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Julkiset hankinnat hallitusohjelmassa

• Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on 27 julkisiin hankintoihin liittyvää 
tavoitetta. 

• Yhtenä hallitusohjelman kirjauksena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto 
sosiaalisesta työllistämisestä.

• Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelma (Hankinta-Suomi) 
toimeenpanee pääministeri Marinin hallituksen ohjelman julkisiin hankintoihin 
liittyviä linjauksia ja tavoitteita.

• Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162171
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Kansallinen julkisten hankintojen 
strategia

• Strategia julkaistiin 9.9.2020 
Kuntamarkkinoilla

• 10.9.2020 hyväksyttiin valtioneuvoston 
periaatepäätös kansallisesta julkisten 
hankintojen strategiasta. 
Periaatepäätöksellä varmistetaan, että 
julkisten hankintojen strategian 
tavoitteisiin sitoudutaan sekä 
ryhdytään konkreettisiin kehittämistoimiin.

3



Kansallinen julkisten hankintojen strategia

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162418

• Kahdeksan strategista tahtotilaa ja 
kehittämisen osa-aluetta

- strateginen johtaminen

- hankintataidot

- tietojohtaminen ja vaikuttavuus

- toimivat hankinnat

- innovaatiot

- taloudellinen kestävyys

- sosiaalinen kestävyys

- ekologinen kestävyys
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Yksi sosiaalisen kestävyyden tahtotilaa 
kuvaava tavoite, toimenpide ja mittaristo

Tavoite

Edistämme muita 
heikommassa 
työmarkkina-asemassa 
olevien työllistymistä 
siihen soveltuvissa 
hankkeissa

Toimenpide

Edistetään muita 
heikommassa 
työmarkkina-asemassa 
olevien työllistymistä

- TEM käynnistää 
hankinnoilla 
työllistämisen 
vauhdittamisohjelman

Mittarit
- Hankintayksiköiden 

määrä, jotka 
hyödyntävät 
työllistymisehtoa

- Työ- ja 
oppisopimuspaikat, 
jotka on luotu 
vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville 
työllistymisehtoa 
hyödyntämällä
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Hankinnoilla työllistämisen 
vauhditusohjelma
- vastaa hallitusohjelman kirjaukseen

• Hallitusohjelmassa linjattu tavoite, että
julkisiin hankintoihin asetetaan ehto
sosiaalisesta työllistämisestä

• TEM 
on käynnistänyt hankinnoilla työllistämisen
vauhditusohjelman, johon sisältyy mm.
• valtakunnallinen

hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke
• useita alueellisia hankinnoilla työllistämisen

pilottihankkeita.
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Hankinnoilla työllistämisen vauhditus –
hanke osana vauhditusohjelmaa
- valtakunnallinen koordinaatiovastuu

• Hanke toimii ajalla 1.8.2020-31.10.2022 ja on sijoitettu Kuntaliittoon

• Hankkeen budjetti koko ajalle 300 000 e 

• Hankkeen ydintehtävänä on levittää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja 
kehittää sitä toimintamallina

• Hankinnoilla työllistämisen toimintamallin levittämiseen ja toimintamallin 
kehittämiseen on suunnitteilla vähintään 15 alueellista pilottihanketta
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Hankinnoilla työllistämisen vauhditus –
hanke

Valtakunnallisen hankkeen tehtävänä on

• Edistää valtakunnallisesti toimintamallin kehittämistä ja leviämistä sekä selvittää toimintamallin 
soveltuvuutta erilaisissa hankinnoissa alueellisten pilottien avulla

• Koordinoida ja tukea alueellisten pilottien toimeenpanoa esim. järjestämällä vertaisoppimisen 
foorumeita

• Verkostoitua keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, yhteistyön rakentaminen

• Kerätä keskeisten toiminta- ja tulostietoja alueellisilta piloteilta

• Seurata teemaan liittyvää kansainvälistä kehitystä

• Selvittää hankintaehdon toteutumisessa tarvittavia seuranta- ja valvontatoimia sekä niiden tietojen 
keräämiseen ja välittämiseen liittyviä tarpeita
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Kehittäjäryhmästä vauhditusohjelman 
yhteistyöfoorumeihin

• Lähettämällä yhteystietosi 31.12.2020 mennessä varmistat osallistumisesi 
yhteistyöfoorumeihin, jotka ilmoitetaan myöhemmin.

• https://webropol.com/s/hankinnoilla-tyollistaminen-yhteistyofoorumi-
ilmoittautuminen-2020
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Alueellisten pilottien 
hankehaku
Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku -
Hankinnoilla työllistämisen vauhdittaminen kunnissa



Ohjelmakokonaisuuden toinen osa; 
alueelliset hankinnoilla työllistämisen 
pilottihankkeet
• Toiveena on vähintään 15 alueellista hankinnoilla työllistämisen pilottihanketta

• Hankehaku 1.12.2020-31.12.2020 

• Hankkeet ovat suunnattu kunnille (ml. kuntakokeilukunnat)

• Hankkeet toteutetaan työllisyyspoliittisena avustuksena (50%/50%) 

• Hankekausi 1.1.2021-31.3.2023

• Hankkeessa voi olla mukana useita kuntia, jolloin niistä yksi on hankkeen hakija ja 
hallinnoija

• Rahoitus mahdollistaa pääsääntöisesti 1 htv:n kustannusten hyväksymisen. 1 htv:n
kustannukset voidaan tarvittaessa jakaa kohdistumaan enintään kahden eri 
henkilön työpanokseen 
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Alueelliset hankinnoilla työllistämisen 
pilottihankkeet - hanketyypit

1. Kunta, jolla ei ole vielä käytössä hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja jolle on 
tulossa hankintoja määrällisesti paljon tai suuria hankintoja, jolloin voidaan varmistaa 
mallin pilotointi/toimivuus käytännössä sekä voidaan hankekaudella täyttää asetettu 
määrällinen työllistämistavoite 

2. Kunta, joka ei ole toimeenpannut hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, mutta 
toimintamallin käyttöönottoon on sitouduttu. Jos hankintojen määrät sekä volyymit 
ovat pieniä, ne voivat ottaa muita kuntia hankekumppaneiksi. Tässä hanketyypissä yksi 
kunnista on hankkeen hallinnoija

3. Kunta, jolla on käytössä hankinnoilla työllistämisen toimintamalli. Tässä hankkeessa 
hakija vakiinnuttaa jo käytössä olevaa toimintamallia ja lisäksi kehittää toimintamallin 
muita osa-alueita esim. seurantaa, raportointia ja arviointia ratkaisukeskeisesti

4. Kunta, joka tekee oman kunnan kehittämistyön lisäksi (hanketyypeissä 1-3) laajaa 
yhteistyötä muiden kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa hankinnoilla 
työllistämismallin käyttöönottamiseksi ja levittämiseksi

12



13



Työllisyyspoliittinen avustus ja 
kuntakokeilu – TEMin kirje 14.10.2020

Kohta 3; Poikkeus pääsääntöön 

• Kuntakokeiluun osallistuville kunnille voidaan myöntää työllisyyspoliittista avus-
tusta Marinin hallitusohjelman Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman val-
takunnalliseen koordinaatioon kuuluviin, erikseen käynnistettäviin alueellisen toi-
meenpanon hankkeisiin. Hankkeiden tulee sijoittua kunnan organisaatiossa sellai-
seen yksikköön, jossa voidaan taata erillisyys kuntakokeilun toiminnasta (esimer-
kiksi hankintatoiminnasta vastaava yksikkö). Näihin vuonna 2021 käynnistettäviin 
hankkeisiin rahoitus voidaan myöntää haun yhteydessä kuvattavien reunaehtojen 
mukaisesti. 
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Työllisyyspoliittinen avustus ja 
kuntakokeilu – TEMin kirje 14.10.2020

• Jos hankkeen hallinnollinen yksikkö on sama, johon työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilu on sijoittunut, on erityisen tärkeää taata toimintojen erillisyys 
kuntakokeilun toiminnasta. 

• Hankkeessa rahoitettu henkilöresurssi tulee eriyttää siten, että henkilö ei osallistu 
tehtäviin, joista säädetään voimaan tulevassa laissa työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp)
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Valtakunnallinen hakuinfo

• Hakijoille järjestetään kaikille yhteinen hakuinfo 9.12.2020 klo 10-11. Linkin 
hakuinfoon voit pyytää tästä: tästä.external link

• Hakuinfoon liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteella 
anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi.   
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Hankkeiden valinta

• hanke tukee osaltaan vauhditusohjelman tavoitteiden toteutumista; ohjelman 
ydintehtävänä on levittää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja kehittää 
sitä toimintamallina

• Hankkeiden valintaan vaikuttaa myös: 
• hankkeessa työllistettävien työttömien työnhakijoiden lukumäärä hankintasopimuksissa 

(arvio). 
• tarkoituksena on työllistää muita heikommassa työmarkkina-asemassa oleva
• malli on tarkoitus saada jalkautettua erityisesti kuntiin, jotka käyttävät toimintamallia 

ensimmäisen kerran eli malli ei ole niissä käytössä 
• hanke kehittää määrällistä seurantaa ja valvontaan soveltuvien toimintamalleja 

(kartoittaminen, ei teknisten ratkaisujen rahoitusta) sekä tietojen keräämistä ja niiden 
välittämiseen liittyviä toiminnallisia ratkaisuja 
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Hankinnoilla työllistämisen 
vauhditusohjelma
Aiemmat hankinnoilla työllistämistä edistäviä hankkeita ovat Hankinnoista duunia –
hanke sekä Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hanke. Oheisista 
linkeistä löydätte esimerkkitapauksia hankinnoista, joissa on käytetty 
työllistämisehtoa sekä itseopiskelumateriaalin.

• Hankinnoista Duunia, Handu-hanke (2015-2017) 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/hankinnoista-
duunia-handu

• Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla, SIEPP-hanke (2017-2020)

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaalisia-
innovaatioita-ja-tyota-julkisilla-hankinnoilla-siepp

• Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus 
KEINO (2018-2021)

https://www.hankintakeino.fi/fi18
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