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Sosiaalisesti 
vastuulliset hankinnat

• Sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla 
tarkoitetaan sitä että hankintayksikkö 
huomioi hankinnan vaikutukset 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta

• Ihmisoikeuksien ja työelämän 
perusoikeudet

• Sosiaalinen osallisuus
• Yhdenvertaiset mahdollisuudet
• Esteettömyys eli kaikille sopiva 

suunnittelu
• Työllisyysmahdollisuudet
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Työllistämisehto julkisissa
hankinnoissa

• Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja 
hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania 
työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. 

• Ehtoa voi hyödyntää esimerkiksi: 
• palkkasuhteeseen työllistämiseen
• oppisopimustyöllistämiseen
• työkokeiluun
• koulutussopimus ( ent. Työssäoppimiseen) tai työharjoitteluun

• Kunnat voivat ohjata julkisten hankintojen avulla yrityksiä työllistämään henkilöitä, jotka 
muuten eivät saa mahdollisuutta näyttää taitojaan työelämässä



Helsingin 
kaupunkistrategia 
2017-2021

Helsingin kaupunkistrategiassa Helsingin visiona on olla
maailman toimivin kaupunki. Toimivuus rakentuu tasa-
arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle
koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle.

Tavoitteenamme on löytää työmahdollisuuksia myös niille
kaupunkilaisille, joilla on vaikeuksia päästä töihin. Tätä
tavoitetta emme voi saavuttaa ilman vahvaa yhteistyötä
yritysten ja järjestöjen kanssa.

Hankintojen avulla työllistäminen on uusi tehokas tapa 
luoda työpaikkoja vaikeasti työllistyville, mutta myös uusi 
tapa tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Hankintojen avulla 

työllistäminen edistää kestävien, pitkäaikaisten 
kumppanuuksien syntymistä yritysten ja kaupungin välille.
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Hankinnoista duunia 2016-2018

-Handu-hankkeessa pilotoitiin ja kokeiltiin käytännössä työllistämistä 
julkisten hankintojen avulla 

-Helsingissä tehtiin yhteensä 8 työllistämisehtoja- tai kriteereitä 

sisältävää hankintaa joilla luotiin 35-70 oppisopimus- tai työpaikkaa. 

-Järjestettiin koulutusta hankintoja tekeville, lobattiin aihetta 
kaupungin eri hallintokunnissa

-Saatujen kokemusten pohjalta tuotettiin hankinnoissa tarvittavat 

materiaalit sekä runsaasti muuta tukimateriaalia hankintojen avulla 
työllistämisen tueksi sekä mallinnettiin hankintojen avulla 

työllistämisen prosessi. 

-Erityisen tärkeää oli mallintaa työllisyyspalveluiden palveluprosessi  
rekrytointien ja tukien hakemisen sujumiseksi.

SIEPP 2018-2019

-Hankkeen tavoitteena on edelleen luoda julkisten hankintojen avulla 
työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville, 

kuten pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, nuorille 
ja osatyökykyisille.

-Vähintään 10 hankintaa, 100 työ- tai oppisopimuspaikkaa, 

innovatiivisia hankintoja, yritysten osallistamista, palkitsemista. 
Työllisyyspalveluiden palveluprosessin parantaminen osana laajempaa 

kehitystyötä.

->Tavoitteena on vakinaistaa julkisten hankintojen avulla 
työllistäminen pysyväksi osaksi Helsingin hankintatoimintaa



Työllistämisehtoja sisältävät 
hankinnat

-Handu ja Siepp -hankkeiden aikana Helsingissä on 
tehty yhteensä 22 hankintaa (tilanne 10/18) joissa 
on mukana työllistämisehtoja

-Näiden avulla on luotu yhteensä n. 100-170 työ-
tai oppisopimuspaikkaa vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville henkilöille

-Palvelu-, tavara- ja urakkahankintoja eri 
toimialoilta

-Työllistäminen hankinnoissa joko ehdoton 
sopimusehto tai lisälaatukriteeri. Joissakin 
hankinnoissa käytössä ostoraja jonka ylittyessä 
työllistämisehto astuu voimaan.

Lauttasaaren ja Munkkiniemen kaupunginosien yleisten alueiden katu- ja viheralueiden 
alueurakka. 

Herttoniemen, Kulosaaren ja Laajasalon kaupunginosien yleisten alueiden katu- ja 
viheralueiden alueurakka
Kampin palvelukeskuksen ruokahankinnat

Matkapuhelimet

Monitoimilaitteet

Asunnottomat ja päihdehuollon asumispalvelut

Alle 65-v. monisairaiden palveluasuminen

Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestely

Maitohankinta

Arkkitehtitulosteet

Annantalon kahvilapalvelut

Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Vanhusten kotihoidon ateriapalvelut

Vanhusten kotihoidon ateria-automaatit

Opetusviraston hallintorakennuksen siivouspalvelut

Opetusviraston hallintorakennuksen ravintolapalvelut

Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoiminnan tuottaminen

Tulosperusteinen työhönvalmennus

Suutarilan alueurakka

Tietokoneet

Suun terveydenhuollon välineet
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Hankintojen avulla työllistäminen 
Helsingissä

n. 6-8 kk n. 4-6 kk

1. Hankintojen 
kartoitus ja 

kilpailutuksen 
valmistelu 

2. Tarjouspyyn-nön
laadinta ja julkaisu

3. Tarjousaika
4. Sopimus ja 

työllistettävien 
rekrytointi

5. Sopimuksen 
seuranta ja 
raportointi



Helsingin kaupunki haluaa edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
henkilöiden työllistämistä julkisten hankintojen avulla (esim. pitkäaikaistyöttömät, 
nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset). 

Palveluntuottaja sitoutuu osana sopimusta työllistämään sopimuskauden aikana x 
heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä vähintään x kuukaudeksi 
kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähintään 18 
tuntia/viikossa). Työllistäminen voi olla myös oppisopimustyöllistämistä tutkintoon 
johtavaan koulutukseen. 

Palveluntuottaja voi hakea työllistämiseen TE-toimiston myöntämää palkkatukea 
ja/tai Helsingin kaupungin myöntämää Helsinki -l isää. Palveluntuottaja saa 
halutessaan apua työllistettävien rekrytointiin Helsingin kaupungin 
työllisyyspalveluista. Palveluntuottajan tulee raportoida työllistämistoimista 
Tilaajalle. Lisätietoa rekrytointiavusta, taloudellisista tuista sekä raportoinnista 
löytyy li itteestä x.

Tämän velvoitteen laiminlyönnistä Palveluntuottaja joutuu maksamaan 
sopimussakkona xx xxx euroa per työllistettävä. Sopimussakko voidaan vähentää 
Palveluntuottajan laskusta. Tilaaja varaa oikeuden pyytää sopimusaikana tietoja em. 
rekrytointiti lanteessa.

Tarjoaja toimittaa tarjouksensa liitteenä vapaamuotoisen, alustavan selvityksen, 
siitä miten aikoo käytännössä hoitaa työllistämisen. Selvitys on tarjouksen li itteenä 
numero: x

2. Tarjouspyynnön laadinta ja julkaisu, 
esimerkki työllistämisehdosta

Määritellään työllistettävien ryhmät
jotka täyttävät ehdon.

Määritellään työllistettävien
määrä ja työsuhteen kesto.

Kerrotaan saatavilla olevista
taloudellisista tuista, rekrytointiavusta

sekä raportointivelvollisuudesta.
Viittaus li itteeseen, jossa tarkempia tietoja.

Määritellään sopimussakko, 
tässä voi olla myös bonus. 

Pyydetään miettimään ehdon 
täyttämistä.

miten yritys voisi sen hoitaa?



Työllistämisehtojen
täyttäminen käytännössä

-Työnantajien suhtautuminen 
työllistämisehtoihin on ollut linjakkaan 

positiivista/neutraalia.

-Haasteellisinta työnantajille on ollut sopivien 
henkilöiden löytäminen sekä tukien 

hakeminen.

-Työnantajat ovat hoitaneet työllistämiset 
usein itsenäisesti omien verkostojensa kautta 

ilman kaupungin tai TE-toimiston apua.



Työllistämisehtojen
avulla työllistyneet
henkilöt

-Työllistämisehdon avulla töihin päässeet ovat 

olleet pääasiassa motivoituneita ja kiitollisia 

saamastaan työpaikasta.

-Työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja 

työpaikoilla on kyetty tarjoamaan tarvittavaa 

perehdytystä ja tukea työllistetyille. 

-Palaute työnantajilta on ollut pääosin 

positiivista, ovat saaneet hyviä työntekijöitä 

rekrytoitua ja useampia työsuhteita on 

jatkettu työllistämisehdon täyttymisen jälkeen.

(N56) aloitti nyt opettelemaan palkanlaskentaa ja laskutusta, onhan hänellä 
merkonomin koulutus! Ja lisäksi hän hoitelee kotihoidon asiakkaista/asioita silloin kun 
kotihoidossa on tarvetta toiselle työntekijälle (lomat/muut suunnitellut poissaolot). Hän 
taipuu moneen, joten palkkasimme hänet ihan vakituiseksi työntekijäksi.

Ilman muuta kaikki kannetaan vastuuta että saadaan ihmiset takaisin työelämään. 
Etenkin hoitopuolella on tarvetta saada hyviä hoitohenkilöitä ja kunhan sydän on 
oikealla paikalla niin töissä pärjää. 

(N41) on todellinen lahja hoitotyöhön J! Hänen toimenkuva on Kuntoutus-ja 
harrastetoiminnan ryhmässä kuntoutusavustajana. Hän toimii fysioterapeutin kanssa 
kuntoutustilanteissa, vapaa-ajanohjaajan kanssa hän suunnittelee erilaisia tapahtumia 
ja on suunnitelmallisesti mukana asukkaiden arjessa, leipoo, pelailee pelejä, lukee 
lehtiä/kirjoja, vie ulkoilemaan, käy kahvilla asukkaiden kanssa jne.

(N40) opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuksella. Opintoja hieman hidastaa suomenkielen 
hankaluus J! Mutta olemme ohjaajan ja opettajien kanssa sopineet erilaisista 
tukitoimista, ja eiköhän ensi vuoden aikana meillä ole uusi hieno hoitaja täällä meillä!

(N30) on talossa edelleen ja juuri tänään kirjoitimme jatkosopimuksen tuonne kesään 
2018. Alkuun on nyt äitiyslomansijaisena siivouksessa ja keittiön avustavissa tehtävissä. 
Kieliongelmista huolimatta kaikki on sujunut loistavasti. Hän on tarkka ja ahkera 
työntekijä. Mietimme jatkuvasti hänelle sopivaa koulutusta. Mahdollisesti 
Kotityöpalvelun ammattitutkintoa oppisopimuksella.



Miten?
1. Aiheeseen tutustuminen, markkinointi, koulutus, 
tarvittavat materiaalit

2. Sopivien pilottihankintojen paikallistaminen, 
rohkeus kokeilla. Yksinkertaisesta kohti 
monimutkaisempaa.

3. Työllisyyspalveluiden sitouttaminen alusta 
lähtien, palveluprosessin muotoilu

4. Selkeä raportointi- ja seurantajärjestelmä alusta 
lähtien

5. Yhteydenpito työnantajaan, neuvonta

6. Aiheen esillä pitäminen organisaatiossa

EAT
SLEEP
PROCURE
RECRUIT
REPEAT
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Kiitos 
ajastanne!


