 

Lopputulos: Määräaikaan mennes-
sä tarjouksen jätti ainoastaan yksi lei-
pomo. Yritys ei si toutunut sosiaalisiin 
kriteereihin. Kahden työssäoppimis- tai 
harjoittelu paikan tarjoami seen lukukau-
sittain ei pystytty yrityksen mukaan sitou-

tumaan, sillä har joittelijoiden kat sottiin 
vievän suuren osan työnohjaajan päivit-
täisestä työajasta. Myös työsuojelun ohjaa-
minen paljon tuotantokoneita sisältävässä 
työympäristössä nähtiin haastavaksi.

Tarjousten määräajan umpeuduttua 
kaikille kahdeksalle leipomolle lähe-
tettiin kysely, jonka avulla haluttiin 
selvittää miksi he eivät osallistuneet 
tarjouskilpai luun. Kyselyyn vasta-
si kolme yritystä. Syyksi tarjouskilpai-
luun osallistu mattomuuteen ni mettiin 
leipomoyrityksen pieni koko sekä aja-
tus siitä, että pienleipomo ei pärjäisi 
tarjous kilpailussa hinnan vuoksi. Li säksi 
tiedossa oli, ettei sosiaalisiin kriteereihin 
pystyttäisi vastaamaan. Koettiin myös, 
että sosiaalisten kriteereiden käyttö näin-
kin pie nessä tarjous kilpailussa ei ollut 
asianmukaista. Lisäksi yritykset toivoivat 
lisätietoa sosiaa lisista kritee reistä.     

Opittua: Kokeilu osoitti, että sosiaalis-
ten kriteereiden käyttö on alueella varsin 
vierasta eikä kilpai lutuksen kohde ollut 
tavoitteisiin nähden kaikkein sopivin. Jot-
ta palveluntar joajat saadaan kiinnostu-
maan sosiaalisten kriteereiden käytöstä, 

kriteerien mää rittely pitää olla selkeä ja 
houkutteleva. Informaatiota ja markki-
nointia on lisät tävä yrittäjien suuntaan. 
Tässä tapa uksessa tiedotustilaisuus jär-
jestettiin, mutta leipo moyrittäjät eivät 
tulleet paikalle. Tilaisuu dessa sosiaali-
sista kriteereistä olisi ollut tarjolla lisä-
tietoa, jota yrittäjät kyselyn perusteella 
kaipasivat. Tilaisuudessa olisi voitu yh-
dessä pohtia myös sosiaalisten kriteeri-
en käyttömah dollisuutta. Jatkossa tulisi 
miettiä kei noja, joiden avulla osallistu-
minen tarjouskilpailuun olisi teknisesti 
helpompaa. Myös tarjouskilpailun jär-
jestävän organisaation oma hankinta-
osaaminen täytyy osata hyödyntää. 
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YHTEEnvETO: 

Miten käytännössä luodaan edellytyksiä sosiaalisten 
näkökulmien hyödyntämiselle?

•	 Määritetään sosiaalisesti vastuullisille julkisille 
hankinnoille ensisijaiset tavoitteet, esim. tiettyjen 
ryhmien työllistäminen.

•	 Tarkistetaan hankintastrategia ja määritetään, mi-
ten sosiaalisesti vastuulliset julki set hankinnat liitty-
vät tavoitteisiin ja lähestymistapoihin. Määritetään, 
miten sosi aalisesti vastuullisilla julkisilla hankin-
noilla voidaan auttaa saavuttamaan ta voitteet ja 
tarjoamaan rahoille vastinetta.

•	 varmistetaan korkean tason poliittinen ja virka-
miesjohdon sitoutuminen sosiaali sesti vastuullisiin 
julkisiin hankintoihin.

•	 Laaditaan tavoitteet ja toimintasuunnitelma sosi-
aalisten näkökulmien hyödyntämi selle.

•	 Huomioidaan sosiaaliset näkökulmat käytännön 

hankintaohjeistuksessa. Erityisesti kansallisen kyn-
nysarvon alittavien eli pienhankintojen osalta ohjeis-
tuksella on suuri merkitys, koska niihin ei sovelleta 
hankintalakia. pienhankinnoissa on kaik kein suurin 
liikkumavara sosiaalisten kriteerien huomioimiselle.

•	 Otetaan sidosryhmät mukaan kehittämään sosiaa-
lisen hankinnan toimintamallia, koska kumppanuu-
della aikaansaadaan parempia ja innovatiivisempia 
toimintamal leja.

•	 Tiedotetaan sosiaalisesti vastuullisista julkisista han-
kinnoista sidosryhmille.

•	 varmistetaan, että hankintakäytännöt ovat avoimia 
markkinoilla oleville toimijoille oi keusmuodosta riip-
pumatta esim. pienet ja keskisuuret yritykset, sosiaa-
liset yri tykset. 

•	 Suunnitellaan hankinnat huolellisesti ja hyödynne-
tään markkinavuoropuhelua.
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Hankintalainsäädännön mukainen hankin-
tamenettely käynnistyy hankintailmoituk-
sen jul kaisemisella. Hankintailmoituksessa 
ja/tai tarjouspyynnössä kuvataan muun 
muassa seu raavat asiat: 

Käytännössä kaikissa näissä kohdis-
sa voidaan ottaa huomioon sosiaalisia 
näkökulmia. 

5.1. Hankinnan kohteen 
määrittäminen

Hankintayksiköiden tulee huomioida 
hankittavien palvelujen, urakoiden tai 
tavaroiden eri käyttäjäryhmien todelliset 
tarpeet. Kun hankintayksikkö on arvioi-
nut tarpeensa, se voi varsin vapaasti mää-
rittää ja valita hankinnan kohteen. Sosiaa-
liset kriteerit täyttäviä tava roita, palveluita 
ja rakennusurakoita voidaan hankkia, 
kunhan kyseiset kriteerit liittyvät to della 
hankinnan kohteeseen. Vammaisia henki-
löitä koskevat esteettömyysnormit voivat 
esimerkiksi olla osa koulun rakentamista 
koskevan hankinnan kuvausta. Voidaan 
myös edel lyttää, että tarjotuilla palveluilla 
on vastattava kaikkien käyttäjäryhmien, 
myös sosi aali sesti heikossa asemassa ole-
vien ja syrjäytyneiden tarpeisiin. 

Periaatteessa hankintayksikkö voi mää-
ritellä hankinnan kohteen millä tahansa 
sen tarpeet täyttävällä tavalla eikä han-
kintalainsäädännössä ole rajoitettu han-
kinnan kohdetta sellaise naan. Hankinnan 

5. SoSiaaliSten näkökulmien hYödYn-
täminen hankintame nettelYn eri 
VaiheiSSa 

Kuvio 3. hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä kuvattavat seikat

1. Hankinnan 
kohde

3. Tarjousten 
vertailuperusteet

4. keskeisimmät
sopimusehdot

2. Toimittajan soveltuvuudelle 
asettavat vaatimukset ja toimitta-
jan valinnassa käytettävät vertai-
luperusteet (rajoitettu menettely, 
neuvottelumenettely ja kilpailulli-

nen neuvottelumenettely)
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määrittelyä koskeva vapaus ei kuitenkaan 
ole rajaton. Määritte lyssä täytyy huo-
mioida periaatteet syrjimättömyydestä, 
palvelujen tarjoamisen vapau desta ja ta-
varoiden vapaasta liikkuvuudesta. 

Hankintayksikön on ilmoitettava hankin-
tailmoituksessa sallitaanko vaihtoehtoiset 
tarjouk set vai ei. Vaihtoehtoisten tarjo-
usten salliminen edellyttää, että tarjous 
täyttää tarjous pyynnössä esitetyt hankin-
nan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaa-
timukset sekä vaihto ehtojen esittämiselle 
asetetut vaatimukset.

Käymällä markkinavuoropuhelua hankin-
tayksikkö voi selvittää ja määrittää vaihto-
ehtoisia tapoja hankinnan toteuttamiseen. 
Mikäli sosiaalisesti vastuullisten tuotteiden 
ja palvelujen todellisesta olemassaolosta, 
hinnasta tai laadusta on kuitenkin epävar-
muutta, on mahdol lista pyytää sosiaalisesti 
vastuullisia vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa 
tuotteelle tai palvelulle tulee laatia vähim-
mäisvaatimukset, joita sovelletaan sekä 
neutraaliin tarjoukseen että sen sosiaali-
sesti vastuulliseen vaihtoehtoon. 

5.2. Tekniset eritelmät 
Hankintalainsäädännön mukaisesti han-
kinnan kohde määritellään teknisiä eri-
telmiä käyt täen (hankintalain 36, 40—41 
§:t). Tekniset eritelmät liittyvät erityisesti 
tavarahankintojen ja rakennusurakoiden 
ominaisuuksien tekniseen määrittelyyn. 
Myös palveluhankinnoissa on nouda-
tettava tiettyjä hankintalain säännöksiä 
teknisistä eritelmistä. Palveluhankintoja 
voidaan usein kuvata palveluihin liitty-
vän suorituskyvyn tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella. 

Hankintayksikön on laadittava selkeät ja 
tarkat tekniset eritelmät. Teknisten eritel-
mien on liityttävä hankinnan kohteeseen, 
itse tuotteeseen tai palveluun. Siten tekni-
senä eritel mänä ei esimerkiksi voi käyt-
tää vaatimusta henkilöstön rekrytointiin 
tietyistä ryhmistä (pitkäaikaistyöttömät, 
osatyökykyiset, vammaiset, nuoret jne.).

Hankintayksikön on varmistettava, että 
kaikki asianmukaiset sosiaaliset vaatimuk-
set ovat niissä mukana, ja ne ovat avoimia 
ja syrjimättömiä. Esimerkiksi kaikkien 
käyttäjien (mm. vammaisten, liikuntaes-

teisten) tarpeet huomioidaan, ja edellyte-
tään laitteilta tiettyjä er gonomisia ominai-
suuksia esteettömyyden turvaamiseksi. 

Hankinnan kohteen määrittelyssä han-
kintayksiköt voivat joko viitata standar-
deihin tai määritellä hankittavalle tavaral-
le, palvelulle tai urakalle suorituskyvyn ja 
toiminnalliset ominaisuudet. Kun koros-
tetaan toteuttamiseen liittyvää suoritus-
kykyä tai toiminnallisuutta (esim. esteet-
tömyys), annetaan tavallisesti enemmän 
tilaa markkinoiden luovuudelle ja haas-
tetaan ne kehittämään sosiaalisesti vas-
tuullisia innovatiivisia ratkaisuja.  

Se, mistä tuote on tehty ja miten se on teh-
ty, voi vaikuttaa huomattavasti tuotteen 
sosi aaliseen vaikutukseen. Hankintalain-
säädännön mukaan tuotantomenetelmät 
voi nimen omaan ottaa huomioon teknis-
ten eritelmien määrittelyssä. Esimerkiksi 
sairaalan ruokapal veluhankinnassa han-
kintayksikkö voi hankinnan kohteen osal-
ta edellyttää, että ruoka on valmistettava 
sellaisten menetelmien mukaisesti, jotka 
täyttävät tiettyjen poti lasryhmien ruokava-
liota koskevat lääketieteelliset vaatimukset.

SoSiaaliSten näkökulmien hYödYntäminen hankintame nettelYn eri VaiheiSSa 
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Hankintayksikkö voi hankkia tavaroi-
ta, joilla edistetään kestävää kehitystä 
(jäljempänä eettisen kaupan tavarat). 
Hankintayksikkö voi ottaa näkökohdat 
huomioon hankinnan kohteen kuva-
uksen teknisissä eritelmissä, mutta se ei 
voi edellyttää, että tuotteilla on erityisen 
eettisen kaupan merkki/sertifikaatti esim. 
Reilu kauppa tai Fairtrade. Hankintayk-
siköiden pitää tarkastella eettisen kaupan 
merkin tai sertifikaatin taustalla olevia 
alakoh taisia perusteita ja käyttää vain 
niitä, jotka liittyvät kyseessä olevan han-
kinnan kohtee seen.

Vaatimusten on liityttävä tuotteiden 
ominaisuuksiin tai tehokkuuteen (esim. 
kierrätetty materiaali) tai tuotteiden 
tuotantoprosessiin (esim. luonnonmu-
kaisesti kasvatettu). Han kittavien tava-
roiden tuotantoprosessissa mukana ole-
vien työntekijöiden työoloihin liittyviä 
vaatimuksia ei voida ottaa huomioon 
teknisissä eritelmissä. 

Jos hankintayksikkö haluaa ostaa eettisen 
kaupan kahvia tai hedelmiä, se voi esi-
merkiksi edellyttää hankintasopimukses-
sa, että toimittaja maksaa tuottajille hin-

nan, joka kattaa kaikki niiden kestävän 
tuotannon kustannukset. Näitä kustan-
nustekijöitä voivat olla kun nolliset palkat 
ja työolot kyseessä oleville työntekijöille, 
ympäristön kannalta suotuisat tuotanto-
menetelmät sekä tuotantoprosessin ja 
työolojen parannukset.

5.3. Työkeskusten rooli 
tarjoajina

Pääsääntöisesti hankintojen toteutusta ei 
saa varata tietyille yritysluokille, koska se 
rik koisi tasapuolisen ja syrjimättömän 
kohtelun periaatetta. Poikkeustapauk-
sissa sosiaalipal veluissa (tietyin erityis-
ehdoin) on mahdollista varata joiden-
kin hankintojen toteuttaminen voittoa 
tavoittelemattomille tarjoajille. Tämä 
edellyttää, että kansallisessa lainsäädän-
nössä säädellään tätä palvelutoimintaa 
sekä säädetään hankintojen varaamisesta 
voittoa tavoittelemattomille toimijoille. 
Rajaus on perusteltava tapauskohtaises-
ti ja oike uskäytän nön perusteella se voi-
si olla perusteltua erityisesti, jos se on 
välttämätön ja oi keasuhtei nen tiettyjen 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 

asetettujen tavoitteiden saavutta miseksi 
(EU-tuomioistuin, asia C-70/95).

Tiettyä toimittaja- tai alihankkijaluokkaa 
ei voi siis suosia. Hankintayksiköt eivät 
voi myöskään edellyttää, että jokin osuus 
esim. toimittajan alihankkijoista on pk-
yrityksiä tai muita erityisiä luokkia. 

Poikkeuksena säännöstä on hankintojen 
varaaminen työkeskuksille tai vammais-
ten työl listämisen edistämistä koskeville 
ohjelmille (hankintalaki 14§). Työkes-
kuksilla tarkoite taan yksiköitä, joiden 
työntekijöiden enemmistö on vammai-
sia, jotka eivät vammojensa luonteen 
vuoksi voi harjoittaa ammattitoimintaa 
tavanomaisissa olosuhteissa. Monet työ-
keskukset ovat kuntien ja kuntayhtymi-
en perustamia ja/tai omis tamia yksiköi-
tä, jotka toimivat paikallisesti palvellen 
oman seutukuntansa yrityksiä ja kuntia. 
Työohjelmien kohteena tulee olla pää-
asiassa vammaisille suunnattu toiminta 
(sosiaalihuoltolaki (710/1982) 27§).

Säännöksen pohjalta ei ole mahdollista 
suunnata hankintoja esimerkiksi hei-
kossa työ markkina-asemassa olevien 
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työllistymistä tavoitteleville yksiköille 
kuten sosiaalisista yri tyksistä annetun 
lain (1351/2003) mukaisille sosiaalisille 
yrityksille. Sosiaalinen yritys voi kuiten-
kin tulla tarjoajana kyseeseen, mikäli se 
täyttää edellä mainitut hankintalain 14 
§:ssä asetetut edellytykset. 

Säännös ei varsinaisesti mahdollis-
ta hankintalain menettelytavoista tai 
kilpailuttamis vel voitteesta poikkeamis-
ta, mutta sen perusteella on mahdollis-
ta suunnata hankintojen to teuttamista 
työkeskuksille. Säännöksen tavoitteena 
on edistää työkeskusten toimin taa ja työ-
ohjelmien tavoitteita vammaisten hen-
kilöiden yhteiskuntaan osallistumisesta. 
Hankin tailmoituksessa tulee ilmoittaa, 
jos hankinta on varattu työkeskuksille tai 
työ ohjelman yhteydessä toteutettavaksi.

•	 Esim. Haminan varuskunta-alueiden 
ulkoalueiden hoitoa koskeva tarjous-
kilpailu ja Hämeenlinnan vankein-
hoitolaitoksen vankipukujen valmis-
tusta koskeva tarjouskil pailu varattiin 
työkeskuksille (ks. Kujanpää 2010).

Hankintayksiköt voivat tehdä hankintoja 
sen sidosyksikköinä toimivilta työkes-
kuksilta ja sosiaalisilta yrityksiltä ilman 
hankintalainsäädännön mukaista kilpai-
luttamista (hankinta lain 10 §).

5.4. Tarjoajan soveltuvuus
Ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuuden ar-
viointi tehdään ennen tarjousten vertailua. 
Eh dokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin pe-
rustellusta syystä sulkea tarjouskilpailusta 
myö hemminkin tarjouskilpailun aikana. 
Hankintalainsäädännössä on kattava luet-
telo tapauk sista, joissa ehdokas tai tarjoaja 
voidaan sulkea pois hankintamenette-
lystä (hankintalain 53—54 §). Syynä voi 
olla esim. vankeustuomio työsyrjinnästä, 
verojen ja sosiaaliturva maksujen laimin-
lyönti tai vakava virhe ammattitoiminnas-
sa. Esimerkiksi vanha sopimus kumppani 
voidaan sulkea pois uudesta tarjouskilpai-
lusta, jos se ei ole noudattanut sosiaa lisiin 
näkökohtiin liittyviä sopimusvelvoittei-
taan ja näistä sopimusrikkomuksista on 
rekla moitu.

Ehdokasta tai tarjoajaa voi pyytää osoit-
tamaan tekniseen suorituskykyynsä ja 

ammatilli seen pätevyyteen liittyvän osaa-
misensa pyytämällä erilaisia selvityk-
siä (hankintalain 59 §). Selvityksiä voi 
pyytää mm. palvelusta vastaavien hen-
kilöiden koulutuksesta, yrityksen refe-
rensseistä, alihankkijoiden käytöstä ja 
laadunvarmistuksesta. 

Tarjoajan soveltuvuuden osalta voi myös 
asettaa vähimmäisvaatimuksia. Rajoite-
tussa menettelyssä ja neuvottelumenet-
telyssä sekä kilpailullisessa neuvotte-
lumenettelyssä eh dokkaiden tekniseen 
suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyy-
teen liittyviä asioita voi käyttää myös tar-
joajien vertailussa. Tarjoajien soveltuvuu-
den arvioinnissa käytettäviä perusteita ei 
voida yleensä käyttää tarjouksien vertai-
luperusteina. Kansallisissa palveluhan-
kinnoissa tai rakennusurakoissa voidaan 
kuitenkin käyttää tarjoajan soveltuvuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia myös 
vertailuperusteina siltä osin kuin tarjoajat 
ovat täyttäneet vähimmäisvaatimukset.  

Tarjoajan soveltuvuuteen liittyvien valin-
taperusteiden ja ehtojen tulee olla syrji-
mättömiä, oikeasuhteisia ja niiden on 
liityttävä hankinnan kohteeseen. Jos han-
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kinnan kohde edellyt tää esim. erityis-
taitoja, koulutusta tai riittäviä laitteita 
hankinnan kohteena olevien sosiaa listen 
näkökohtien käsittelemiseksi, voidaan ne 
sisällyttää tarjoajan soveltuvuutta koske-
viin vaatimuksiin. Vaatimusten on liityttä-
vä ehdokkaan kykyyn toteuttaa hankinta. 

•	 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi voi 
perustua toimittajien aikaisempiin 
suorituk siin vastaavien hankintojen 
toteuttamisesta. Tarjoajalle voidaan 
asettaa vaatimus, että se on toteuttanut 
esimerkiksi kaksi vastaavanlaista sosi-
aaliset näkökulmat si sältävää hankin-
taa kolmen viimeisen vuoden aikana, 
mikäli asetettu vaatimus on perusteltu 
hankinnan kohteen kannalta eikä se 
perusteettomasti rajaa kilpailua. 

•	 Palveluntuottajan henkilökunnalle 
voidaan asettaa vaatimus, että pal-
velun toteutuk sesta vastaavilla asi-
antuntijoilla on tarvittavaa osaamista 
ja kokemusta hankinnan sosiaalisis-
ta kysymyksistä (esimerkiksi tietyn 
koulutuksen omaava hen kilökunta).

5.5. Tarjouksen vertailu-
perusteet

Tässä luvussa käsitellään sosiaalisten 
näkökulmien huomioimista tarjouksen 
valintape rusteissa ja kokonaistaloudel-
lisesti edullisen huomioimista vertailu-
perusteissa. 

Tarjousten valintaperusteiden tulee hankintalainsäädännön ja oikeuskäy-
tännön perusteella: 

•	 liittyä hankinnan kohteeseen, esim. teknisissä eritelmissä määritellään 
tietty suoritus taso ja vertailussa huomioidaan vähimmäisvaatimuksen 
ylittävä suoritus taso,

•	 olla sellaisia, että ne eivät anna hankintayksikölle rajatonta valinnan va-
pautta (konk reettiset, tuotteeseen liittyvät ja mitattavissa olevat perusteet, 
joi den on ol tava riittävän tarkkoja ja ne on voitava ilmaista objektiivisesti 
ja määrälli sesti),

•	 olla nimenomaan mainittu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä,

•	 olla sopusoinnussa EU:n lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa, 

•	 auttaa valitsemaan hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen ja

•	 olla johdonmukaisia hankintalainsäädännön kanssa.

Laadittaessa tarjouksen valintaperusteita tulee myös sosiaalisten kokonaistalou-
delliseen edullisuuteen liittyvien vertailuperusteiden täyttää yllä luetellut ehdot. 

Eräissä tapauksissa voidaan parhaan tarjo-
uksen valinnassa käyttää myös sopimuk-
seen liittyviä ehtoja ja asioita, jotka eivät 
liity hankinnan kohteeseen (EU:n tuo-
mioistuimen päätös C-225/98 Nord-Pas-
de-Calais). Hankintayksiköt voivat tehdä 
hankintapäätöksen esim. työttömyyden 
torjuntaan liittyvän ehdon perusteella, jos 
on arvioitu yhtä tai useam paa samanar-
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voista tarjousta. Työttömyyden torjuntaa 
koskeva peruste (ja muut pe rus teet, jotka 
eivät liity hankinnan kohteeseen) voidaan 
ottaa huomioon vain li säperusteena, jotta 
voidaan valita kahdesta samanarvoises-
ta tarjouksesta paras. Hankintayksikkö 
oli tässä kyseisessä esimerkissä toiminut 
virheellisesti, sillä valintakritee rinä oli 
työvoiman palkkaaminen paikallisen työl-
listämisprojektin kautta. 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa 
hankintayksikön on asetettava tarjousten 
ver tai luperusteille pääsääntöisesti paino-
arvot. Kansallisissa hankinnoissa vertai-
luperusteet on ilmoitettava vähintään 
tärkeysjärjestyksessä, mutta painoarvojen 
käyttäminen on suosi teltavaa. 

Otettaessa sosiaalinen kriteeri, esim. työl-
listämistä koskeva kriteeri, tarjouksen 
vertailu perusteeksi tulee kiinnittää huomi-
ota vertailuperusteen painoarvon asetta-
miseen. Jos vertailuperustetta ei painoteta 
tarpeeksi, sillä ei ole käytännön merkitystä 
tarjousten ver tailussa. Jos sosiaalista kri-
teeriä taas painotetaan hyvin paljon, voi 
uhkana olla, ettei saada yhtään tarjousta 
tai tarjoukset ovat liian kalliita suhteessa 
käytettävissä oleviin re sursseihin. 
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EsimErkki: 

tamPereen kauPunki — 
ikäihmiSten aSumiSPalVe-
luiden hankinta 

Tarjouspyynnön kohde: Tarjouspyynnön 
kohteena oli ikäihmisten asumispalvelui-
den hankinta kolmeen tamperelaiseen 
ikäihmisten asumispalveluyksikköön. 

Hankinnan taustaa: Tampereen kau-
punki on tehnyt keväällä 2011 strategisen 
hankinta oppaan, jossa esitellään laajasti 
sosiaalisten kriteerien käyttömahdolli-
suuksia julkisissa hankinnoissa. Lisäksi 
sosiaalisten kriteerien kehittämistyötä te-
kee osittain Tampereen kaupungin rahoit-
tama SYS-työllisyysprojekti, joka edistää 
sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa 
hankinnoissa. Hankinta oli yksi esimerkki 
Tampereen kaupungin ikäihmisten hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ydinproses sin 
os topalvelujen hankinnasta.

Perusteet sosiaalisten kriteereiden 
käyttämiseen: Kyseisessä palvelutuo-
tannossa voi daan työllistää vaikeas-
ti työllistettäviä, osatyökykyisiä tai 

pitkäaikaistyöttö miä henkilöitä. Taus-
talla on tavoite edistää sosiaalisten nä-
kökohtien huomiointia Tam pereen kau-
pungin ostopalveluhankinnoissa.

Tarjouskilpailun kulku: Tarjouspyyntö 
julkaistiin HILMA:ssa 17.9.2008. Tar-
jousvertailu tehtiin jokaisen kolmen 
asumispalveluyksikön osalta erikseen. 
Kullekin yksikölle valit tiin parhaat li-
sälaatupisteet saanut tarjoaja palvelun-
tuottajaksi. Palveluntuottajia oli mah-
dollista valita yksi, joka toimi kaikissa 
palvelukodeissa tai kaksi, joista toinen 
toimi yhdessä ja toinen kahdessa palve-
lukodissa taikka kolme eli kaikissa palve-
lukodeissa oli eri palveluntuottaja.

Tarjouskilpailuun osallistui kuusi toi-
mijaa, jotka kaikki sitoutuivat yhteis-
kuntavastuun to teuttamiseen sekä va-
jaakuntoisten, vaikeasti työllistyvien tai 
pitkäaikaistyöt tömien työllis tämiseen.  

Sosiaalisen kriteerin käyttötapa: So-
siaalinen kriteeri sisältyi vertailupe-
rusteisiin, laadun lisäpiste -kohtaan. 
Sosiaalinen kriteeri oli muotoiltu tarjous-
pyynnössä seuraa vasti:

”Palveluntuottaja panostaa yhteiskun-
tavastuuseen ja käyttää tukipalveluissa 
joko omana työvoimana tai alihank-
kijana yritystä, joka työllistää va-
jaakuntoisia, vai keasti työllistyviä tai 
pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalisesta yh-
teiskuntavastuusta on olemassa suunnitel-
ma, toteu tuksesta seuranta ja yhteenveto.” 

Palveluntarjoaja sai tähän sosiaaliseen 
kriteeriin sitoutumisesta kaksi laadun 
li säpistettä, kokonaispistemäärä 109 + 
erityisosaaminen eli sosiaalisen kritee-
rin painoarvo oli n. 2 %:a.

Lopputulos: Ikäihmisten asumispalvelut 
päätettiin hankkia kolmelta toimittajal-
ta. Eräällä palveluntuottajaksi valitulla 
toimittajalla oli kilpailutuksen aikaan 
toisessa yksikössä sosi aa lisen kriteerin 
mukaisesti työllistetty työntekijä. Toi-
mittaja halusi tuoda työllistämisen toi-
mintamallin myös Tampereelle. Toimit-
taja ja Tampereen kaupunki käynnistivät 
työllistämi seen liittyvän yhteistyön SYS-
projektin avustuksella syksyllä 2009. 

Tilaaja sopi uuden palvelun eli päivätoi-
minnan käynnistämisestä toimittajan 
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Tampereen asumisyksikössä. Palvelun to-
teuttamiseen tarvittiin työntekijä avus-
taviin tehtä viin. Toimit taja määritteli 
avustajan toimenkuvan ja rekrytointi 
toteutettiin työ voiman palvelukeskuk sen 
(TYP) kautta. Työnhakijat olivat pääasi-
assa pitkäaikais työttömiä työnhakijoita. 
Toimit taja valitsi ehdokkaista työntekijän, 
joka aloitti työelämä valmennusjaksolla. 
Harjoittelujakso kesti kaksi kuukautta, 
jonka jälkeen työnteki jän kanssa solmit-
tiin työsopimus aluksi vuoden ajaksi. 
Työn sisältöön kuului asuk kaiden avus-
tamista saunassa ja ruokailussa, siivous-
työtä, viriketoimintaan osallistumista, 
asiointiapua yms. Työntekijä oli kiin-
nostunut alasta ja har kitsi lähihoitajan 
tai laitoshuol tajan koulutusta.

Opittua: Kilpailutuksessa mukana ol-
leiden sosiaalisten näkökulmien, tilaa-
jan ja yrityksen yhteistyön avulla syntyi 
palveluhankinnan “sivutuotteena” työ-
paikka, jossa tehtävät ovat luonteeltaan 
avustavia eivätkä vaadi alan koulutusta, 
mutta tarjoavat vaikeasti työl listyvälle 
henkilölle mahdollisuuden kiinnittyä 
työelä mään. Samalla tuli testattua rek-
rytointiprosessi, jossa palveluntuottaja 

määrittelee avustavan työntekijän toi-
menkuvan ja hakee siihen sekä tilaajan 
edellyttämään työnhakijan statukseen 
(esim. pitkäaikaistyö tön tai osatyökykyi-
nen työtön työnhakija) sopivia työntekijä-
ehdokkaita työvoiman palve lukeskuksen 
tai työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja va-
litsee ehdokkaista itselleen sopi vimman. 

Tarjouskilpailun perusteella markki-
nat pystyivät vastaamaan käytettyyn 
yhteiskuntavas tuun sosiaaliseen kritee-
riin niin hyvin, että jatkossa voi harkita 
kriteerin tiukenta mista (nyt riitti, että 
työllisti yhdenkin kohderyhmään kuu-
luvan työttömän henkilön) tai sen pai-
noarvon lisäämistä tarjousvertailussa.
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EsimErkki: 

eSPoon kauPunki —
eSioPetukSeen liittYVän 
VarhaiSkaSVatukSen Pal-
Veluntuottajan hankinta 

Tarjouspyynnön kohde: Tarjouskilpailu 
kohdistui kolmeen Espoon kaupungin 
esiopetuk seen liittyvään varhaiskasva-
tuksen kohteeseen. Kahdessa kohteessa 
sopimusaika on yksi vuosi, jonka jäl-
keen sopimusta on mahdollista jatkaa 
vielä yhdellä vuodella. Yhdessä kohtees-
sa sopimusaika on kolme vuotta, jonka 
jälkeen on mahdollisuus vielä yhteen 
op tiovuoteen.

Hankinnan taustaa: Espoon suomen-
kielinen varhaiskasvatus- ja opetuslauta-
kunta hyväk syi uudet varhaiskasvatuksen 
hankinnan periaatteet 1.1.2011 alkaen. 
Periaatteiden mukaan kilpailutukset on 
tarkoitus järjestää nk. ranskalaisena 
urakkana, jossa han kintayksikkö mää-
rittää kullekin kilpailutuksessa olevalle 
kohteelle kiinteän hin nan ja varsinainen 
kilpailu käydään tarjoajan kyseiseen 
hintaan tarjoaman lisä laadun perus-

teella. Lisälaatuperusteet ovat hankin-
tayksikön etukäteen määrittämät. Yh-
tenä mahdollisena lisälaatukriteerinä 
ovat tarjoajan tarjoamat muunkieliset 
henkilöt, jotka toimivat päivähoitokoh-
teessa joko avusta vissa tai kasvatukseen 
liittyvissä tehtävissä. Lautakunnan linja-
uksen mukaisesti käytettäviä kriteereitä 
voidaan muokata kilpailutuskohtaisesti 
riippuen siitä, miten hyvin kriteeri sopii 
kilpailutettavaan kohteeseen.  

Perusteet sosiaalisten kriteereiden käyt-
tämiseen: Syynä mainitun sosiaalisen 
kri teerin omaksumiseen on yhtäältä 
Espoon kaupunginhallituksen linjaus 
(14.12.2010, asi anumero 6103/000/2010), 
jonka mukaan kilpailutuksissa tulisi 
huomioida esim. maahanmuuttajien 
työllistämisen edistäminen ja toisaalta 
se, että ainakin osassa varhaiskasvatuk-
sen kohteita on tarvetta kielitaitoiselle 
henkilökunnalle. 

Tarjouskilpailun kulku: Tarjouskilpailu 
järjestettiin keväällä 2011. Kilpailutukses-
sa oli mahdollista tarjota lisälaatua muun-
kielisen työntekijän muodossa. Lisäpis-
teitä tuottava kri teeri määriteltiin niin, 

että ”päivähoitoyksikössä työskentelee 
muunkielinen henkilö, jonka äidinkieli 
on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja 
joka on palkattu toistaiseksi voimassa 
ole vaan työsuhteeseen”. Lisäpisteitä pys-
tyi saamaan ainoas taan yhdestä muunkie-
lisestä hen kilöstä. Mikäli muunkielinen 
työntekijä työskentelee avustavana työnte-
kijänä ja hänen suo men kielen taitonsa on 
vähintään tyydyttävä, tar joaja saa 5 pistet-
tä. Mikäli muunkielinen henkilö täyttää 
kelpoisuusvaatimukset, kuuluu hoito- ja 
kasvatushenkilöstöön ja hänen suomen 
kielen taitonsa on vähintään hyvä, pistei-
tä saa 10. Lisäksi pisteitä pystyi saamaan 
muusta lisälaadusta. Lisälaaduksi kat-
sottiin, että hoito- ja kasvatushenkilös-
töstä lastentar hanopettajakelpoisuuden 
omaavia henkilöitä on enemmän kuin 
joka kolmas ja että yli 50 % hoito- ja kas-
vatushenkilöstön työsuhteista on toistai-
seksi voimassa olevia.

Sosiaalisten kriteerien käyttötapa: Sosi-
aalinen kriteeri sisältyi vertailuperustei-
siin, laa dun lisäpiste -kohtaan. Tarjous-
ten vertailu tapahtui palveluntarjoajien 
esittämän lisälaadun perusteella. Lisä-
laadusta sai korkeintaan 35 pistettä. 
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Tarjouksista va littiin se, joka saa lisä-
laadusta eniten pisteitä. 

Lopputulos: Kahteen kohteeseen tuli aino-
astaan yksi tarjous, mutta niissä molem-
missa tarjottiin kiinteään hintaan myös 
kasvatushenkilöstöön kuuluvaa muun-
kielistä henkilöä. Kolmanteen varhais-
kasvatuskohteeseen tuli kolme tarjousta: 
yhdessä tarjouksessa ei tar jottu lisälaatua 
lainkaan, yhdessä tarjottiin muuta kuin 
muunkieliseen henkilöstöön liitty vää li-
sälaatua, ja kolmannessa tarjouksessa tar-
jottiin sekä kasvatushenkilöstöön kuulu-
vaa muunkielistä henkilöstöä että muuta 
lisälaatua. Kolmas tarjoaja voitti tarjous-
kilpailun tar joamansa muunkielisen 
henkilöstön ansiosta. Tarjouskilpailun 
voittaneen palvelun tarjoajan kohdalla 
tarjouksessa esitetty lisälaadun toteutu-
minen tarkistetaan valvontakäynneillä. 
To teutumattomaksi todettu lisälaatu tul-
kitaan sopimusrik komukseksi.

Opittua: Käytetty sosiaalinen kriteeri oli 
tarjouskilpailun ratkeamisen kannalta 
merkityksel linen. Tarjouskilpailun pe-
rusteella näyttää myös siltä, että mark-
kinat pystyvät ainakin osit tain vastaa-
maan käytettyyn sosiaaliseen kriteeriin.
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5.6. Hankintapäätös ja 
siitä tiedottaminen

Hankintayksikön on tehtävä hankinnasta 
perusteltu päätös. Päätöksestä on käytävä 
ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat 
seikat:

•	 ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen 
hylkäämisen perusteet sekä 

•	 perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjo-
usten vertailu on tehty:
•	 miten tarjoajan oma tarjous on 

sijoittunut suhteessa muihin tar-
jouksiin,

•	 miten kutakin tarjousta on arvi-
oitu jokaisen vertailuperusteen 
osalta ja mihin tarjousten väliset 
piste-erot perustuvat.

Hankintayksiköllä on esimerkiksi oikeus 
hylätä hankinnan edellyttämään suori-
tukseen nähden hinnaltaan poikkeuksel-
lisen alhaiset tarjoukset (hankintalain 63 
§). Ennen poissul kemista tarjoajalta on 
pyydettävä selvitys siitä, mistä poikke-
uksellisen alhainen hinta johtuu. 

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten 
hylkäämisellä mahdollistetaan hankin-
tayksiköille hankinnasta aiheutuvien 
taloudellisten riskien huomioiminen. 
Hylkäämisen tulee perustua siihen, ettei 
tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla 
ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankin-
taa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. 

Poikkeuksellisen alhainen hinta on eri-
tyisesti liitetty työsuojeluun ja työoloihin. 
Tarjoaja voidaan sulkea pois, jos tarjo-
us on poikkeuksellisen alhainen, koska 
tarjoaja ei ole nou dattanut työsuojelun, 
sosiaalimaksujen tai ylityötuntien mak-
samiseen, työturvallisuuteen tai laitto-
man työn kieltoon liittyviä sovellettavia 
sääntöjä. Hankintayksikkö ei kuitenkaan 
voi määrätä, että tarjous, joka jää alle 
tietyn osuuden (esim. 80 %:a) kaikkien 
tar jousten keskihinnasta, suljetaan au-
tomaattisesti tarjouskilpailusta.

Hankintalainsäädännössä ei ole rajattu 
poikkeuksellisen alhaista hintaa koskevia 
selvityk siä ainoastaan tarjoajalta saataviin 
selvityksiin. Esimerkiksi työolojen osalta 
hankintayk sikkö voisi pyytää selvitystä 
ammattiliitoilta. Poikkeuksellisen alhai-

nen hinta voi johtua myös tarjoushin-
nan laskemisessa tapahtuneesta virheestä. 
Tarjousten väliset hintaerot voivat johtua 
myös yritysten välisistä eroista teknisissä 
ratkaisuissa, tuotannon tehokkuu dessa, 
tuotanto- ja toimituskapasiteetissa, tuo-
tantokapasiteetin käyttöasteessa tai kate-
vaatimuksissa. Kyseessä voi olla myös tar-
joajan pyrkimys vallata uusia markkinoita. 
Täl laiset syyt eivät oikeuta tarjouksen 
hylkäämiseen alihintaisena, jos tarjoaja 
pystyy luo tettavasti osoittamaan mah-
dollisuutensa hankinnan toteuttamiseen. 

Jos tarjoaja hylätään sen vuoksi, ettei se 
ole täyttänyt sosiaalisia perusteita, voi-
daan tarjo ajille antaa hankintapäätöksen 
jälkeen yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä 
tarjoaja voisi tehdä menestyäkseen pa-
remmin tulevaisuudessa. Jos tarjousten 
vertailuperusteissa on huomioitu sosiaa-
lisia kriteereitä, voi daan tarjoajia ohjeis-
taa siinä, mitä ne voisivat tehdä jatkossa 
menestyäkseen paremmin tulevissa tar-
jouskilpailuissa.
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EsimErkki: 

etelä-karjalan SoSiaali- ja
terVeYSPiiri — kehitYS-
VammaiSten laSten ti-
laPäiShoidon hankinta

Tarjouspyynnön kohde: Kilpailutuksen 
kohteena oli pienten kehitysvammaisten 
lasten ti lapäishoidon hankinta.   

Hankinnan taustaa: Etelä-Karjalan sosi-
aali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella on 
70 per hettä, joilla on oikeus tilapäishoi-
toon 3 pv / kk. Näiden lisäksi myönne-
tään harkinnanvaraisia lisäpäiviä. Ti-
lapäishoitoon oikeutetut perheet ovat 
suhtautuneet Eksoten tarjoamaan omaan 
palveluun kriittisesti. Alueella oli kilpai-
lutuksen aikaan ainoastaan yksi yrit täjä 
tilapäishoidon palvelun tuottajana, ja 
palvelun tuottajia tar vittiin koko maa-
kunnan alueella (Imatra mukana) lisää. 

Perusteet sosiaalisten kriteereiden käyt-
tämiseen: Pienten kehitysvammaisten 
lasten tilapäishoidon hankinta valittiin 
pilotiksi, koska palvelulla oli selkeä tarve 

ja palvelun tuotta jien määrää haluttiin 
lisättävän. Lisäksi arvioitiin, että palve-
lun luonne so pii hyvin työllistä miseen.

Tarjouskilpailun kulku: Tarjouspyyntö 
julkaistiin HILMA:ssa 4.10.2010. Lisäksi 
tarjous pyynnöstä ja siihen liittyvästä tie-
dotus- ja kyselytilaisuudesta ilmoitettiin 
alueen pääleh dissä. Informaatiotilaisuus 
pidettiin 12.10. ja siihen osallistui aino-
astaan yksi yrittäjä. Tar jousten viimei-
nen jättöpäivä oli 8.11. ja hankintapäätös 
tehtiin 22.11.

Tarjouspyyntö jakautui kahteen osa-alu-
eeseen hoidon tuottamispaikan mukai-
sesti: yritys ten tuottamaan ja perheiden 
tuottamaan tilapäishoitoon. Yrityksien 
tarjoamille palveluille asetettiin kri teerit 
työntekijän koulutuksesta ja pätevyy-
destä. Yritysten tuottamiin pal veluihin 
so vellet tiin sosiaalisia kriteereitä. Toi-
nen osa-alue, perhehoito, on tarkoi tettu 
kehitysvam maisille lapsille, jotka eivät 
tarvitse terveydenhuollon osaamista. 

Sosiaalisten kriteerien käyttötapa: So-
siaaliset kriteerit sisällytettiin valintakri-
teereihin. Tarjouspyynnössä valintakritee-

reiksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen 
edulli suus seuraavin perustein:

1. Hinta 50 %
•	 Osa-alueiden 1—2 osalta pyydettiin 

erikseen tuntihinnat arkivuorokau-
delta ja viikonlo pun vuorokaudelta. 
Kaikkien hintojen paino arvot olivat 
yhtä suuret.

2. Hoitoympäristön viihtyvyys 30 %
•	 Tilojen koko ja huoneiden määrä, ul-

koilumahdollisuudet, tilojen erottelu 
pysyvien asukkaiden tiloissa, tilojen 
esteettömyys, yhteiset tilat, pesu- ja 
wc-tilat, nukku matilat, tilojen kodin-
omaisuus ja ruokailutilat. 

3. Sosiaaliset kriteerit 20 %
•	 Tarjoaja sitoutuu työllistämään erik-

seen sovittaessa työttömän työnhaki-
jan avusta viin tehtäviin tai ottamaan 
sosiaali- tai terveydenhuollon opis-
kelijan har joitteluun (työtön työnha-
kija 20 % ja opiskelija 10 %).

Lopputulos: Tarjouskilpailuun osallistui 
kolme yrittäjää. Kaikki tarjoukset olivat 
tarjous pyynnön mukaisia ja ne hyväksyt-
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tiin tarjousvertailuun. Yrittäjistä kaksi 
sitoutui työl listä mään pitkäaikaistyöt-
tömän ja yksi yrittäjä lupautui tarjo-
amaan opiskelijalle har joittelupaikan. 
Tarjoukset asetettiin pisteyttämällä ko-
konaistaloudellisen edullisuu den mukai-
seen järjestyk seen.

Pienten kehitysvammaisten lasten ti-
lapäishoito päätettiin hankkia kaikilta 
tarjo uksen jättä neiltä yrityksiltä, koska 
lain julkisista hankinnoista mukaisesti 
useiden toi mittajien kanssa tehtävään 
puitejärjestelyyn on valittava vähintään 
kolme toimittajaa. Hankintasopimukset 
allekirjoitettiin kaikkien kolmen yrittäjän 
kanssa sen jälkeen, kun he olivat saaneet 
luvat palvelun tuottamiseen. 

Kilpailutuksella onnistuttiin saavutta-
maan maakunnallista kattavuutta palvelu-
tuotantoon. Lisäksi kilpailutus vahvisti 
sosiaalisten kriteerien käytön mahdolli-
suuden han kinnoissa. Kil pailutuksella 
onnistuttiin laskemaan kustannuksia 
omasta palvelu tuotannosta sekä mallin-
tamaan työvoiman palvelukeskuksen ja 
Eksoten han kintapalveluiden yhteistyö-
prosessia. Li säksi kilpailutus vahvisti eri 

sidosryhmien vä listä sekä maakunnallista 
yhteistyötä. 

Opittua: Tarjouspyyntö oli kaksiosainen, 
josta toinen osa oli suunnattu perheyri-
tyksille. Tämä osio ei tuottanut tuloksia. 
Kilpailutusprosessi saatettiin mahdolli-
sesti nähdä liian by rokraattisena ja ras-
kaana perheyrittäjien kilpailutuksessa, 
sillä he ovat pe rinteisesti tottu neet tarjo-
amaan palveluitaan ”hakuilmoituksiin”.

Lisäksi tarjouskilpailun jälkeen todet-
tiin, että silloin kun tarjoaja sitoutuu 
työllistä mään erik seen sovittavalla ta-
valla, tämän prosessin kuvaaminen tu-
lisi liittää tarjouspyyntöön. Tässä ta-
pauksessa tarjouspyynnössä oli kuvattu 
käytettävä sosiaalinen kriteeri, mutta 
työvoiman palvelukeskuksen ja yrityk-
sen yhteistyö työllistämisessä jäi huomi-
oimatta. Avaamatta jäi myös se, miten 
yhteistyötä valvotaan.

Tarjouskilpailun aikana yrittäjiä olisi 
voitu informoida laajemmin sosiaali-
sista kriteereistä julkisissa hankinnois-
sa. Tätä tosin yritettiin informaatiotilai-
suuden avulla, mutta se ei osoittautunut 

kiinnostavaksi. Tarjouspyynnössä oli 
selkeästi kirjoitettu auki mitä sosiaa-
lisilla työllistämiskriteereillä tarkoite-
taan, joten sillä voi olla vaikutusta osallis-
tumattomuuteen informaatiotilaisuuteen.

Kilpailutuksen kohteen tulee olla sopiva 
sosiaalisten kriteerien käytölle. Ensim-
mäiseksi on arvioitava yritysten mah-
dollisuuksia löytää pitkäaikaistyöttö-
mille ja osatyö kykyisille toimin nastaan 
avustavia tehtäviä. Tämä saattaa vaatia 
jatkossa yri tys neuvontaa.

Hankinnan suuruuden tulisi olla euro-
määräisesti riittävän houkutteleva yrityk-
sien kokoon nähden, jotta se mahdollis-
taisi sosiaalisen työllistämisen. Erityisen 
tärkeää on riittävän sel keä sosiaalisten 
kriteerien määrittely ja prosessikuvauk set. 
Sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa han-
kinnoissa edellyttää hyvää hankintaosaa-
mista, tiedottamista ja markkinointia myös 
hankintaorganisaatiossa.
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YHTEEnvETO: 

Mitä on huomioitava hankinnan kohteen ja vertailuperusteiden mää rittelyssä?

•	 Hankinnan kohteena olevaan tuotteeseen tai palveluun liittyvät sosiaaliset 
näkökul mat voi sisällyttää joko itse hankinnan kohteeseen ja/tai teknisiin 
eritelmiin, jotka tarjoajan on täytettävä. 

•	 pääsääntöisesti hankintojen toteutusta ei voi varata tietylle tarjoajaryhmälle. 
poikke uksena on kilpailutusten suuntaaminen työkeskuksille tai vammaisten 
työl listämisen edistämistä koskeville ohjelmille.

•	 Tarjoajan soveltuvuudelle voi asettaa sosiaaliset näkökulmat huomioivia 
vaatimuk sia, jos hankinnan kohde edellyttää esim. tiettyjä sosiaalisiin nä-
kökulmiin liittyviä erityistaitoja tai koulutusta.

•	 Sosiaaliset kriteerit pitää olla tarkasti määritelty ja mainittu asiakirjoissa. ne 
eivät saa olla ristiriidassa yleisten periaatteiden tai lainsäädännön kanssa.

•	 jonkin merkin käyttö (esim. Reilu kauppa -merkki) valintakriteerinä ei ole 
sallittua, koska se rajaa tarjoajien määrää. Sen sijaan kyseisen merkin kri-
teerien käyttö on sallittua ja suositeltavaa.

•	 Esteettömyys voidaan myös määrittää kriteeriksi, koska näin tavarat ja pal-
velut ovat suuremman joukon saavutettavissa.

•	 Sosiaalisen kriteerin käytössä tarjouksen vertailuperusteena kannattaa eri-
tyistä huo miota kiinnittää oikeasuhteisen painoarvon asettamiseen.
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Tässä luvussa käsitellään sopimusehtoi-
hin liittyviä sosiaalisia kriteereitä. Luvun 
lopussa on tarkastelu myös erikseen sosi-
aalisia sopimuksia, jotka eivät ole hankin-
talainsäädännössä tarkoitettuja kilpailutta-
misvelvoitteen alaisia hankintasopimuksia. 

6.1. Sopimusehdoille 
asetetut vaatimukset

Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa tär-
keimmät sopimusehdot, joilla on merki-
tystä tarjo us ten tekemisessä (esim. hin-
taan vaikuttavat tekijät). Tärkeimmät 
sopimusehdot vaihtelevat tapauskohtai-
sesti. Tarjouspyynnössä voidaan esimer-
kiksi joko viitata ylei siin sopimuseh toihin 
(esim. julkisten hankintojen yleiset sopi-
musehdot eli JYSE Palvelut 2009 ja JYSE 
Tavarat 2009, julkishallinnon IT-sopi-
musehdot eli JIT 2007, rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot eli YSE 1998) tai 
tarjouspyyn nön liitteeksi voidaan liittää 
hankintayksikön laatima oma sopimus-
luon nos. Suo siteltavaa on laatia tarjous-
pyynnön liitteeksi sopimusluonnos, min-
kä lisäksi voidaan so veltaa hankintaan 
soveltuvia yleisiä sopimusehtoja.

Tarjouspyynnössä voi edellyttää, että 
tarjoajan on hyväksyttävä sopimusehdot 
sellaisi naan tai että ne on hyväksyttävä 
neuvottelujen pohjaksi. Periaatteessa 
riittää, että tarjo ajat sitoutuvat tarjouk-
siaan jättäessään täyttämään kyseiset 
ehdot, jos sopimus tehdään heidän kans-
saan. Tarjoukset tarjoajilta, jotka eivät 
hyväksy kyseisiä ehtoja, eivät ole tar-
jouspyyntöasiakirjojen mukaisia eikä 
niitä voida eikä saada hyväksyä.

Sopimusehtoja asetettaessa on syytä 
miettiä sitä, miten ehtojen asettaminen 
vai kuttaa tarjousten tekemiseen. Alalla 
vallitsevaa yleistä käytäntöä tiukemmat 
ehdot voivat johtaa siihen, etteivät tarjo-
ajat välttämättä suostu sitoutumaan ase-
tettuihin ehtoihin ja yhtään tarjousta tai 
ainakaan tarjouspyynnön mukaista tarjo-
usta ei saada. Lisäksi tiukat sopi musehdot 
voivat nostaa tarjoushintoja tarjoajien 
laskiessa tiukkojen sopimusehtojen si-
sältämän riskin tarjoushintaan mukaan. 

Hankintayksikkö voi asettaa hankintaso-
pimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, 
jotka voivat koskea: 
•	 erityisesti sosiaalisia ja ympäristö-

näkökohtia, kuten ammatillista kou-

lutusta työpai koilla, kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) sopimusten nou-
dattamista, työoloja ja työ ehtoja tai 
vammaisten palvelukseen ottamista 
(hankintalaki 49 §),

•	 henkilöstön asemaan liittyviä kysy-
myksiä, kuten työ- ja virkaehtosopi-
musten yleissito vuuden noudattami-
nen ja tasa-arvoon liittyvät kriteerit 
(eduskunnan talous valiokunnan 
mietintö, TaVM 26/2006) sekä

•	 erityisesti työllistämisvaikeuksista 
kärsivien henkilöiden työllistämistä, 
työttömyy den torjuntaa, työttömien 
tai nuorten kouluttamista. 

Edellytyksenä ehtojen asettamiselle on, 
etteivät ne ole välittömästi tai välillisesti 
syrjiviä. Niiden tulee myös liittyä hankin-
tasopimuksen toteuttamiseen. Esimer-
kiksi erityisehtoina käytettäviä työttömi-
en työllistämiseen liittyviä vaatimuksia 
ei voida rajoittaa koskemaan kansallisia 
tai pai kallisia työttömiä. Edellytyksenä 
ei voi olla esimerkiksi se, että työttömät 
rekrytoidaan vain pai kallisen työvoi-
matoimiston listoilla olevista. Hankin-
tasopimuksen to teuttamiseen liittyvistä 
eri tyisehdoista on ilmoitettava hankin-
tailmoituksessa tai tarjous pyynnössä.

6. SoSiaaliSet näkökulmat 
hankintaSoPimukSiSSa  
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EsimErkki: 

oulun kauPunki — 
kauPungin rakennuSten 
PurkutYön hankinta

Tarjouspyynnön kohde: Tarjouspyyntö 
koski kolmea kaupungin teknisen kes-
kuksen omistaman rakennuksen pur-
kamista, purkujätteen poistamista sekä 
purkualueen siisti mistä.

Hankinnan taustaa: Vuonna 2008 han-
kintakeskus loi hankintatoimen käyttöön 
ohjeistuk sen sosiaalisten kriteerien käyt-
töönottamiseksi hankinnoissa. Toistaisek-
si kriteerien käyttö hankinnoissa on ollut 
vähäistä. Loppuvuodesta 2010 Oulun 
kaupunginhallitus kehotti (14.12.2010 § 
637) kaikkia kaupungin hallintokuntia 
ja liikelaitoksia sosiaalisten hankinta-
kriteereiden käyttöön hankinnoissa. 

Perusteet sosiaalisten kriteereiden käyt-
tämiseen: Oulun suurin ongelma tällä 
het kellä on työttömyys, erityisesti nuoriso-
työttömyys ja myös rakennetyöttömyys, 
joten pe rusteena sosi aalisten kriteerien 
käytölle on ensisijaisesti työllisyyden 
hoito. Tä hän pohjau tuen Oulun kaupun-

gin tekninen lautakunta (23.3.2010 128 
§) päätti purku-urakan yhtey dessä, että 
kiinteistön rakennuksien purku töiden 
kilpailutuksessa edellyte tään palveluntar-
joajilta työttömien tukityöllistämistä. 
Käy tännön purkutyöt annettiin liikelaitos 
Oulun tila keskuksen tehtäväksi.

Tarjouskilpailun kulku: Oulun kaupunki 
julkaisi tarjouspyynnön 15.9.2010. Tarjous-
pyyntö koski kolmea kohdetta, joissa yhden 
kohteen vähimmäisvaatimuksena mai-
nittiin tu kityöllistämisvelvoite. Valitun 
urakoitsijan oli työllistettävä työttömiä 
työnhakijoita niin, että vähintään 50%:a 
kohteen purkutöiden henkilö vah vuudesta 
on tukityöllistettyjä. Li säksi tilaajan toivee-
na oli, että tukityöllistettävät olisi vat alle 
25–vuotiaita. Mikäli valittu urakoitsija ei 
täytä tukityöllistämisvelvoi tetta, sitoutuu 
urakoitsija maksamaan tilaajalle 25%:a 
urakkasopimus sum masta. Rakennusjät-
teen osalta urakoitsijaa velvoitettiin kier-
rätykseen tai raken nusjätteen hyödyn-
tämiseen. Tarjouksen tuli sisältää kuvaus 
siitä, miten raken nusjäte kierrätetään tai 
hyödynnetään.    

Koska tilattava palvelu oli kansallisen 
kynnysarvon alittava, sovellettiin koh-

dennettua han kintamenettelyä. Tarjous-
pyyntö lähetettiin kahdeksalle palvelun-
tuottajalle, joista viisi vas tasi tarjouksella. 

Lopputulos: Valittu palveluntuottaja työl-
listi pitkäaikaistyöttömän henkilön han-
kintaa kos kevaan tehtävään määräajaksi. 
Sosiaalisten kriteerien käytön laajen-
tamista on valmisteltu myös tulevissa 
purku-urakoissa vuosien 2011—2012 
ai kana. Tekninen lau takunta on päät tänyt 
(22.3.2011 § 156), että purettaviksi tulevis-
sa sopi vissa pientalokoh teissa (yhteensä 12 
kohdetta) voidaan harkita purku-urakan 
kilpailutuk sessa osin sosiaali sten kriteerien 
käyt töä urakoitsijan valinnassa.

Opittua: Sosiaalisten kriteerien käyttö 
on täysin mahdollista erityisesti pienissä 
urakoissa, joissa on matalaa osaamista-
soa vaativia tehtäviä kuten rakennus-
ten käsin purkua, alueen siistimistä ja 
rakennusjätteen lajittelua. Sosiaalisen 
kriteerin seuranta on aiheuttanut pohdin-
taa — millä keinoin on todennettavissa, 
että urakoitsija on käyttänyt tehtävässä 
vaadittua työvoimaa. Lisäksi on pohdittu 
suorahankintamahdollisuu den kasvatta-
mista ja sosiaalisen sopimuksen mahdol-
lisuutta rakennusten purku-ura koissa. 
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6.2. Erilaisten säädösten 
noudattamiseen liittyvät 
velvoitteet
Hankintasopimusta toteutettaessa so-
velletaan työolojen ja työturvallisuuden 
osalta voi massa olevia sekä kansallisia 
että EU-yhteisön säädöksiä, sääntöjä ja 
työehtosopimuksia. Hankintayksikkö 
voi ilmoittaa tarjouspyynnössä ne viran-
omaiset, joilta tarjoaja voi saada tietoja 
verotusta, ym päristönsuojelua, työsuo-
jelua tai työoloja koskeviin säännöksiin 
liitty vistä velvoitteista Suo messa. 

Hankintayksikön on lisäksi pyydettävä tar-
joajia ilmoittamaan, että ne ovat ottaneet 
huo mioon voimassa oleviin työsuojelua 
ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvät 
velvoitteet tarjousta laa tiessaan (hankinta-
laki 50 §). Vaatimuksella tähdätään siihen, 
että toimittajat huomioivat työ suojelua ja 
työoloja koskevat velvoitteet sekä näiden 
vaikutuksen myös tarjoushinnassaan. 

Jos jostakin muusta jäsenvaltiosta tulevat 
työntekijät työskentelevät julkisiin hankin-
toihin liittyvissä palveluissa Suomessa, on 
heidän noudatettava työsuhteissa Suomen 
lainsää dän töä. Muusta jäsenmaasta tule-
vien tarjoajien kannalta tällaisiin velvoit-
teisiin liittyvät tiedot voivat olla oleellisia. 
Ne voivat myös vaikuttaa tarjoajan mah-
dollisuuksiin toteuttaa raken nusurakka tai 
palvelu, joka edellyttää työvoiman sijoittu-
mista toiseen jäsenvaltioon.

Hankintalailla pyritään kiinnittämään 
huomiota harmaan talouden karsimiseen 
ja edistä mään myös muista maista tule-
vien toimittajien tietoisuutta Suomessa 
sovellettavista säännöksistä. Säädöksen 
tarkoituksena on myös kiinnittää huomi-
ota hankintayksikön roo liin vastuullisena 
tilaajana. Erityisesti rakennusurakoissa ja 
palveluhankinnoissa voidaan erilaisista 
viranomai sista ilmoittamalla edistää sitä, 
että kotimaiset ja ulkomaiset ehdok kaat 
ja tarjoajat ovat tietoisia Suomessa so-
vellettavista säädöksistä sekä siitä, että 
han kintayksikkö edellyttää la kisääteisten 
velvoitteiden noudattamista. 

Esimerkkejä muista sopimusehdoista, 
joita hankintayksiköt voivat asettaa: 

•	 velvoite palkata esimerkiksi osa-
työkykyisiä ja työttömiä, erityisesti 
pitkäaikaistyöttö miä, tai toteuttaa 
työttömille tai nuorille tarkoitettu-
ja koulutustoi mia osana tarjottavaa 
suoritusta, 

•	 velvoite, jossa tietty osuus palve-
lun tai tuotteen toteuttavasta hen-
kilöstöstä, on hei kossa asemassa 
olevia henkilöitä (esim. työttömiä, 
osatyökykyi siä, vammaisia, yli 30–
vuotiaita naispuolisia pitkäaikaistyöt-
tömiä, lähisuhdeväki vallan uhreja, 
mie lenterveyshäiriöisiä, työttömiä 
yksinhuoltajia, vähintään kaksi kuu-
kautta työt tö mänä olleita maahan-
muuttajia, pitkäaikaistyöttömiä [yli 
vuosi] tai työttömiä nuo ria),

•	 velvoite palkata vammaisia sellai-
nen määrä, joka ylittää sopimuksen 
toteuttamispaik kana olevan jäsenval-
tion tai toimeksisaajan jä senvaltion 
kansalli sessa lainsäädännössä edel-
lytetyn määrän,
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•	 velvoite toteuttaa toimenpiteitä, joi-
den tarkoituk sena on edistää miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa tai etnis-
tä tai rodul lista monimuotoisuutta,

•	 urakkasopimuksiin velvoite toi-
menpiteistä, joilla vältetään työta-
paturmia, ja edellyte tään vaarallis-
ten tuotteiden varastointia koskevia 
erityisoloja työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojaamiseksi sekä

•	 alihankkijoita koskevat sosiaa-
liset näkökohdat esim. lapsi- ja 
pakkotyö voiman käyttö kielto, ter-
veys- ja turvallisuusvaatimuksia, 
vähimmäispalk kaa koskevia vel-
voitteita, sosiaaliturvavaatimuksia 
ja yleisemmin ihmisarvoista työtä 
koskevista normeja.
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EsimErkki: 

eSPoon kauPunki — 
SiiVouSPalVelujen han-
kinta 

Tarjouspyynnön kohde: Tarjouspyynnön 
kohteena oli siivouspalveluiden hankinta 
yh teensä 32:een kaupungin eri kohteeseen.

Hankinnan taustaa: Espoon kaupungin-
hallitus hyväksyi joulukuussa 2010 linja-
uksen so si aalisten seikkojen edistämisestä 
kaupungin hankinnoissa. Linjauksen mu-
kaan ensisijai sina sosiaalisina tavoit-
teina Espoon hankinnoissa on nuorten, 
maahanmuuttajien ja vammaisten työl-
listymisen edistäminen, työkeskustoi-
minnan tukeminen ja eettisesti korkea-
tasoisten yritysten toiminnan huomiointi 
yhteistyösuhteissa. Kaikkien kaupungin 
yksiköiden tulisi hankinnoissaan edistää 
vaikeasti työllistyvien henki löiden työl-
listymistä, sekä lisätä ammat tiin opiske-
levien työssä oppimispaikkojen määrää. 

Perusteet sosiaalisten kriteerien käyttä-
miseen: Linjauksen velvoittamana kau-
pungin hankintapalveluissa pohdittiin 

keinoja, joita voitaisiin hankinnoissa 
käyttää näi den tavoit teiden tukemiseen. 
Yhtenä mahdollisuutena nuorten työl-
listämiseksi tun nistettiin joillakin pal-
veluntuotannon aloilla, että kaupunki 
voisi hankintasopi muksissaan edellyttää 
so pimuskumppaneiltaan työssäoppimis-
paikkojen tarjoa mista nuorille palve-
luntuotannon ohessa. Espoon kaupunki 
pyysi ammatillista ope tusta tarjoavaa op-
pilaitosta osoittamaan kaupungin kilpai-
lutusten joukosta sellaisia kilpai lutuksia, 
joihin liit tyvää koulutusta ammatil lisilla 
oppilaitoksilla on, ja jotka olisivat sopivia 
työssäoppimis paikkojen tarjoamiseen. 
Kaupungin vuoden 2011 kilpailutusten 
jou kosta poimittiin 17 kilpailutusta, 
joiden yhteyteen työssäoppimispaikko-
jen edel lyttäminen kat sottiin sopivaksi. 
Eräs näistä kilpailu tuksista on kaupungin 
siivouspal veluiden hankinta.  

Tarjouskilpailun kulku: Kaikki 32 koh-
detta kilpailutettiin erikseen. Tarjouskil-
pailussa saa tiin yhteensä 23 tarjousta, jois-
ta suurin osa oli tiettyyn kohteeseen tai 
tiettyihin koh teisiin tehtyjä osatarjouksia. 

Sosiaalisten kriteerien käyttötapa: Han-
kinnassa käytettiin sopimusehtoluon-
noksessa lauseketta: toimit taja sitou-
tuu tarjoamaan koulutuskuntayhtymä 
Omniassa tai muussa vastaa vassa am-
mattiin valmistavassa oppilaitoksessa 
opiskelevalle hen kilölle vähin tään yh-
den työssäoppimispai kan/sopimusvuosi. 
Työssäoppimispai koista ei aiheudu pal-
veluntuottajalle henkilöstökustan nuksia. 
Työssäoppimisjakson pituus on alueesta 
riip puen 4—10 viikkoa. Sopimusaika 
han kinnassa on toistaiseksi voimassa 
oleva. Tarjoajien oli ilmoitettava tarjouk-
sessaan hyväksyvätkö ne sopimusehdot.

Lopputulos: Kaikki tarjoajat hyväk-
syivät tarjouspyynnön liitteenä olleet 
keskei set sopi musehdot ja sitoutuivat 
näin ollen tarjoamaan työssäoppimis-
paikkoja osana palveluntuo tantoa.  

Opittua: Sopimuskausi alkaa 1.8.2011, 
joten vielä ei ole tietoa siitä, miten 
työssäoppi mispaikat integroituvat osak-
si palveluntuotantoa käytännössä. Joka 
tapauksessa näyttää siltä, että lyhyen op-
pimispaikan tarjoaminen ei muodostu 
tarjoajille kynnyskysy mykseksi. 

SoSiaaliSet näkökulmat hankintaSoPimukSiSSa



60

6.3. Sopimuksen  
seuranta
Sosiaalisten vaatimusten sisällyttämistä 
sopimusehtoihin olisi tasapainotettava 
käytännön mahdollisuudella valvoa näiden 
vaatimusten noudattamista sopimuksen 
toteuttamisen ai kana. Sopimusehtoihin 
ei kannata sisällyttää vaatimuksia, joita 
ei voida valvoa tai joita ei valvota tehok-
kaasti. Myös vertailuperusteissa käytetyt 
lisälaadun sosiaaliset kriteerit pää tyvät so-
pimusehdoiksi, joten niitä koskevat samat 
sopimusseurannassa huomioitavat asiat.

Valvonnalla on taattava toteuttamista 
koskevien tilastojen kerääminen ja niiden 
tehokas analysoiminen. Maksuehdoilla 
puolestaan varmistetaan, että hankinnan 
toteuttajat täyttä vät vaaditut normit. So-
pimukset voivat sisältää sanktioita kuten 
sopimussakkoja huo nosta toteuttami-
sesta ja kannustimia perustavoitteiden 
ylittämisestä. 

Hankinnan toteuttajan tulee ymmärtää 
perusteet, joilla toteuttamistasot ja pal-
velutasot määritetään. Lisäksi on sovit-
tava siitä, miten tuloksia parannetaan. 
Jatkuvan epäonnistu misen tulee johtaa 

sopimuksen irtisanomiseen ja olennaisen 
sopimusrikkomuksen sopi muksen purka-
miseen. Sopimusseuranta voi myös johtaa 
sopi muksen muutoksiin, palvelun uudel-
leen suunnitteluun tai innovaatioihin. 

”Kumppanuuskulttuurin” pitäisi tukea 
hankintasopimusten hallinnointia. Han-
kintayksiköt ja hankinnan toteuttajat voi-
vat hallita riskejä ja saada aikaan parhaita 
tuloksia vain innova tiivisen ja sitoutu-
neen yhteistyön avulla. 

Toteutumisen seurantaan voi liittyä:
•	 palvelun kohdentuvuuden ja laadun 

toteutumisen arviointimenettelyt,
•	 asiakastyytyväisyysmittaukset,
•	 valitusten vastaanottaminen ja nii-

den käsittely,
•	 kokoukset,
•	 auditointi,
•	 raportointi ja
•	 dokumentointi.

Kuhunkin hankintaan soveltuvat seuran-
tamekanismit kuten sopimusehdot on yli-
päätään aina mietittävä tapauskohtaisesti.
Tärkeimmät asiat sopimusehtojen huo-
mioimisessa:

•	 tarjoajan soveltuvuuteen ja vertailu-
perusteisiin liittyvät sosiaaliset näkö-
kohdat tu lee kirjata sopimusehdoiksi, 
jotta pystytään varmistamaan niiden 
toteutuminen myös sopimuskauden 
aikana,

•	 on varmistettava, että sopimuseh-
tojen noudattamista voidaan valvoa 
tehokkaasti,

•	 työskennellään yhdessä toimittajan 
kanssa, jotta tavoitteet saavutetaan 
ja sopi musehtoja noudatetaan mah-
dollisimman hyvin,

•	 pidetään asianmukaisia rekisterejä 
tavarantoimittajien, toimeksisaajien 
ja palvelun tarjoajien suorituksista,

•	 huomioidaan muutokset, joita sopi-
muksessa saatetaan ajan myötä tarvi-
ta (huomoiden hankintalainsäädäntö 
ja avoimmuusperiaate) sekä

•	 työskennellään toimittajien kans-
sa jatkuvien parannusten puolesta 
(vapaaehtoi sesti) ja pysytään yleisesti 
markkinoiden kehityksessä mukana. 
Tehdään erityi sesti työtä toimittajien 
kanssa ihmisarvoista työtä ja yritys-
ten yhteiskuntavastuuta kos kevien 
periaatteiden noudattamisen hel-
pottamiseksi koko toimitusketjussa.
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EsimErkki: 

tamPereen kauPunki —
Päihde- ja mielenterVeYS-
kuntoutujien PalVelu-
aSumiSen ja tehoStetun 
PalVeluaSumiSen han-
kinta

Tarjouspyynnön kohde: Kilpai-
lutuksen kohteena oli päihde- ja 
mielenterveyskuntoutu jien palveluasu-
minen ja tehostettu palveluasuminen 
tuolloin rakenteilla olleessa yksikössä, 
jossa on 32 ryhmäkotimuotoista asuntoa.

Yksikkö on osa Tampereen kaupungin ja 
valtion välistä pitkäaikaisasunnottomuu-
den vä hentämisohjelmaa. Yksikkö sijait-
see korttelissa, jossa toteutetaan myös 
osakeyhtiömuo toisena päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujille suunnattu tuki-
asuminen sekä kuntoutus- ja tukipal velut. 

Hankinnan taustaa: Tampereen kaupun-
ki on tehnyt keväällä 2011 strategisen 
hankintaoppaan, jossa esitellään laajasti 
sosiaalisten kriteerien käyttömahdolli-

suuksia julkisissa hankinnoissa. Li säksi 
sosiaalisten kriteerien kehittämistyötä te-
kee osittain Tampereen kaupungin rahoit-
tama SYS-työllisyys projekti, joka edistää 
sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa 
hankin noissa.  Päihdekun toutujien asuin-
palvelujen hankinta on yksi esimerkki 
Tampereen kau pungin Terveyden ja toi-
mintakyvyn edistämisen ydinpro sessin 
ostopalvelujen hankinnasta.

Perusteet sosiaalisten kriteereiden 
käyttämiseen: Kyseisessä palvelutuo-
tannossa voi daan työllistää vaikeas-
ti työllistettäviä, osatyökykyisiä tai 
pitkäaikaistyöttö miä henkilöitä. Taus-
talla on tavoite edistää sosiaalisten nä-
kökohtien huomiointia Tam pereen kau-
pungin ostopalveluhankinnoissa.

Tarjouskilpailun kulku: Tarjouspyyntö 
julkaistiin HILMA:ssa 28.6.2010. Palvelun-
tarjoajan piti tarjota sekä palveluasumista 
että tehostettua palveluasumista, osatar-
jouksia ei hyväk sytty. Laadun lisäpistei-
tä oli mahdollista saada kummankin 
edellämainitun palvelun ja sosi aalisten 
kriteerien huomioimisen osalta erikseen.

Sosiaalisten kriteerien käyttötapa: Sosi-
aalinen kriteeri sisältyi vertailuperustei-
siin, laa dun lisäpiste -kohtaan. 
Sosiaalinen kriteeri oli muotoiltu tar-
jouspyynnössä seuraavasti:

”Palveluntuottaja panostaa yhteiskun-
tavastuuseen ja joko työllistää itse tai 
käyttää alihank kijana yritystä, joka 
työllistää vajaakuntoisia, vaikeasti työl-
listyviä tai pitkäaikaistyöttömiä työnte-
kijöitä. Sosiaalisen yhteiskuntavastuun 
toteuttami sesta on olemassa seuranta ja 
vuo sittainen yhteenveto.”

Jos vähintään yksi yksikössä työskentele-
vä työntekijä on vajaakuntoinen, vaikeasti 
työllis tyvä tai pitkäaikaistyötön työnteki-
jä, tarjoaja saa 2 lisäpistettä. Jos vähintään 
kaksi tai use ampi yksikössä työskentele-
vistä työntekijöistä on vajaakuntoinen, 
vaikeasti työllistyvä tai pitkäaikaistyötön 
työntekijä, tarjoaja saa 5 lisäpistettä.

Sosiaalisen yhteiskuntavastuun laadun 
lisäpisteitä sai enimmillään 10, kun 
laadun lisäpis teitä saattoi yhteensä saa-
da enintään 38, sosiaalisen yhteiskun-
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tavastuun pai noarvo oli 26 % laadun 
lisäpisteissä. Tarjouspyynnön kokonais-
painotuksesta lisälaa dun osuus oli 50 
% ja hinnan osuus 50 %. Laskennalli-
nen sosiaalisen kriteerin pai noarvo oli 
enimmillään 13 % (26 % x 50 pistettä = 
13 pistettä, joka on 13 % 100 pisteestä).

Lopputulos: Kilpailutus tuotti 15 tarjo-
usta, jotka kaikki täyttivät sosiaalisen 
kri teerin. Tarjousten joukosta valittiin 
yksi palve luntuottaja, koska kyseessä ei 
ollut puiteso pimus järjestely.

Opittua: Sosiaalisen kriteerin toteutu-
misen valvonta on haasteellista. Tam-
pereen kaupunki on alkanut kehittää 
sosiaalisten kriteerien toteutumisen ra-
portointia ja seurantaa. Osittain käy-
tössä on tapa, jossa palveluntuottajat 
raportoivat hankintayksi kölle (palve-
lutilaajalle) esim. työllistämistä koske-
van sosiaalisen kriteerin toteutumisen 
muun sopimusraportoinnin yhteydessä. 
Palvelujen toteutumisen konkreettiseen 
valvon taan palveluntuottajien luona on 
lisätty henkilöresursseja.
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6.4. Sosiaaliset 
sopimukset
Sosiaalinen sopimus on julkisoikeudel-
linen sopimus, jossa toteutetaan yhtä ai-
kaa use am paa tavoitetta. Sopimukseen 
sisältyy yleensä tavaran ostoa tai pal-
velun toteuttamista, mutta so pimuksen 
pääasiallinen tarkoitus ei ole julkisen 
hankinnan tekeminen vaan esi merkiksi 
työllistäminen. Tällöin sopimus ei ole 
hankintalainsäädännössä tarkoitettu 
han kintasopimus eikä siihen sovelle-
ta hankinta lainsäädännön mukaisia 
kilpailuttamisvel voit teita.

Sosiaalisten sopimusten solmimisesta on 
runsaasti kokemusta EU:n jäsenvaltioista. 
Niitä on käytetty erityisesti Hollannissa 
ja Italiassa. Sosiaalisia sopimuksia on sol-
mittu mm. Coevordenin, Hoogeveenin ja 
Torinon kaupunkien ja palveluntuottajien 
välillä. Näiden so siaalisten sopimusten 
kautta on työllistetty kehitysvammaisia, 
vammaisia ja pitkäai kais työttömiä.

Espoossa käytössä olevan sosiaalisen 
sopimuksen pääasiallisena kohteena on 
sosiaalinen työllistäminen siten, että 

palvelun tuot taja sitoutuu palveluntuo-
tannossaan Espoon kaupun gille työl-
listämään osatyökykyisiä henkilöitä. 
Työllistäminen toteutetaan kaupungin 
apuvä lineiden ja sairaalatarvikkei den pe-
sun ja desinfioinnin palvelutuotannossa, 
josta palvelun tuottaja vastaa sosiaali sessa 
sopi muksessa esitettävällä tavalla. 

YHTEEnvETO: 

Miten sosiaalisia näkökulmia voi hyödyntää hankintasopimuksissa?

•	 Sosiaalisia näkökulmia voi ottaa huomioon sopimusehdoissa. Oleellista on, 
että ne liitty vät hankintasopimuksen toteuttamiseen eivätkä ole syrjiviä.

•	 Erityisesti tarjoajan soveltuvuuteen ja vertailuperusteisiin liittyvät sosiaali-
set näkö kulmat tulee kirjata myös sopimukseen, jotta varmistetaan niiden 
toteutuminen sopimuskauden aikana.

•	 Sopimusehtoihin kannattaa ottaa ainoastaan sellaisia sosiaalisia vaati-
muksia, joi den nou dattamista pystytään käytännössä raportoimaan ja 
valvomaan.

SoSiaaliSet näkökulmat hankintaSoPimukSiSSa





65

Tässä julkaisussa on tuotu esiin sosiaalis-
ten näkökulmien hyödyntämisen lähtö-
kohtia, ko kemuksia ja mahdollisuuksia 
julkisissa hankinnoissa. Kaikkein tärkein 
huomio on se, että sosiaalisten näkökulmi-
en systemaattinen ja myönteisiä vaikutuk-

7. muiStiliSta VaStuulliSen 
oStamiSen toteutukSeen  

Poliittinen
 tahtotila

käytännön 
kokemukset

Hankintojen, työllisyy-
den ja hyvinvointi-

palvelujen strategiset 
päämäärät 

ja tavoitteet
Ohjeistus, 

koulutukset ja 
vertaisoppiminen

kuvio 4. Sosiaalisten näkökulmien hyödyntämisen kulmakivet

sia aikaansaava hyödyn täminen edellyttää 
kokonaisvaltaista tarkastelua hankintayk-
sikössä. Julkisten hankintojen lainsäädäntö 
antaa puitteet, mutta organisaation omissa 
käsissä on se millainen sosiaa listen näkö-
kulmien hyödyntäjä se haluaa olla.
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Muistilista hankintayksiköille

1. Kaiken perustana on poliittisen ja vir-
kamiesjohdon tahtotila. Johto tunnistaa 
ja määritte lee sosiaalisten näkökulmien 
merkityksen toiminnassa sekä viestii 
sitoutumi sensa niihin.

2. Laaditaan strategia ja ohjeistetaan 
hankintoja tekevää henkilöstöä sen 
soveltami sessa. Strategian laatimisen yh-
teydessä käydään vuoropuhelua mark-
kinan ja han kintojen loppu käyttäjien, 
asiakkaiden kanssa. Sovelletaan strate-
giaa ja käytännön ohjeistusta yksittäisiä 
hankintoja tehtäessä. Seurataan strate-
gian toteutumista käytännössä.  

3. Tuetaan sosiaalisen näkökulmien hyö-
dyntämistä myös muiden kuin hankin-
tojen strate gisten linjausten avulla (mm. 
työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden 
strategiset linjauk set). 

4. Aloitetaan askel kerrallaan ja sellaisista 
hankinnoista, joissa sosiaalisten näkökul-
mien huomioiminen on luontevaa, vaiku-

muiStiliSta VaStuulliSenoStamiSen toteutukSeen  

tukset ovat selkeitä tai sosiaalisesti vastuul-
liset vaihtoehdot ovat helposti saatavilla.

5. Suunnitellaan hankinta huolellisesti ja 
käydään teknistä eli markkinavuoropuhe-
lua, jonka avulla selvitetään sosiaalisten 
näkökulmien huomioimisen mahdolli-
suudet. Tek nistä vuoropuhelua voidaan 
käydä tekemällä markkinakartoitusta ja 
jul kaisemalla tie topyyntöjä.  

6. Selvitetään, mitä vaikutuksia sosiaa-
lisen näkökulman hyödyntämisellä on. 
Varmiste taan, ettei valitulla näkökulmalla 
ole negatiivisia vaikutuksia. 

7. Määritellään tarkasti sosiaalisten nä-
kökulmien ja kriteerien käyttö tarjous-
pyynnössä. Sel vitetään, miten käytettyjä 
kriteereitä mitataan ja seurataan.

8. Jae taan saatuja kokemuksia orga-
nisaation sisällä ja välillä. Järjestetään 
hankintakoulu tusta sosiaalisten kritee-
rien käytöstä.

9. Lisätään toimittajien tietoa sosiaalisis-
ta kriteereistä esimerkiksi hankintojen 

yhtey dessä pi dettävien tiedotustilaisuuk-
sien kautta. 

10. Seurataan sosiaalisten näkökulmien 
toteutumista ja vaikutuksia. Arvioidaan, 
miten ja missä hankinnoissa käyttöä voi-
daan kehittää ja laajentaa.
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liitteet

Taulukko 2. esimerkinomainen vertailu eri työmarkkinatoimenpiteiden kustannuk-
sista kunnalle työnhakijoista, joilla on yli 500 päivän työttömyys ja heille maksetaan 
työmarkkinatukea. laskenta on esimerkki, miten laskentaa voi lähestyä eikä siinä ole 
huomioitu valtionosuuksia (kesa 2011).

Asiakkaana yli 500 päivää työmarkkinatuella oleva pitkäaikaistyötön: €/kk
Työmarkkinatuen kuntaosuus -272
Toimeentulotuki (arvio) -180
välilliset sosiaali- ja terveysmenot (arvio) -50
poisto yhteiskunnallisista investoinneista (kunta) (100.000 / 25 työvuotta) -363
Yhteensä -865

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (10 euroa / päivä / asiakas) -200
Asiakasohjaus -10
Toimeentulotukimenot -180
välilliset sosiaali- ja terveysmenot -100
poisto yhteiskunnallisista investoinneista (kunta) -363
Työpanokset arvo 300
Yhteensä -553

Palkkatuettu työ -936
Työnjohto -320
Muut välilliset kustannuspaikan menot -100
poisto yhteiskunnallisista investoinneista (kunta) -363
Työpanoksen arvo (75 % palkasta) 1755
Kunnallisverotulot 50
Yhteensä 86
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Taulukko 3. esimerkkilaskelma yli 500 päivää työttömänä olleen henkilön työllistämi-
sestä (14 kuukaudeksi). 

Kustannus / säästö (vuoden 2010 tiedoilla) €
palkkakustannukset sivukuluineen (85 %:n työajalla) - 1550
palkkatuki (12 kk korkein korotettu palkkatuki ja 2 kk perustuki, kes-
kimäärin / kk) + 975 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden säästö + 276 
Toimeentulotukisäästö, arvio + 140 
nETTO TYÖLLISTÄMISjAKSOLTA  - 158 
Työsuorituksen vaikuttavuus (arvio 40 % palkkakustannuksista) + 620
Työmarkkinatuen kuntaosuuden säästö 2 vuotta + 500 päivää (kohden-
nettuna työl listämiskuukausille) + 946

KOKOnAISHYÖTY / HEnKILÖ 1 408

Lähde: mikko kesä: esitys Siirtymät välityömarkkinoilta avoimille työ markkinoille –työpaja 29.9.2010, 
helsingin messukeskus
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Taulukko 4. esimerkki kinnulan kunnan toimeentulotukilaskelmista tulottomille, perus päivärahaa saaville, ansiosidonnaista 
toimeentulotukea saaville ja palkkatuloa saaville asukkaille vuonna 2010. 

TULOT
Tuloton kun-

nan asukas (ei 
asumistu kea)

Tuloton kun-
nan asukas

peruspäi värahaa 
** saava kunnan 

asukas

Ansiosidon naista 
tukea saava kun-

nan asukas, netto

palkkatuloa saava 
kunnan asukas, joka on 
palkkatuella työllistetty 

Tulot yhteensä / kk netto 440,75 670,00 1212,20
Asumistuki (vaih telee tulojen 
mu kaan) 200,00 180,00 88,00

Tulot yhteensä 200,00 620,75 758,00 1212,20
Kunnan menot:
perusosa toi meentulotukeen 
maksetaan, jos tulot eivät 
riitä

417,45 417,45 417,45 417,45 417,45

vuokra (KELAn maksama 
vuokra tuki) 289,45 372,40 289,45 372,40 372,40

Kunnan menot yhteensä 706,90 789,85 706,90 789,85 789,85
Maksettava toi meentulotuki 
kun nan asukkaalle -706,90 -606,03 -86,15 -31,85 422,35*

Arvio sähkö, vesi ja lääke-
maksuista 100-200 100-200 100-200 100-200

Kuukausimenot kunnan 
asukasta kohden -900,.00 -800,00 -300,00 -230

*tulot jäävät omaan käyttöön palkkatulosta
**peruspäiväraha vuonna 2010 oli 25,63 € / pv viideltä päivältä viikossa (yleensä 21,5 pv = 551.04 € / kk) + lapsikorotus +korotusosa tai muutosturvalisä, 
josta maksetaan 20 % veroa

Lähde: olavi tuikkanen. esitys dialogifoorumi 10.3.2011. lappeenranta.







hankintalaki antaa selkeät mahdollisuudet sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen julkisissa 
hankinnoissa. hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan 
perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen.

Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista määritettäessä hankinnan kohdet-
ta, tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa, tarjousten vertailussa tai hankintasopimusten teke-
misen ehdoissa.  hankintoja voidaan varata työkeskuksille tai vastaaville yksiköille vammais-
ten työllistämisen edistämiseksi työohjelmien yhteydessä.  ehdot voivat koskea nuorten tai 
työttömien ammatillista koulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, osatyökykyisiä 
tai vammaisten vähimmäismäärän työllistämistä.

Sosiaalisia näkökulmia ja erityisesti työllisyysnäkökulmia kannattaa hyödyntää julkisissa 
hankinnoissa. näin edistetään hankintojen kokonaistaloudellisuutta, lisätään hyvinvointia, 
tuetaan työllistymistä, monipuolistetaan markkinoita sekä kohennetaan vastuullista osta-
mista ja yhteiskunnallista vastuuta. tässä kirjassa avataan ja kuvataan sosiaalisten näkökul-
mien käyttöä kuntien hankinnoissa jo toteutettujen hankintaesimerkkien kautta.

YhteistYössä: Ramboll management Consulting, etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, etelä-karjalan hankin-
tapalvelut, kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,   espoon, oulun ja tampereen kau-
pungit, julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kirja on syntynyt Euroopan aluekehitysrahaston Päijät-Hämeen liiton myöntämällä rahoituksella Etelä-Suomen 
palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeessa www.espinno.fi.

iSBn 978-952-245-508-6 (painettu)
iSBn 978-952-245-509-3 (verkko)

Päijät-‐Hämeen	  lii-o 
Etelä-‐Suomen	  
maakun4en	  EU-‐yksikkö 
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