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Nykyisessä työmarkkinatilanteessa 
kuntien ja kaupunkien tulisi tehdä 

kaikkensa, jotta työkykyiset ja -haluiset ih-
miset pääsisivät takaisin työelämään kiin-
ni. Usealla suomalaisella on omakohtais-
ta kokemusta työttömyydestä ja sen mu-
kanaan tuomasta huolesta toimeentuloon. 
Työnteko on keskeinen tapa olla osallisena 
yhteiskunnassa, tuntea itsensä merkityk-
selliseksi sekä ihanteellisessa tilanteessa 
myös mahdollisuus toteuttaa itseään. Työl-
lisyyden edistäminen edellyttää kuitenkin 
konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä.  

Tässä julkaisussa esitellään Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittaman Hankinnois-
ta duunia -kehittämishankkeen (2015-
2017) keskeisiä tuloksia ja kokemuksia. 
Hankinnoista duunia -hankkeessa pilo-
toitiin ensimmäistä kertaa laajasti ja sys-
temaattisesti työllistämistä julkisten han-
kintojen yhteydessä. Hankintojen avulla 
työllistämistä lähti kokeilemaan ennakko-
luulottomasti Helsingin, Espoon, Vantaan 
ja Oulun kaupungit. 

Työllistäminen hankintojen ja ennen 
kaikkea julkisten hankintojen yhteydessä 
olisi kokonaistaloudellisesti kannattavaa 
varojen ja verovarojen käyttöä. Hankin-
noilla työllistäminen haastaa jo entuudes-
taan hankalaksi koettujen hankintojen to-
teuttamista ja onnistuakseen se edellyttää 
kunnissa yhteistyötä eri toimialojen välil-
lä sekä johdon sitoutumista. Oikotietä on-
neen ei siis ole. 

Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin ar-
voistamme. Koemmeko merkitykselliseksi 
sen, että nuori saa ensimmäisen kesätyö-
paikan, vammainen henkilö pitkään toivo-
mansa opintojaan vastaavan työpaikan tai 
pitkäaikaistyötön mahdollisuuden pääs-
tä takaisin työelämään. Siitä hankinnoilla 
työllistämisessä on nimittäin kyse. Han-
kinnoilla työllistäminen avaa ovia työelä-
mään niille, joiden on sinne syystä tai toi-
sesta muuten vaikea päästä. Onko meillä 
varaa jättää tämä mahdollisuus ja tuhan-
sien ihmisten potentiaali käyttämättä?

Anna-Maria Leogrande

Työtä julkisilla hankinnoilla -julkaisu on toteutettu Hankinnoista duunia -hankkeessa (2015-2017). 
Hankinnoista duunia -kehittämishanke on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. 
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Mahdollisuus työhön 
kuuluu kaikille

Kirjoittaja työskentelee 
projektipäällikkönä Hankinnoista 
duunia (ESR) -hankkeessa, 
jonka tavoitteena on kehittää 
toimintamalli heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien 
ryhmien työllistämiseen julkisten 
hankintojen avulla. Hankkeessa ovat 
mukana Espoon, Helsingin, Oulun 
ja Vantaan kaupungit. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos koordinoi 
hanketta. 

4041 0763
 Painotuote
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1. Miten yrittäjät suhtautuvat työllistämisehtoon?
Täytyy muistaa, että yrittäjät eivät ole yhtenäinen 

joukko tarpeineen ja odotuksineen. Kokemusten mukaan 
yritysten edustajat suhtautuvat ymmärtävästi ja toisaalta 
myös pragmaattisesti työllistämisehdon soveltamiseen; 
kyseessä on tarjouskilpailussa määritelty ehto muiden 
joukossa. Työllistämisehtoa ei sovelleta automaattisesti 
kaikkiin hankintoihin vaan aina harkinnan mukaan varmistaen 
sen sopivuus hankintakohtaisesti. Työllistämisehto voi olla 
yritykselle myös yksi tapa käytännössä toteuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta.  

2. Tuleeko työllistämisehdon soveltamisen myötä 
enemmän valituksia markkinaoikeuteen?

Kokemusten mukaan työllistämisehdon takia ei ole tullut 
valituksia markkinaoikeuteen Suomessa. Yritykset eivät 
myöskään halunne välttämättä profiloitua negatiivisesti 
työllistämisehdon kaltaisesta ’hyvästä asiasta’ valittamisesta.  

3. Onko mahdollista ettei tarjouksia tule ollenkaan?
Kokemukset osoittavat että yritykset vastaavat odotusten 

mukaisesti tarjouspyyntöihin. Markkinavuoropuhelun 
merkitys on olennainen tästäkin näkökulmasta hankinnan 
onnistumiseksi. 

4. Nousevatko hankintojen hinnat 
työllistämisehdon myötä?

Kansainväliset esimerkit osoittavat, että tämä pelko on 
osoittautunut aiheettomaksi. Hankinnoista duunia –hankkeen 
kokemusten perusteella hankintojen kokonaishinnat eivät ole 
nousseet työllistämisehdon soveltamisen vaikutuksesta.

5. Mistä löytyvät sopivat työntekijät kuhunkin 
hankintaan? 

Yrityksille tarjotaan rekrytointiapua sopivien työntekijöiden 
löytämiseksi sekä tietoa palkkatukityöllistämisestä. Kussakin 
Hankinnoista duunia -osahankkeessa on projektityöntekijä 
joka auttaa sopivien henkilöiden paikantamisessa yhteistyössä 
kaupungin oman työllisyyspalvelun, TE-toimiston ja muiden 
käynnissä olevien työllisyyttä edistävien hankkeiden kanssa. 

6. Miten yritysten yt -neuvottelut vaikuttavat 
työllistämisehdon käytännön soveltamiseen?

Sopimuksessa on maininta, että mikäli palkkatukityöllistämisen 
edellytykset eivät täyty esim. yt-tilanteen johdosta, niin 
aikatauluista voidaan neuvotella. Työllistämisen tulee kuitenkin 
tapahtua viimeistään sopimuskauden loppuun mennessä.

Usein kysyttyä 
työllistämisehdosta

TEKSTI: ANNA-MARIA LEOGRANDE

KUVA: EMILIA KANGASLUOMA / TEAM FINLAND
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TUTUSTU LISÄÄ 
hankinnoilla työllistämiseen ja opi perustiedot 

työllistämisehdon soveltamisesta

www.thl.fi/hankinnoistaduunia

Kuvaus hankinnoilla työllistämisen prosessista ja sen eri vaiheista. 

Verkkosivuilta löydät lisäksi seuraavat materiaalit ja paljon muuta:

HANKINTAPILOTIT
Hankinnoista duunia -hankkeessa toteutetut 
hankintapilotit. Hankintapilotit on jaettu 
seitsemään kategoriaan: kiinteistö, turvallisuus 
ja puhtaanapito; kuljetus, logistiikka ja tekniikka; 
korjaus- ja rakennustyöt; päivähoito, koulutus ja 
asiantuntijapalvelut; ravitsemus- ja vapaa-ajan palvelut; 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä urakat.

ITSEOPISKELUMATERIAALI
Hanki ja työllistä! -itseopiskelumateriaali tarjoaa 
tarvittavan perustiedon julkisilla hankinnoilla 
työllistämisestä. Materiaalin opiskeltuasi tiedät miksi 
hankinnoilla työllistäminen kannattaa, minkälaisiin 
hankintoihin työllistämisehto soveltuu parhaiten ja 
miten voit käytännössä soveltaa työllistämisehtoa.

Työtä julkisilla hankinnoilla  1/2017 3
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 10  “Molemmat osapuolet hyötyvät”  
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TEKSTI JA KUVA: RIIKKA FORSS

Hankintapilotteja on kertynyt useita 
kymmeniä ja niiden myötä työllistet-

tävien henkilöiden rekrytoinnit jatkuvat 
edelleen. Hankkeen suunnittelijat jakavat 
nyt matkan varrella karttuneita kokemuk-
siaan neljän kaupungin näkökulmasta. 

Edellytykset onnistuneeseen 
työllistämiseen 
Kaikki kaupunkien suunnittelijat korosta-
vat, että sujuva ja tiivis yhteistyö kaupun-
gin, työvoimapalveluiden ja yritysten kes-
ken on ehdoton edellytys sujuvalle hankin-
noilla työllistämiselle. 

– Kaikkien prosessissa mukana olevien 
toimijoiden riittävä tieto aiheesta ja tiivis 
yhteistyö tuovat parhaan tuloksen, tiivistää 
Vantaan Elina Patana. Hankintojen suun-
nitteluun kannattaa myös varata aikaa.  

 – Edellytyksenä on hyvin suunniteltu 
hankinta työllistämisen osalta. Yhteistyös-
sä työllisyyspalveluiden kanssa on etu-
käteen mietitty minkä alan hankintoihin 
työllistämisehto halutaan lisätä, eli millä 
aloilla on työttömyyttä, kertoo Helsingin 
kaupungin suunnittelija Marko Harapai-
nen. Espoon Viljami Packalén ja Oulun 
Outi Virtasalo muistuttavat lisäksi aktii-
visesta sopimusseurannasta, jonka avulla 
työllistämisehto saadaan toteutettua. Pa-
tana nostaa esiin myös sujuvan asiakasoh-
jaustyön merkityksen työllistämisen kan-
nalta.

Kompastuskiviä voi välttää
Hankinnoilla työllistämisen keskeiseksi 
haasteeksi eri kaupungeissa todetaan uu-

den hankinnoilla työllistämisen toimin-
tamallin jalkauttaminen kaupunkien isoi-
hin organisaatioihin. Virtasalo mainitsee, 
että kaikissa hankintayksiköissä ei ole ol-
lut riittävästi tietoa työllistämisehdon so-
veltamisesta hankinnoissa ja työllisyyseh-
don käyttö on sen vuoksi koettu haasteel-
liseksi. Tiedon levittäminen ja onnistuneet 
hankintapilotit ovat kuitenkin rohkais-
seet jatkamaan. Packalén toivoisi, että yk-
sittäiset tulosyksiköt katsoisivat työllistä-
misasiaa koko kaupungin näkökulmasta.  
Työllistämisehdon toteutumisen lähtökoh-
tana onkin johdon sitoutuminen ja strate-
ginen linjaus sen toteuttamisesta. 

Pirstaleinen ja laaja hankintakenttä kau-
pungin sisällä on hankaloittanut hankinto-
jen kartoittamista ja sopivien hankintojen 
löytymistä Helsingissä, mutta hankkeen 
myötä on kartutettu arvokasta kokemus-
ta ja tiivistetty kaupungin sisäistä verkos-
toitumista asian tiimoilta. Kokemuksen 
perusteella tarjouspyyntötekstit on opittu 
kirjaamaan siten, että ne edistävät suunni-
telmallista työllistymistä. 

Patana kertoo rekrytointiin liittyvästä 
haasteesta: 

– Aina ei ole ollut helppoa saada työttö-
miä työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja 
kohtaamaan. Onnistumisten lisäämisek-
si Vantaalla onkin vahvistettu yhteistyötä 
kaupungin työllisyyspalveluiden sisällä ja 
TE-toimiston kanssa sekä tietysti muiden 
työllistämisen kentällä toimivien organi-
saatioiden kanssa.

Työllistymistarinat 
kannustavat jatkamaan
Virtasalo Oulun kaupungilta kertoo, että 
hankinnoilla työllistämisen pilottihankin-
toja on tehty jopa suunniteltua enemmän 
ja niiden ansiosta on saatu arvokasta koke-
musta sekä pystytty kehittämään hankin-
noilla työllistämisen toimintamallia. Joil-
lakin toimialoilla hankinnoilla työllistä-
minen on jo otettu mukaan myös tulevien 
hankintojen suunnitteluun eli toiminnalle 
on nähtävissä jatkuvuutta. Helsingissä on-
nistumisia ovat olleet hyvien pilottihan-
kintojen paikallistaminen ja löytäminen 
monilta eri hallinnonaloilta. Virastot ovat 
rohkeasti lähteneet kokeilemaan työllistä-
mistä hankintojen avulla, vaikka asia on 
ollut monille uusi ja teettänyt hieman yli-
määräistä työtä, kiittää Harapainen. 

Espoossa onnistumisiksi luetellaan han-
kinnoilla työllistämisen toimintamalli ja 
sen onnistunut pilotointi jokaisella toimi-
alalla. Työllistämisehdon avulla Espoossa 
on saatu työllistettyä heikossa työmarkki-
na-asemassa olevia niin, että myös yrityk-
set ovat kokeneet työllistämisen hyödyl-
liseksi. Työllistäminen ei ole vaikuttanut 
tarjoushinnoitteluun ja työllistäminen on 
ollut kaupungin talouden kannalta kan-
nattavaa.

Vantaalla ehdoton onnistuminen on ol-
lut pilottihankintojen suunniteltua suu-
rempi määrä, mikä kertoo erityisesti han-
kintoja tekevien osaamisesta ja kiinnos-
tuksesta käyttää sosiaalisia kriteerejä han-
kinnoissa työllisyyden edistämiseksi. 

Julkisilla hankinnoilla työllistämistä on pilotoitu ensimmäistä kertaa laajamittaisesti ja 
systemaattisesti neljässä kaupungissa. Hankinnoista duunia -hankkeen suunnittelijat Marko 
Harapainen (Helsingin kaupunki), Viljami Packalén (Espoon kaupunki), Elina Patana (Vantaan 

kaupunki) ja Outi Virtasalo (Oulun kaupunki) ovat edistäneet hankkeessa heikossa työmarkkina-
asemassa olevien henkilöiden työllistymistä omissa kaupungeissaan. 

NELJÄ KAUPUNKIA 
KOKEILEE

julkisilla hankinnoilla työllistämistä
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– Julkisilla hankinnoilla työllistäminen 
on hyvä työkalu, jolla voidaan luoda työ-
tä niille henkilöille, jotka ovat kaukana 
työmarkkinoista. Uusi hankintalaki antaa 
siihen mahdollisuuden ja samoin Ruotsin 
uusi kansallinen hankintastrategia tukee 
ajatusta hankinnoilla työllistämisestä. Ko-
emme tärkeäksi käyttää sitä kestävyyden 
edistämiseksi hankinnoissa, kertoo Amo-
fah. 

– Tukholmassa on työskennelty sosiaa-
listen kriteerien ja julkisten hankintojen 
parissa nyt parin vuoden ajan. Tänä aika-
na on opittu paljon muilta EU-mailta ja 
tätä oppimisprosessia halutaan jatkaa sekä 
hyödyntää uuden hankintalain mahdolli-
suuksia. Tavoitteena on luoda enemmän 
kestäviä työmarkkinoita ihmisille, jotka 
ovat tällä hetkellä kauempana työstä, Ten-
gberg jatkaa.  

Amofah toivoo, että hankkeen myötä 
opitaan paljon uutta niin hankekumppa-
neilta Suomessa kuin muista kokemuksis-
ta EU:n sisällä ja että tunnistetaan hyviä 

käytäntöjä ja malleja, joita voi hyödyntää 
sosiaalisesti kestävissä hankinnoissa. 

Hanke jatkuu seuraavaksi työpajojen 
merkeissa. Ensimmäinen työpaja järjeste-
tään Helsingin kaupungin ja THL:n toi-
mesta 31.5.–2.6 ja sen tarkoituksena on 
kartoittaa nykytilannetta ja syventää koke-

musten vaihtoa sekä vertaisoppimista han-
kekumppaneiden välillä. Työpajassa esitel-
lään Helsingin kaupungin hankintatoimen 
vastuullisia hankintoja ja sen yhteydessä 
ruotsalaiset hankekumppanit ovat terve-
tulleita tutustumaan muutamiin THL:n 
hankkeisiin sekä Helsingin ja Vantaan 
kaupunkeihin job shadowing -metodilla. ✳

HANKKEEN KUULUMISIA JA TULOKSIA 
voi seurata toistaiseksi Hankinnoista 
duunia -hankkeen sivuilla osoitteessa 
www.thl.fi/hankinnoistaduunia

LISÄTIETOJA SIEPP-HANKKEESTA:
Kehittämispäällikkö Ville Grönberg
0295247130, ville.gronberg@thl.fi

Projektipäällikkö Anna-Maria Leogrande (THL) esittelee Hankinnoilla duunia -hankkeen tuloksia.

Olen ensimmäinen 

yhteisötyöntekijä, 

joka on palkattu 

korvaushoidon piiriin 

muiden työntekijöiden 

ollessa lähihoitajia, 

sairaanhoitajia tai 

sosionomeja.

»
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Patrick Amofah Ruotsin 
hankintavirastolta ja Patrik Tengberg 
Tukholman työllisyyspalveluista.

HANKINNOILLA TYÖLLISTÄMISEN 
KANSAINVÄLINEN HANKE KÄYNNISTYI 

TUKHOLMASSA

TEKSTI: RIIKKA FORSS

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat mukana 
kansainvälisessä hankkeessa Social Innovations and Employment through Public 

Procurement (SIEPP).

Hanke toteutetaan yhdessä ruotsalais-
ten kumppaneiden kanssa ja se sijoit-

tuu vuosille 2017–2019. Hanketta koordi-
noi Ruotsin hankintavirasto (Upphandlin-
gsmyndigheten) ja mukana työskentelevät 
Tukholman, Göteborgin, Helsingborgin 
ja Botkyrkan kaupungit. Tarkoituksena 
on kartoittaa kansainvälisiä esimerkke-
jä hankinnoilla työllistämisestä sekä vaih-
taa karttunutta osaamista ja kokemuksia 
Ruotsin ja Suomen välillä. 

Uutta SIEPP-hanketta on Suomessa 
edeltänyt Hankinnoista duunia -hanke, 
jossa mukana oli THL:n, Helsingin ja Van-
taan kaupunkien lisäksi Espoon ja Oulun 
kaupungit. Hankkeessa on toteutettu vuo-
sina 2015–2017 noin 50 hankintapilottia, 
joilla työllistetään heikossa työmarkki-
na-asemassa olevia ihmisiä, kuten pitkä-
aikaistyöttömiä, nuoria, maahanmuuttaja-
taustaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä.

Uuden SIEPP-hankkeen yhteinen aloi-

tustapaaminen käynnisti hankkeen toi-
minnan keväisessä Tukholmassa 6.4.2017. 
THL:n osalta mukana olivat kehittämis-
päällikkö Ville Grönberg sekä Hankin-
noista duunia -hankkeen projektipäällik-
kö Anna-Maria Leogrande ja suunnitteli-
ja Riikka Forss sekä projektisuunnittelijat 
Marko Harapainen Helsingin kaupungilta 
ja Elina Patana Vantaan kaupungilta.

Aloitustapaamisessa olivat läsnä niin 
ruotsalaisen hankintaviranomaisen kuin 
kunkin mukana olevan kaupungin edus-
tajat. Tapaamisessa esiteltiin tärkeimmät 
kokemukset kultakin kaupungilta sekä 
suunniteltiin hankkeen toteutusta, tulevia 
työpajoja ja viestinnän järjestelyitä. Aloi-
tustapaamisessa pohjoismaisen yhteistyön 
merkitys sosiaalisten kriteerien edistämi-
sessä selkiintyi entisestään. Kaupunkien 
kohtaamissa onnistumisissa ja haasteis-
sa oli paljon yhteistä pintaa. Esimerkiksi 
kohtaanto-ongelma eli sopivien työllistet-
tävien tavoittaminen on puhututtanut niin 
ruotsalaisissa kuin suomalaisissa kaupun-
geissa hankinnoilla työllistämisessä. 

Ruotsin hankintaviraston Patrick Amo-
fah ja Tukholman kaupungin työllisyys-
palveluiden Patrik Tengberg kertoivat 
haastattelussa, miksi he kokevat tuoreen 
hankkeen tärkeäksi. 

Julkisilla hankinnoilla 

työllistäminen on hyvä 

työkalu, jolla voidaan 

luoda työtä niille 

henkilöille, jotka ovat 

kaukana työmarkkinoista. 

»
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Hankinnoista duunia -hankkeen vinkit 
hankinnoilla työllistämiseen: 

•  Hankinnoista duunia -hankkeen materiaalit auttavat alkuun

•  Jokainen hankinta kannattaa harkita erikseen - millainen työllisyyttä edistävä  

 kriteeri sopii mihinkin hankintaan

•  Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa

• Työllistämisehdon soveltamisessa kannattaa olla täsmällinen, mutta joustava. 

• Esimerkiksi työtehtäviä ei kannata määritellä etukäteen liian tarkasti, koska

 jokaisella yrityksellä on hieman erilainen rekrytointitarve.

•  Rekrytoitavat henkilöt löydetään parhaiten, jos työllistämisehtoa ei ole määritelty

 etukäteen liian tarkasti

•  Rohkeus ja ennakkoluulottomuus kokeilla työllistämisehtoa kannattaa

Kuvassa Viljami Packalén, Marko Harapainen, Outi Virtasalo ja Elina Patana.

– Kaikki hyvin sujuneet ja jatkotyöllis-
tymiseen päättyneet rekrytoinnit ovat tie-
tysti olleet toisaalta parhaita onnistumisia 
sekä yrityksen että työllistyneen henkilön 
kannalta, korostaa Patana. Onnistumisena 
voisi mainita myös palveluntuottajien po-
sitiivisen asenteen työllistämisehdon käyt-
töön.

Tärkeimmäksi onnistumiseksi Helsin-
gissä nostetaan jokainen työtön, joka on 
hankintojen avulla saanut työpaikan. Ha-
rapainen lähettääkin terveisiä kaikille yh-
teistyötahoille:  

– Suuri kiitos näistä työllistämisistä han-
kintoja tekeville ennakkoluulottomasta 
asenteesta ja kokeilukulttuurin edistämi-
sestä sekä työnantajille hyvästä yhteistyös-
tä kaupungin kanssa työllistämiseen liit-
tyen. Toivottavasti yhteistyö paranee jat-
kossa entisestään. →
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DUUNIA
Hankinnoista

HELSINKI

Helsingin kaupungissa hankkeen toiminta 
alkoi tammikuussa 2016.
Työllistämisehtoa on sovellettu 9 hankinnassa 
hankkeen aikana. Uusia hankintoja 
suunnitellaan jatkuvasti. Sote-sektorin 
ulkopuolella työllistämisehdon käyttö on ollut 
uusi asia.

Huhtikuussa 2017 pilotteja on 8, mutta uusia 
hankintoja suunnitellaan jatkuvasti. Vaikuttaa 
siltä, että hankkeessa tehty työllistämisehtojen 
käytön markkinointi alkaa tuottaa tulosta ja 
kaupungin eri hallinnonalat ovat innostuneet 
laajemmin ottamaan työllistämisehtoja mukaan 
hankintoihinsa.

ESPOO

Mukana hankkeessa 5/2015 alkaen 
(kohdennetut resurssit 1/2016 alkaen). 
Hankintojen kautta tapahtuvaa työllistämistä 
on pilotoitu osana työllisyydenhoidon 
Kuntakokeiluhanketta vuosina 2013 -2015. 

Työllistämisehtoa on sovellettu 9 eri 
hankinnassa hankkeen aikana. Hankintojen 
sosiaalisesta vastuullisuudesta on 
kaupunginhallituksen strategialinjaus vuodelta 
2010. Liikkeelle lähdettiin työkokeiluista 
ja työssäoppimispaikoista ja sen jälkeen 
toimintamallia on laajennettu heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen 
ja oppisopimuskoulutukseen. 

OULU

Mukana hankkeessa 7/2015 alkaen, jolloin 
projektisuunnittelija aloitti tehtävässään.
Joitakin pilottihankintoja on ollut jo aiemmin, 
mm. Hyvinvointipalveluiden ja Oulun 
Tietotekniikan hankinnoissa on sovellettu 
työllistämisehtoa.

Työllistämisehtoa on sovellettu 9 
hankinnassa hankkeen aikana. Oulun 
kaupunginvaltuuston teki ensimmäisen 
päätöksen ohjeistuksen valmistelusta 
sosiaalisten kriteerien käyttöönottamiseksi 
jo vuonna 2007, mistä lähtien strategisissa 
linjauksissa on huomioitu hankinnat työllisyyden 
edistämisen keinona. Toiminnan jatkuvuudelle 
on olemassa vahva tahtotila myös Hankinnoista 
duunia -hankkeen päättymisen jälkeen.

VANTAA

Projektisuunnittelija aloitti syyskuussa 2015, 
mutta ensimmäiset pilottihankinnat aloitettiin jo 
keväällä 2015. Työllistämisehtoa on sovellettu 
muutamissa hankinnoissa jo ennen 
Hankinnoista duunia -hanketta.

Työllistämisehtoa on sovellettu 11 
hankinnassa hankkeen aikana.
Vantaan kaupungin johdossa suhtaudutaan 
positiivisesti sosiaalisten kriteerien käyttöön 
kaupungin hankinnoissa työllisyyden 
edistämiseksi. On päästy hyvin liikkeelle ja 
uskotaan, että tavoite työllistämisehdon 
huomioon ottamisesta kaikissa soveltuvissa 
kaupungin hankinnoissa kyllä täyttyy 
tulevaisuudessakin.

Neljä kaupunkia kokeilee julkisilla hankinnoilla työllistämistä
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Käytännössä sosiaalisesti vastuulliset 
hankinnat edellyttävät sitä, että julkisyh-
teisöjen johtotasolla laaditaan niiden käyt-
töönottoon selkeä strategia, identifioidaan 
painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet, si-
toutetaan hankintayksikköjen johto 
niiden tekemiseen ja varmistetaan 
tarvittava ohjeistus käytännön 
työhön. 

Sosiaaliset kriteerit eivät so-
vellu kaikkiin hankintoihin. 
Esimerkiksi työllistämisvel-
voite edellyttää tietyn tyyp-
pistä työtä ja tilannetta, jos-
sa työvoiman tarve ja tar-
jonta kohtaavat – tai erityi-
siä toimia, joilla ne saadaan 
kohtaamaan. Hankintayksik-
köjen tulee myös muistaa, että 
suurilla toimijoilla on huomat-
tavasti paremmat edellytykset 
työllistämiseen kuin pk-yrityksillä. 
Mahdolliset velvoitteet tuleekin suh-
teuttaa hankintojen kokoon ja hankinto-
jen suuruus pyrkiä määrittämään niin, että 
myös pk-toimijat pystyvät osallistumaan 
kilpailuun.   

Markkinavuoropuhelu ja seuranta 
olennaista onnistumiselle 
Uusi laki kannustaa myös markkinavuoro-
puheluun hankintoja valmisteltaessa. Ase-
tettavista kriteereistä ja niiden soveltami-
sesta voidaan käydä avointa ja syrjimätön-
tä markkinavuoropuhelua mahdollisten 
tarjoajien ja muiden sidosryhmien kans-
sa. Siten tilaaja pystyy määrittelemään kri-
teerit sopivalla tavalla ja toimittajat pys-
tyvät huomioimaan ne valmistautuessaan 
tarjouskilpailuun.

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat – 
kuten muutkaan hankinnat – eivät vielä 

Kirsi Väätämöinen
Kirjoittaja toimii lakimiehenä SOSTE 
Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä.

pääty onnistuneeseen kilpailutukseen ja 
hankintasopimukseen.  Hankintojen to-
teuttamista ja niiden tavoitteiden toteutu-
mista tulee myös seurata ja valvoa. Siten 
voidaan varmistaa, että sopimusehtoja to-
della noudatetaan. Vain sitä kautta myös 
voidaan saada arvokasta tietoa, joka mah-
dollistaa toiminnan kehittämisen ja entis-
tä paremmat hankinnat tulevaisuudessa. ✳

 

Uusi laki kannustaa 

myös markkina-

vuoropuheluun 

hankintoja 

valmisteltaessa. 

»

Hankintasopimuksessa 

toimittajilta voidaan 

edellyttää työpaikan 

tarjoamista vaikkapa 

pitkäaikaistyöttömille, 

nuorille, osatyökyisille, 

maahanmuuttajille tai 

tukityöllistetyille henkilöille.

»
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JURIDINEN
NÄKÖKULMA

Hankintalaki sosiaalisen vastuullisuuden edistäjänä

TEKSTI: KIRSI VÄÄTÄMÖINEN

KUVA: RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

Hankinnoilla sosiaalista 
vaikuttavuutta ja vastuullisuutta
Hankintalaki uudistui vuoden alusta. Eräs 
lain ja sen taustalla olevien direktiivien 
tavoitteista oli sosiaalisten näkökohtien 
edistäminen julkisissa hankinnoissa. Nii-
den huomioon ottaminen oli mahdollista 
jo aiemmankin sääntelyn perusteella, mut-
ta koska se oli jäänyt varsin vähäiseksi, py-
rittiin tätä mahdollisuutta tuomaan entistä 
paremmin esiin. 

Sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla 
tarkoitetaan sitä, että hankintojen yhtey-
dessä asetetuilla vaatimuksilla pyritään ot-
tamaan huomioon sellaisia tekijöitä kuin 
työllisyysmahdollisuudet, ihmisarvoinen 
työ, sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuk-
sien noudattaminen, sosiaalinen osalli-
suus, yhdenvertaiset mahdollisuudet, es-
teettömyys ja eettinen kauppa. 

Ajatuksena on, että hankintojen tekijät 
voivat vaikuttaa markkinoihin lisäämäl-
lä sosiaalisesti vastuullisten tuotteiden ja 
palvelujen kysyntää, kannustamalla yh-
teiskunnallisia vaikutuksia sisältävään in-
novointiin ja näyttämällä esimerkkiä yksi-
tyiselle ostamiselle ja kulutukselle. 

Sosiaaliset näkökohdat pohdintaan jo 
hankinnan suunnitteluvaiheessa
Sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä vaati-
muksia voidaan asettaa hankintamenette-
lyn eri vaiheissa: toimittajille asetettavissa 
soveltuvuusehdoissa, hankinnan kohteen 
vähimmäisvaatimuksissa, tarjousten ver-
tailuperusteissa ja hankintoja koskevissa 
sopimusehdoissa. Olennaista on ottaa asia 
pohdintaan jo hankintoja suunniteltaessa. 

Yhtenä syynä sosiaalisten kriteerien 
suhteellisen vähäiseen käyttöön on ehkä 
ollut tietyn asteinen oikeudellinen epävar-
muus niiden hyväksyttävyydestä. Lakia on 

nyt pyritty selventämään niin, että sosiaali-
sia näkökohtia voidaan käyttää entistä laa-
jemmin tarjousten vertailussa ja hankinta-
sopimusten ehdoissa. 

Uudessa hankintalaissa on nimenomai-
sesti mainittu, että kun tarjouksen valin-
taperusteena on paras hinta-laatusuhde, 
vertailuperusteet voivat liittyä mm. yh-
teiskunnallisiin tai sosiaalisiin näkökoh-
tiin. Esimerkiksi työllistettävien pitkäai-
kaistyöttömien tai osatyökykyisten määrä, 
lakisääteistä paremmat työolot tai -ehdot, 
toimet sukupuolten tasa-arvon edistämi-
sestä työssä tai työ- ja perhe-elämän yh-
teensovittamisessa voivat siten sisältyä ver-
tailtaviin tekijöihin. 

Vertailuperusteiden asettamista rajoit-
taa se, että niiden on liityttävä hankinnan 
kohteeseen eli toimitettaviin rakennusura-
koihin, tavarahankintoihin tai palveluihin. 
Tämä liityntä voi tapahtua miltä tahansa 
osin ja missä tahansa niiden elinkaaren 
vaiheessa eikä edellytä sitä, että vertailu-
tekijä kuuluisi hankinnan kohteeseen sen 
fyysisenä osana. Se tarkoittaa kuitenkin 
sitä, että yleisiä, hankinnan kohteesta eril-
lisiä vaatimuksia ei vertailuperusteiksi voi-
da asettaa.  

Sopimusehtona kirjattu työllistämis-
velvoite on tehokas ja yhdenvertainen 
Käytännössä selkeäksi ja tehokkaaksi koet-
tu ratkaisu esimerkiksi työllistämisnäkö-
kohtien huomioimiseksi on työllistämis-
velvoitteen kirjaaminen sopimusehtoihin, 
joita vertailuperusteita vastaava rajoitus ei 
koske. Hankintasopimuksessa toimittajilta 
voidaan edellyttää työpaikan tarjoamista 
vaikkapa pitkäaikaistyöttömille, nuorille, 
osatyökyisille, maahanmuuttajille tai tu-
kityöllistetyille henkilöille. Hankintasopi-
musta on myös pidetty sopivimpana paik-

kana työntekijöiden työoloihin ja koulu-
tukseen liittyville vaatimuksille. Tällaisten 
sopimusehtojen tulee olla syrjimättömiä 
ja ne tulee ilmoittaa etukäteen hankintail-
moituksessa tai tarjouspyynnössä.

Uudessa hankintalaissa varattujen han-
kintasopimusten soveltamisalaa on laajen-
nettu. Hankintasopimuksen varaamisella 
tarkoitetaan sitä, että kilpailutukseen osal-
listuminen rajoitetaan tapahtuvaksi työ-
ohjelmien puitteissa taikka suojatyökes-
kuksille tai vastaaville toimijoille, joiden 
tarkoituksena on vammaisten tai muiden 
heikommassa asemassa olevien työnte-
kijöiden integroiminen yhteiskuntaan ja 
työelämään. 

Aiemmin edellytettiin, että kyseisten 
toimijoiden työntekijöistä yli puolet on 
vammaisia. Uuden lain mukaan vähintään 
30 prosenttia työntekijöistä tulee olla vam-
maisia tai muita heikommassa asemassa 
olevia työntekijöitä, kuten työttömiä, hei-
kommassa asemassa olevia vähemmistö-
jä tai sosiaalisesti syrjäytyneitä. Myös täl-
lä laajennuksella tähdätään työllisyyden 
edistämiseen.

Sosiaalisesti vastuullisten 
hankintojen edellytykset
Sosiaalisten kriteerien käyttö hankinnois-
sa edellyttää huolellista valmistelua. Nii-
den käytön on koettu vaikeuttavan muu-
toinkin työläiksi koettuja kilpailutuksia ja 
sopimusten hallintaan liittyviä prosesseja. 
Toisaalta niiden kautta on myös mielletty 
voitavan saada eniten vastinetta rahalle eli 
maksimaalinen hyöty vähistä resursseista. 
Kynnystä sosiaalisesti vastuullisiin hankin-
toihin voidaan alentaa lähestymällä niitä 
asteittain eli keskittymällä aluksi vaikkapa 
vain yhteen sosiaaliseen kriteeriin ja sen 
pilottityyppiseen soveltamiseen. 
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Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki ker-
too siitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja se 

tuottaa liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yri-
tykset ovat sitoutuneet käyttämään vähintään puolet voitostaan liikeideansa 
mukaisen yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen joko kehittäen omaa toi-
mintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Voidaankin sanoa, 
että Yhteiskunnalliset yritykset sekä tekevät hyvää että jakavat hyvää. 

Suomalaisen Työn Liiton tekemän bränditutkimuksen mukaan 88 prosenttia suo-
malaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista 
hyvää. Lisäksi suomalaisista yli 60 prosenttia kertoo pyrkivänsä eettisyyteen mahdolli-
simman usein tuote- ja palveluvalinnoissaan. 

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät koko Suomen kannalta tärkeää työtä, sillä ne pyr-
kivät osaltaan uudistamaan hyvinvointipalveluiden tuottamisen malleja ja rakenteita. 
Ne nostavat esiin vaihtoehtoisia tapoja yhteiskunnallisten palveluiden tuotta-
miseen. Nämä yritykset voivat esim. työllistää heikommassa työmark-
kinatilanteessa olevia ihmisiä niin, että he pääsevät kiinni työelä-
mään ja tätä kautta myös mahdollisuus itsenäisempään elä-
miseen kasvaa. Tällä on merkitystä yksilölle, yritykselle ja 
koko yhteiskunnalle. 

Yhtenä Yhteiskunnallisena yrityksenä voisi nostaa 
esille Rinnekoti-Säätiön. Rinnekoti on esimerkillises-
ti panostanut osatyökykyisten työllistymiseen. Rin-
nekodilla on Hyvän työn ohjelma, jossa linjataan, 
kuinka myös esim. hankinnoilla voi vaikuttaa osa-
työkykyisten työllistymiseen. Rinnekoti haluaa 
haastaa mukaan myös muita yrityksiä osatyö-
kykyisten työllistämiseen. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön Veikkauksen varoilla tukema 
Taidoista työpoluiksi -hanke tarjoaa mak-
sutonta neuvontaa niille yrityksille, jotka 
haluavat luoda vastaavan toimintamallin 
omaan yritykseensä tai tuoda osatyöky-
kyisten työllistymistä tukevat työnan-
tajaperiaatteensa muuten näkyviksi. 
Rinnekodin kokemuksia ja oppeja 
kannattaa siis muidenkin nyt hyö-
dyntää ja olla tätä kautta kantamas-
sa yhteiskunnallista vastuuta. 

Niina Ollikka
Brand Manager, 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki 
Suomalaisen Työn Liitto

LISÄTIETOJA: 
www.rinnekoti.fi/meille-toihin/hyvan-tyon-ohjelma.html

YHTEISKUNNALLISTA 
VASTUUTA
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Saan kokea itseni 

yhteiskunnalle 

hyödylliseksi ja saan 

ylipäänsä käydä 

töissä!

»
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ovat kuitenkin vastuussa omista budjeteis-
taan, sanoo Packalén.

Ihan pieniin hankintoihin ehtoa ei kan-
nata laittaa, koska silloin se voi vaikuttaa 
hintoihin ja voi olla kohtuuton vaatimus 
pienyrityksille, jotka eivät pysty samalla 
tavalla työllistämään kuin suuret.

Joillekin toimialoille, kuten siivoukseen 
tai catering-palveluihin, on ollut vaikein-
ta löytää työntekijöitä. Siellä ratkaisuna on 
voinut olla esimerkiksi oppisopimuskou-
lutus.

Packalén kertoo, että eniten työllistä-
mistä on tehty sote-palveluissa, kuten asu-
mispalveluissa, jotka ovat tottuneet toimi-
maan myös vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden henkilöiden kanssa. Toisaalta heiltä 
löytyy myös verkostoja, minkä kautta esi-
merkiksi vammaisia työllistettäviä löytyy 
ehkä TE-toimistoa paremmin.

Kunnan, joka käyttää työllistämisehtoa, 
on hyvä myös selvittää, millaista tukea 
työnantajan on mahdollista saada pitkäai-
kaistyöttömän tai osatyökykyisen henkilön 
työllistämiseksi. Yhteistyökumppaneita 
voivat olla työvoimatoimiston lisäksi myös 
Kela (ammattillisen kuntoutuksen kaut-
ta), alueen oppilaitokset, nuorten työpajat, 
vammaisjärjestöt ja -yhdistykset, työllistä-
misyksiköt jne.

Itseopiskelumateriaali verkossa
Espoon kaupunki on mukana Helsin-
gin, Vantaan ja Oulun kaupunkien kanssa 
Hankinnoista duunia –hankkeessa, jossa 
etsitään noin sadalle pitkäaikaistyöttömäl-
le, nuorelle, maahanmuuttajalle, osatyö-
kykyiselle tai vammaiselle henkilölle työ-, 
oppisopimus- tai työkokeilupaikka. 

Projektipäällikön Anna-Maria Leo-
granden mielestä kunnallispoliitikkojen 
tulisi ymmärtää, kuinka suuri työllistävä 
vaikutus julkisilla hankinnoilla on. Hank-
keessa on saatu erittäin hyviä kokemuksia 
työllistämisehdon käytöstä. ✳

Tähän mennessä 

työllistämisehdon käytöstä 

on saatu pääasiassa hyviä 

kokemuksia ja yrittäjät 

ovat suhtautuneet 

työllistämisehdon 

toteuttamiseen pääosin 

positiivisesti ’kyllä me tää 

hoidetaan’ -asenteella. 

»

HANKKEESSA ON TUOTETTU 
Hanki ja työllistä! –itseopiskelumateriaali ja testi, joka tarjoaa tarvittavan 
perustiedon julkisilla hankinnoilla työllistämisestä. Materiaali löytyy 
THL:n Handu-hankkeen verkkosivuilta:
www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/
hankinnoista-duunia-handu/itseopiskelumateriaali
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Lisäksi Espoo on tarjonnut usealle kym-
menelle henkilölle mahdollisuuden 

saada hankintojen avulla työharjoittelu-
paikan.

– Espoo käyttää vuosittain noin miljar-
di euroa hankintoihin. Keskitetty hankin-
tayksikkö tekee vuosittain noin 100 kilpai-
lutusta ja lisäksi tekninen ja ympäristötoi-
mi kilpailuttaa isot urakkahankinnat. Näi-
den kansallisten kynnysarvon ylittävien 
hankintojen lisäksi toimialoilla tehdään 
paljon pienhankintoja, kertoo projekti-
suunnittelija Viljami Packalén.

Sosiaalisten kriteerien käytöllä, kuten 
hankintaan liitettävällä työllistämisehdol-
la, ohjataan yrityksiä työllistämään hen-
kilöitä, jotka muuten eivät saa mahdolli-
suutta näyttää taitojaan työelämässä. Esi-
merkiksi vammainen nuori voi saada työ-
paikan, joka voisi muuten jäädä saamatta 
ennakkoluulojen takia. 

– Tällä tavoin voidaan tukea pitkään 
työmarkkinoilta poissaolleiden työllis-
tymistä, avata nuorille uusia ovia työelä-
mään ja vähentää kuntien työttömyyteen 
liittyviä kustannuksia, listaa Viljami Pac-
kalén työllistämisehdon käytön etuja.

– Teimme esimerkiksi kilpailutuksen 
vammaisten asumispalveluista ja valitsim-
me useampia palveluntuottajia. Heistä nel-
jä on jo työllistänyt vammaisen tai osatyö-
kykyisen henkilön, kertoo Packalén, joka 
kannustaa kuntia rohkeasti kokeilemaan 
tätäkin työllistämismallia.

Pitää vain löytää oikeat kilpailutukset, 
tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja 
jaksaa odottaa tuloksia.

– Kilpailutukseen ja hankintapäätökseen 
menee helposti vuosi aikaa, ja sopimus-
kausikin on yleensä 3–4 vuotta. 

Osaksi kunnan strategiaa
Suomessa sosiaalisia kriteereitä on käytet-
ty julkisissa hankinnoissa vähän, vaikka 
sosiaalisten näkökulmien huomioiminen 
on ollut hankinnoissa sallittua jo pitkään. 
Hankintayksiköiltä voi puuttua taitoa ja 
uskallusta viedä sosiaaliset kriteerit osak-
si hankintaa. Lisäksi voidaan ajatella, että 
sosiaalisten kriteerien asettaminen nostaa 
hankintahintoja. Näin ei kuitenkaan ole 
todettu tapahtuneen 

Sosiaalisten kriteereiden käyttöönotto 
hankinnoissa edellyttää kuntien poliitti-
sen tahtotilan kirjaamista strategioihin, 

jotta toiminta ei jää vain yksittäisiksi ko-
keiluiksi.

Espoossa Packalénin työtä tukee kau-
punginhallituksen linjaus, jossa kaupun-
gin hankinnoista vastaavia kehotetaan ot-
tamaan huomioon sosiaaliset näkökulmat.

– Voimme vedota tähän kaupunginhal-
lituksen päätökseen, jos hankintoja tekevä 
pelkää tarjousehdon nostavan hintoja tai 
että tarjouksia ei ehdon jälkeen saataisi. Se 
tuo selkänojaa ja taustatukea tälle työlle. 
Siitä on ollut hyötyä, toteaa Viljami Pac-
kalén.

Asenteet kuntoon
Packalénin mukaan suurimpana haasteena 
ovat kuitenkin asenteet. 

– Espoossa etenkin urakkahankintoja 
tekevät henkilöt ovat pelänneet, että työl-
listämisehdon käyttö nostaa hintoja tai li-
sää työtä tarjouskilpailun pyörittämisessä. 
Yritykset ovat taas pelänneet, ettei sopivia 
työllistettäviä löydy.

Pelko on ollut Packalénin mukaan turha:
– Tähän mennessä työllistämisehdon 

käytöstä on saatu pääasiassa hyviä koke-
muksia ja yrittäjät ovat suhtautuneet työl-
listämisehdon toteuttamiseen pääosin po-
sitiivisesti ’kyllä me tää hoidetaan’ -asen-
teella. 

– Työmailla on kartoitettu myös muita 
kuin rakentamiseen liittyviä tehtäviä. Esi-
merkiksi yhdellä työmaalla tarvittiin apua 
arkistointiin ja muihin avustaviin toimis-
totehtäviin, jolloin työmaainsinöörit sai-
vat keskittyä enemmän omaan ydinosaa-
miseensa. 

Kultainen keskitie
Espoossa työllisyyskriteereitä on käytetty 
lähinnä suurempiin eli miljoonan tai sitä 
ylittäviin hankintoihin.

– Olemme asettaneet työllistämisehdot 
varsin maltillisesti niin, ettei työllistämi-
sehto lisäisi tarjousten hintoja. Toimialat 

JULKISILLA HANKINNOILLA 
TYÖPAIKKOJA KUNTAAN

TEKSTI: TIINA JÄPPINEN

KUVA: RIITTA SUPPERI / KEKSI / FINLAND PROMOTION BOARD

Espoon kaupungissa on saatu hyvä kokemuksia hankintojen kautta tapahtuvasta 
työllistämisestä. Arviolta 80 vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevaa henkilöä on työllistynyt 

tai saanut oppisopimuspaikkoja. 

K
uva: Tiina Jäppinen
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Joitakin vuosia sitten perhe toimitti An-
ne-Marin, 30, korvaushoitoon vastoin 

hänen tahtoaan. Nyt hän on kiitollinen ja 
sanoo korvaushoidon pelastaneen elämän-
sä. Lukio jäi nuorena kesken mutta hoi-
dossa Anne-Mari löysi elämälleen sisältöä. 
Anne-Marista tuli oma-aloitteisempi ja 
hän hakeutui vapaaehtoiseksi kehittämään 
hoitomalleja. Hän perusti asiakasedusta-
jiston ja loi uusia, asiakkaita osallistavia 
hoitomalleja vapaaehtoistyönä Helsingin 
diakonissalaitokselle, jonka yhdessä yksi-
kössä hän itse oli kuntoutujana. Sittemmin 
Anne-Mari kouliintui muiden kokemus-
asiantuntijoiden avulla kokemusasiantun-
tijaksi ja kiersi tekemässä ennaltaehkäise-
vää päihdetyötä Porvoon kaupungille. Hä-
nen innovatiivisuuttaan haluttiin hyödyn-
tää myös vasta perustetussa espoolaisessa 
päihdepalveluyksikössä, jonne hänet pyy-
dettiin palkkatöihin yhteisötyöntekijän ni-
mikkeellä. 

– Olen ensimmäinen yhteisötyönteki-
jä, joka on palkattu korvaushoidon piiriin 
muiden työntekijöiden ollessa lähihoitajia, 
sairaanhoitajia tai sosionomeja.

Anne-Mari kävi työhaastattelussa ja otti 
yhteyttä TE-toimistoon palkkatukea ha-
keakseen. Syksyllä 2015 sen vuoden palk-
katukivarat oli jo käytetty, joten hän joutui 
odottamaan seuraavaan vuoteen. Helmi-
kuussa hän pääsi vihdoin aloittamaan työt 
ja sopimus kirjoitettiin puoleksi vuodeksi. 

Yhteisötyöntekijän roolissa painottuu 
Anne-Marin oma kokemus ja sitä kaut-
ta syntyneet ajatukset korvaushoidon ke-
hittämisestä. Hän myös omalla esimerkil-
lään kannustaa kuntoutujia muutokseen 
ja antaa vertaistukea tietäessään millaista 
päihteistä irrottautuminen on. Anne-Ma-
rin työnkuvaan kuuluu työskentely oma-
ohjauksessa olevien asiakkaiden kanssa, 
elämäntaitoryhmän vetäminen sekä Ano-
nyymit narkomaanit -ryhmän järjestämi-
nen. Anne-Mari painottaa vuorovaikutuk-

sen merkitystä asiakkaiden kanssa keskus-
tellessa. Hän myös uskoo oman taustansa 
helpottavan luottamuksen syntyä.

– Huomaan että asiakkaat pystyvät mi-
nulle rentoutuneemmin ja rehellisemmin 
kertomaan asioita kuin muille työntekijöil-
le, kun tietävät minun ymmärtävän mistä 
he puhuvat. 

Yhteisötyöntekijänä Anne-Mari on ha-
lunnut muuttaa päihdepalvelutyön toimin-
takulttuuria asiakkaita osallistavampaan 
suuntaan. Hänen aloitteestaan asiakkaat 
on otettu entistä enemmän mukaan pää-
töksentekoon. Anna-Mari odottaa myös 
asiakkailta aloitteellisuutta sen sijaan, että 
työntekijät tekisivät kaiken heidän puo-
lestaan. Hän on omalla kohdallaan näh-
nyt, että kuntoutujan oma aktiivisuus vie 
eteenpäin. 

Anne-Mari on tyytyväinen ja motivoi-
tunut työhönsä. Joka päivä oppii jotain 
uutta ja pienetkin onnistumiset ihmisten 
tukemisessa palkitsevat. Uusi palveluyk-
sikkö tarjoaa runsaasti kehittämismah-
dollisuuksia ja hänellä on paljon ideoita 
korvaushoidon parantamiseksi Suomessa. 
Henkilökohtaiselle elämällekin työllä on 
suuri merkitys – vaikka tämän hetkisellä 

tuntimäärällä taloudellinen hyöty on pieni, 
iloitsee Anne-Mari saadessaan tehdä työtä.

– Saan elämääni rutiinia, päiviin rytmin 
ja tarkoituksen. Saan kokea itseni yhteis-
kunnalle hyödylliseksi ja ylipäänsä käydä 
töissä! Olen saanut muuhunkin elämääni 
lisää voimia, olen jaksanut tehdä kevätsii-
vouksen ja panostaa kotiin paremmin – 
työ ei ole vienyt minulta voimia vaan se on 
lisännyt niitä. 

Työskentelyn myötä Anne-Marin itse-
luottamus omaan osaamiseen on kasva-
nut ja ajatus opintojen aloittamisesta kiin-
nostaa. Anne-Mari pohtii lukio-opintojen 
loppuun saattamista ja samalla suunnit-
telee kouluttautuvansa lähihoitajaksi esi-
merkiksi oppisopimuskoulutuksessa. An-
ne-Mari on kiinnostunut ennaltaehkäise-
västä päihdetyöstä ja hän uskoo että nykyi-
sellä työkokemuksella on merkittävä rooli 
jatkotyöllistymisen kannalta.

– Mitä enemmän saa raittiutta taakse 
sitä enemmän elämä avaa oviaan ja asioita 
tapahtuu itsestään. Hyvin tehty työ kantaa 
eteenpäin. ✳

VAIKEIDEN AIKOJEN JÄLKEEN 
työ on vienyt Anne-Maria eteenpäin elämässä

TEKSTI: SANNI NAUKKARINEN, KUVA: SANNI NAUKKARINEN

Olen ensimmäinen 

yhteisötyöntekijä, 

joka on palkattu 

korvaushoidon piiriin 

muiden työntekijöiden 

ollessa lähihoitajia, 

sairaanhoitajia tai 

sosionomeja.

Huomaan että asiakkaat 

pystyvät minulle 

rentoutuneemmin 

ja rehellisemmin 

kertomaan asioita kuin 

muille työntekijöille

Jokaisella työllistyneellä on oma tarinansa. Näin työn merkityksestä puhuu pitkään pois 
työelämästä ollut Anne-Mari. Työn sosiaalinen merkitys on ihmiselle suuri, toimeentulosta 

puhumattakaan. Työttömyys voi osua kenen tahansa kohdalle ja työttömyysjaksot pidentyvät 
helposti etenkin nykyisessä työttömyystilanteessa. 

»

»



Työtä julkisilla hankinnoilla  1/201710

Kokemukset rekrytoinnista vaihtelevat
Kokemukset rekrytoinnin sujuvuudesta 
jakoivat vastanneita yrityksiä. Osa yrityk-
sistä koki hankalaksi sen, että hankintaan 
sopivia työllistettäviä henkilöitä ei löytynyt 
riittävästi. Olisi toivottu enemmän vaihto-
ehtoja, mistä valita. Joissain tapauksissa 
hakijoita on ollut hankala tavoittaa, mikä 
turhautti yrittäjiä. Palkkatuen hakeminen 
ja raportointi on aiheuttanut joidenkin ko-
kemuksien mukaan enemmän työtä kuin 
tavanomainen rekrytointi. 

Toisilla yrityksillä rekrytointi oli taas ol-
lut hyvin sujuvaa. Hakija oli löytynyt esi-
merkiksi TE-toimiston kautta tai hän oli 
ollut itse suoraan yhteydessä yritykseen. 
Muutamat yritykset palkkasivat lopulta 
kaksi henkilöä, vaikka työllistämisehtona 
oli ollut yhden heikossa työmarkkina-ase-
massa olevan ihmisen rekrytointi. ”Työllis-
tämisprosessi on ollut helppoa”, kertoo eräs 
yrittäjä.

Yrittäjillä oli haastatteluiden mukaan 
pääosin positiivisia kokemuksia yhteis-

työstä kaupunkien työntekijöiden ja 
TE-toimiston kanssa. Kaikki tarvittava 
apu oli yleensä saatu ja yhteistyö oli tuke-
nut rekrytointiprosessia. 

Yhteiskuntavastuuta edistetään 
työllistämällä
Valtaosa vastanneista yrityksistä koki jul-
kisten hankintojen yhteydessä työllistä-
misen positiivisena asiana. Osa yrityksistä 
totesi, että työllistäminen on oman yrityk-
sen arvojen mukaista ja he haluavat osal-

“MOLEMMAT OSAPUOLET HYÖTYVÄT” 
– hankinnoilla työllistäminen on yrityksille keino 

toteuttaa yhteiskuntavastuuta
TEKSTI: RIIKKA FORSS, KUVA: JUKKA RAPO / KEKSI / FIB

Hankinnoista duunia -hankkeessa pyritään kysymään kaikilta hankinnoilla työllistäneiltä 
yrityksiltä kokemuksia sosiaalisten kriteerien hyödyntämisestä. Toistaiseksi on haastateltu 

kolmetoista yritystä, jotka ovat työllistäneet heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. 
Näiden yrittäjien kokemusten perusteella tietyt teemat puhututtivat useampia yrittäjiä. 
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TEKSTI: EEVA MIELONEN

Göteborgissa, joka pitkään miellettiin 
työväen ja satamateollisuuden kau-

pungiksi, on herätty viime vuosina alu-
eellisen eriarvoisuuden nopeaan kas-
vuun. Maksetusta toimeentulotuesta 60 % 
päätyi vuonna 2014 kolmen kaupungi-
nosan asukkaille, kaikkiaan Göteborgissa 
on kymmenen kaupunginosaa. Kaupun-
gin päättäjät huolestuivat tuloerojen rajus-
ta kasvusta eri kaupunginosien välillä ja 
päättivät tehdä asialle jotain konkreettista. 
Göteborgin kaupunki teki poliittisen pää-
töksen, että vuonna 2016 sosiaaliset näkö-
kulmat huomioitaisiin vähintään puoles-
sa kaikista kaupungin tekemistä palvelu-
hankinnoista. Käytännössä sosiaaliset nä-
kökulmat tarkoittivat työllistämisehdon 
soveltamisista julkisissa palveluhankin- 
noissa. Nyt sosiaaliset näkökulmat halu- 
taan tuoda pysyväksi osaksi yritysten 
kanssa tehtävää yhteistyötä ja kauppaa.

Aluksi, vuonna 2014 Göteborgin kau-
punki kokeili työllistämisehtoa hanke-
muotoisena toimintana. Lähes 300 työtön-
tä on saanut työpaikan elokuussa 2014 al-
kaneen toiminnan ansiosta. Göteborgissa 
todettiin, että malli on toimiva ja tammi-
kuusta 2016 lähtien mallin soveltaminen 
on kaupunginhallituksen päätöksellä osa 
vakituista toimintaa. 

Kaupunki näkee sosiaalisten näkökul-
mien soveltamisen julkisissa hankinnois-
sa työmarkkinoita ohjaavana välineenä, 
jonka avulla voidaan varmistaa osaami-
sen pysyminen kaupungissa että vahvistaa 
kaupungin sosiaalista kestävyyttä. Käytän-
nössä sovellettu malli tuo mukanaan pal-
jon etuja: työpaikkoja nuorille, osatyöky-
kyisille ja ulkomailla syntyneille yrityk-
sissä, joilta kaupunki ostaa palveluja. Pit-
källä aikavälillä tämä tasoittaa tuloeroja ja 
rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa, jossa 
työmarkkinat toimivat reilummin. Saman-

aikaisesti yritykset saavat laajemman osaa-
misen käyttöönsä ja monimuotoisemman 
työyhteisön. 

Kaupunki on tarkkaan analysoinut työ-
markkinatilanteen kehittymisen ja eri alo-
jen työllisyystilanteen. Mallin puitteissa 
on nuorille koulupudokkaille on tarjottu 
mahdollisuus ammattikoulutukseen toi-
meentulotuella, jotta kynnys opiskella oli-
si mahdollisimman matala muuten hyvin 
lainapainotteisessa opiskelujärjestelmässä. 
Nuorille on myös tarjottu mahdollisuus 
työpaikkaan heti valmistumisen jälkeen 
kaupungin kilpailuttamassa yrityksessä. 
Näin halutaan käytännössä estää köyhyy-
den ja sosiaalisen osattomuuden sukupol-
vittuminen.  

– Työntekijät ovat tehneet työnsä yri-
tyksissä erinomaisesti, osa heistä on myös 
saanut vakituisen työsuhteen ja nekin, jot-
ka eivät ole voineet jatkaa yrityksessä ovat 
saaneet työuransa käyntiin. Meidän tehtä-
vänä on ollut avata heille ovi työelämään, 
kertto Maja Ohlsson, Göteborgin kaupun-
gin Työllistämisehdon projektipäällikkö. 

Rekrytointitilanteet eivät ole välttämättä 
ole reiluja ja tietyn muodollisen pätevyy-
den uupuminen johtaa usein siihen, että 
työnhakijaa ei huomioida haussa laisin-
kaan, vaikka hän pystyisi hyvin suoriutu-
maan työtehtävistä. Göteborgissa yrityk-
set ovat suhtautuneet hankintasopimus-
ten uusiin ehtoihin erittäin maltillisesti. 
Erityisesti yrityksiä on puhuttaneet niin 
sanotut pehmeät arvot kuten lapsiperhe-
köyhyyden väheneminen ja lastensuoje-
lun tarpeen pieneneminen, uusien ehtojen 
takana. Sosiaalisia näkökulmia kannattaa-
kin kaupungin mielestä kokeilla rohkeas-
ti, kunhan ylläpitää jatkuvan vuoropuhe-
lun eri toimijoiden ja erityisesti yritysten 
kanssa. ✳

GÖTEBORG TYÖLLISTÄÄ 
hankintojen avulla

Göteborg Ruotsin länsirannikolla on 550 000 asukkaan 
kotikaupunki. Göteborg on moninainen kaupunki, jonka 

asukkaista noin 25 % on syntynyt ulkomailla. Viime vuosien 
turvapaikanhakijamäärät Ruotsissa näkyvät myös Göteborgissa.  

taan tukea heikossa työmarkkina-asemas-
sa olevien henkilöiden pääsyä työelämään. 
“On hienoa olla mahdollistamassa työllistä-
mistä”, toteaa yksi haastateltava. Kritiikkiä 
esitettiin siitä, että työllistäminen on vain 
pintaraapaisu yhteiskuntavastuullisuudes-
sa. “Jos aidosti haluttaisiin nostaa esiin yh-
teiskuntavastuuta, niin kilpailutuksen ei pi-
täisi olla niin hintavetoinen”, esittää eräs 
työllistänyt yrittäjä.

Jotkut yrittäjät olivat alussa varovaisem-
pia ja kertovat pelänneensä työllistämiseh-
don aiheuttamaa lisätyötä. Lopulta koke-
mukset työllistämisestä ovat kuitenkin ol-
leet pääosin myönteisiä. Alun epäilyksien 
jälkeen yrittäjät toteavat työllistävänsä jat-
kossakin mielellään, kunhan työllistettävi-
en määrä on suhteessa hankinnan kokoon. 
Kaiken kaikkiaan hankinnoilla työllistämi-
nen koettiin hyväksi tavaksi toteuttaa yri-
tyksen yhteiskuntavastuuta. 

Positiiviset kokemukset 
innostavat jatkamaan
Valtaosa yrittäjistä suhtautuu työllistämi-
seen myönteisesti jatkossa. “On oltu erit-
täin tyytyväisiä työpanokseen ja työntekijä 
palkattiin sopimuksen jälkeen yritykseen”, 
kertoo eräs haastateltu yrittäjä. Myös mo-
net muut yrittäjät vahvistavat, että tämän 
kokemuksen perusteella he osallistuvat il-
man muuta jatkossakin tarjouspyyntöi-
hin, joissa on kirjattuna vastaavankaltai-
nen työllistämisehto. 

”Tämä oli meille positiivinen huomio jo 
tarjouspyynnön yhteydessä. Jos sellaista 
pystytään tekemään niin mikä ettei. Sehän 
on meillekin itse asiassa hyvä asia”, toteaa 
eräs yrittäjä ja jatkaa ”kyllä myös me pien-
yrittäjät näemme laajemmat vaikutukset ja 
yhteiskunnallisen suuremman kuvan.” ✳

 

YRITYSTEN KOKEMUKSISTA 
hankinnoilla työllistämisestä julkaistaan 
kattavampi koonti syksyllä 2017. 
Lisää tietoa osoitteessa 
www.thl.fi/hankinnoistaduunia
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